
 
 

 

 

 

MØTEPROTOKOLL 

Side 1 

 

Sak 64/17 Protokoll fra klagenemndas møte 16. mars 2017. 

 

Protokollen ble godkjent uten merknader. 

 

 

Sak 65/17 Utsatt behandling av klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av 

sentral godkjenning fra Ingeniørfirmaet Per Birkeland Jensen AS 

(godkjenningsnr. 2016/9130).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

Fra møte:  3/17 – Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for 

ansvarsrett 

Dato/tid: 26.04.2017 kl. 09.30 til kl. 14.30 

Sted: Gardermoen 

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

Langseth, Tore Hvidsand, Eva Paulshus, Heidi Marhaug Sauar   

Sekretariatet:                   Hanne Guro Warholm Sørum 

Møteleder: Torild Engh 

Referent: Hanne Guro Warholm Sørum 

Referat også til: Klagenemndas medlemmer og varamedlemmer 

 

 



 

Side 2 

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

godkjenningsområde: 

• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 

 

I brev datert 03.02.2016 ble vedtak av 11.01.2016 påklaget ved advokat Steinar Sørlie på 

vegne av Per Birkeland Jensen. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 29.10.2015 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 11.01.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende godkjenningsområde 

ble innvilget: 

• Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 

 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Utførelse av ventilasjons- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 

 

Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig relevant 

utdanning, jf. forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak før 1.1.2016 (byggesaksforskriften, 

heretter SAK10) §§ 11-1 første ledd og tilhørende veiledning. Foretaket hadde dermed ikke 

dokumentert at det samlet hadde kvalifikasjoner som var tilpasset godkjenningsområdet det 

var søkt om i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 11-1.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Ingeniørfirmaet Per Birkeland Jensen AS fikk sentral godkjenning første gang 14.12.1998. I 

perioden 19.11.2012 –14.12.2015 hadde foretaket sentral godkjenning for 

godkjenningsområdene ansvarlig søker i tiltaksklasse 2, prosjektering av ventilasjon- og 

klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 og utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i 

tiltaksklasse 2. 

 

Foretaket har i følge organisasjonsplanen 1 ansatt og ligger i Oslo kommune. Per Birkeland 

Jensen er daglig leder. Han er utdannet ingeniør ved Trondheim tekniske skole, linje for 

maskinteknikk i 1968 og linje for vare, ventilasjons- og sanitærteknikk i 1969. Foretaket har 

sin virksomhet innen rørleggerarbeid, herunder handel og tjenesteytende virksomhet innen 

klima og ventilasjonsteknikk.  

 

Saksgang 

29.10.2015 Søknad 



 

Side 3 

11.01.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

07.11.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Advokat Steinar Sørlie anfører på vegne av foretaket at dersom en virksomhet dokumenterer 

nødvendig relevant utdanning for tiltaksklasse 3, tilfredsstiller virksomheten kravet til 

utdanning for tiltaksklasse 1 og 2, selv om man ikke har fag- eller svenneprøve. Videre 

påpekes at daglig leder har utdanning fra VVS-linje på høgskolenivå, som må anses 

tilsvarende mesterbrev eller fagskole med fagplan for linjefag. Det opplyses at daglig leder 

har lang erfaring i bransjen.  

 

Videre opplyses det at daglig leders sønn, Knut Arthur Storhaug Jensen, er uteksaminert fra 

NTH i 2006 ved linjen for energi og prosessteknikk. Storhaug Jensen er ansatt i Novenco 

Offshore, har praksis som blikkenslager og bistår Ingeniørfirmaet Per Birkeland Jensen AS i 

travle perioder. 

 

Sluttelig anføres det at foretaket i alle tilfelle burde fått overordnet ansvarsrett for utførelse. 

Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner. 

 

Sørlie har i klagen henvist til bestemmelsene i någjeldende byggesaksforskrift, men ettersom 

søknaden er sendt inn før 1.1.2016, vurderes søknaden etter forskriften av 26. mars 2010 nr. 

488 om byggesak slik denne lød før 1.1.2016 (heretter SAK10).  Det fremgår av SAK10 § 11-1 

at foretaket i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett skal «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 ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen utførelse av 

ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 er utdanning som svarer til krav til 

mesterbrevsutdanning eller fagskole med fagplan for linjefag, jf. SAK10 § 11-1 og 

veiledningen til bestemmelsen slik den gir uttrykk for den sentrale godkjenningsordningens 

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

eksempel være teknisk fagskole med linjefag bygg, i tillegg til fag-/svennebrev som 

blikkenslagerarbeider eller kuldemontør.  

 



 

Side 4 

Foretaket har i sin søknad vist til å ha ansatte med utdanning som ingeniør med linjefag VVS 

og tilfredsstiller dermed kravet til utdanningsnivå for det omsøkte godkjenningsområdet. 

Utdanning som ingeniør er imidlertid ikke alene tilstrekkelig til å kunne forestå arbeider 

innenfor utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2. Foretaket må i 

søknad om sentral godkjenning kunne vise til at det innehar tilstrekkelige kvalifikasjoner og 

gjennomføringsevne til å forestå oppgaver etter plan- og bygningsloven, jf. SAK10 §§ 9-1 

andre ledd og 11-1 andre ledd tilhørende veiledning. Det vil si at foretaket må vise til ansatte 

med kompetanse i det utførende ledd. Foretaket har ikke dokumentert at det disponerer 

personell med relevant fag-/svennebrev, som for eksempel blikkenslagerarbeider eller 

kuldemontør, og det er derfor direktoratets vurdering at foretaket ikke har dokumentert å ha 

tilstrekkelig gjennomføringsevne for det omsøkte godkjenningsområdet, jf. SAK10 §§ 9-1 og 

11-1 og tilhørende veiledning.  

 

Foretaket anfører i klagen at Per Birkeland Jensens sønn, Knut Arthur Storhaug Jensen, har 

praksis som blikkenslager og hjelper foretaket i travle perioder, men er ansatt i Novenco 

Offshore. I søknad om sentral godkjenning skal foretaket dokumentere at det har samlede 

kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 første 

ledd. Det ligger i dette at innleid kompetanse foretaket benytter seg av, ikke kan danne 

grunnlag for vurderingen av kvalifikasjonene i foretaket og således en sentral godkjenning. 

Ettersom det ikke er opplyst at Knut Arthur Storhaug Jensen er ansatt i foretaket og det ikke 

er vedlagt dokumentasjon på formell utdanning som blikkenslagerarbeider, har ikke 

foretaket dokumentert at det har samlede kvalifikasjoner for det omsøkte 

godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 første ledd.  

 

Krav til praksis 

Da foretaket ikke har dokumentert tilstrekkelig gjennomføringsevne med relevant utdanning 

i det utførende ledd, har ikke direktoratet gjort en vurdering av praksisen foretaket har vist 

til.   

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Ingeniørfirmaet Per Birkeland AS 

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

kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av ventilasjon- 

og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2. 

 

Direktoratet har merket seg at foretaket tidligere har hatt sentral godkjenning for det 

påklagede godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2. Det er imidlertid slik at praktiseringen av 

regelverket vedrørende den sentrale godkjenningsordningen har blitt noe strengere de siste 

årene som følge av bygningsmyndighetenes ønske om dette, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 

132. Det er følgelig ingen automatikk i at et foretak får fornyet sin sentrale godkjenning i 

samme godkjenningsområde eller i samme tiltaksklasse som det hadde tidligere. Ved søknad 

om fornyelse av sentral godkjenning må derfor foretaket dokumentere at det har 

nødvendige kvalifikasjoner i foretaket, og at det har relevant og oppdatert praksis for 

godkjenningsområdet og i den omsøkte tiltaksklasse.  



 

Side 5 

 

Når det gjelder anførselen om at foretaket i alle tilfeller burde fått innvilget overordnet 

ansvar for utførelse, er det slik at direktoratet i utgangspunktet forholder seg til de 

områdene foretaket selv har søkt om, dersom det ikke helt tydelig fremgår av innholdet i 

søknaden at foretaket har søkt på feil godkjenningsområde eller at det tilfredsstiller kravene 

til et annet område enn omsøkt. I foreliggende sak hadde ikke foretaket beskrevet å ha hatt 

et overordnet ansvar i referanseprosjektene.   

 

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

 

Klager har sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i den aktuelle saken. 

Klagenemnda har tatt hensyn til disse i vurderingen, men kan ikke se at de har avgjørende 

betydning for resultatet i saken.  

 

  

 

 

 

Sak 66/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Radia 

Mekaniske AS (godkjenningsnr. 2016/2196).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

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

1 

 



 

Side 6 

I brev datert 29.03.2016 ble vedtak av 18.02.2016 påklaget ved Thor-Arne Bråthen. Foretaket 

ble av direktoratet gitt forlenget klagefrist frem til 30.03.2016 og klagen er dermed rettidig, 

jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 11.12.2015 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 18.02.2016 avslo direktoratet søknaden. Følgende godkjenningsområde ble 

ikke innvilget: 

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

1 

 

Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig relevant 

utdanning, jf. forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak før 1.1.2016 (byggesaksforskriften, 

heretter SAK10) §§ 11-1 første ledd og 11-4. Det var heller ikke vedlagt en organisasjonsplan 

som oppfylte kravene, eller en gjennomgangserklæring som dokumenterte at foretaket 

hadde et styringssystem som var oppdatert og tilpasset foretaket. Foretaket hadde dermed 

ikke dokumentert at det samlet hadde kvalifikasjoner som var tilpasset godkjenningsområdet 

det var søkt om, jf. SAK10 § 11-1.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Radia Mekaniske AS har ikke tidligere hatt sentral godkjenning. 

 

Foretaket har 5 ansatte og ligger i Oslo. Thor-Arne Bråthen er daglig leder. Han har fagbrev 

som verktøymaker fra 1977. Foretaket har sin virksomhet innen forretningsmessig drift av 

mekanisk verksted. Foretaket er registrert med næringskoden «28.290 Produksjoner av 

maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted». 

 

Saksgang 

11.12.2015 Søknad 

18.02.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Avslag) 

09.03.2016 Det bes om utsatt klagefrist  

29.03.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket lister i sin klage opp de tre punktene avslaget baserer seg på. For det første 

punktet vises det til bestått fagprøve i platearbeiderfaget for Tommy Andre Kjetså, i tillegg 

vedlegges CV, sertifikater, beviser og grønt kort fra Arbeidstilsynet. Foretaket skriver videre 

at det er bemerkelsesverdig at en bedrift som er godkjent lærebedrift ikke selv kan få sentral 

godkjenning uten at lærlingen i firmaet har bestått fagprøven. 

Det vises til at organisasjonsplan er oppdatert med hensyn til utdanning og praksis. Videre 

skriver foretaket at gjennomføringsplan var vedlagt søknaden, her fremgår det hvem som har 



 

Side 7 

stått for oppdateringen og når det er gjort. Denne er tidligere godkjent av DiBK ved andre 

søknader om sentral godkjenning, og det vises til forskjellsbehandling i disse sakene. Det 

henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av montering av bærende metall- eller 

betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1. 

 

I henhold til SAK10 § 11-1 skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett 

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

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

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

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

byggesaksforskriften § 11-4 første og annet ledd. 

 

Krav til organisasjonsplan 

En viktig del av foretakets styringssystem er organisasjonsplanen. Organisasjonsplanen skal 

vise de faglige kvalifikasjonene i foretaket, og hvordan man sikrer kvalifikasjoner i alle ledd. 

Eksempelvis bør det fremgå hvilket utdanningsnivå den enkelte har, fagretning og antall års 

praksis etter endt utdanning. 

 

I søknaden vedla foretaket en organisasjonsplan av generell karakter, hvor kun navn og 

stillingstittel var opplyst. Denne ble ikke vurdert som tilstrekkelig av direktoratet. I klagen 

vedla foretaket en oppdatert organisasjonsplan som henviste til CV-er for den enkelte 

ansatte. For et mindre foretak vurderer direktoratet dette som tilstrekkelig.  

 

Kravet til organisasjonsplan er dermed oppfylt. 

 

Krav til gjennomgangserklæring 

Foretak som søker sentral godkjenning skal ha et styringssystem som ivaretar kravene i  

SAK10 § 10-1. Direktoratet har valgt å kreve dokumentasjon på dette gjennom en 

gjennomgangserklæring hvor foretaket skal synliggjøre at de har et styringssystem som 

ivaretar kravene.  

 

Foretaket hadde i søknad om sentral godkjenning sendt inn en revisjonserklæring hvor det 

ikke fremgikk hvorvidt systemet oppfylte kravene i plan- og bygningsloven, samt SAK10 § 10-

1. 

 

I klagen har foretaket sendt inn en oppdatert gjennomgangsklæring, hvor det nå henvises til 

at styringssystemet revideres i henhold til plan- og bygningsloven og SAK10. Kravet til 

gjennomgangserklæring vurderes derfor som oppfylt. 
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Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 1 er fagopplæring som svarer til fagprøve hhv. svenneprøve, jf. 

SAK10 § 11-1 og veiledningen til bestemmelsen slik den gir uttrykk for den sentrale 

godkjenningsordningens praksis for krav til utdanningsnivå. Relevant utdanning for dette 

godkjenningsområdet vil for eksempel være fag-/svennebrev i betongfaget, eller som 

platearbeider. 

 

Foretaket har dokumentert å ha en ansatt med fagbrev i platearbeiderfaget fra desember 

2015, i tillegg til flere ansatte med sveisesertifikat. Utdanningskravet er dermed oppfylt. Det 

er imidlertid slik at foretaket også må vise til 2 års praksis med utførelse etter endt utdanning 

for å oppfylle kravene. Foretaket har i søknad om sentral godkjenning vist til flere 

referanseprosjekter i perioden 2014-2015 som direktoratet vurderer som relevante for 

tiltaksklasse 1. Denne praksisen er imidlertid ikke opparbeidet etter at foretakets ansatte 

med fagbrev har fullført sin utdannelse og kan dermed ikke legges til grunn for å gi 

godkjenning for dette området. 

 

Krav til praksis 

Fagområdet omfatter montering av bærende og ikke-bærende bygningsdeler av metall, eller 

prefabrikkerte betongelementer. Utførelse av sikringstiltak inngår i godkjenningsområdet. 

Montering og avstivning under montering og ansvar for utførelse av brannisolering og 

branntetting inngår i godkjenningsområdet.  

 

Godkjenningsområdet omfatter montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner 

som etter NS 1990 +NA plasseres i pålitelighetsklasse 1, og forutsettes utført med «begrenset 

kontroll».  Eksempler på montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i 

tiltaksklasse 1 kan være bensinstasjon eller enkelt industribygg, lager- eller landbruksbygg, 

nye balkonger på boligblokker t.o.m. 5. etg, utkragede bygningsdeler som solavskjerming, tak 

over inngangsparti eller uteplass ol, mezzanin, bru og kulvert med spennvidder inntil 10 m 

eller tårn inntil 10 m høyde, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav g og tilhørende veiledning. 

 

Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn 9 referanseprosjekter i perioden 

2014-2015. Dette dreier seg blant annet om forsterkning av takkonstruksjon med sveiset 

stålkonstruksjon, stålbæringer i en enebolig. Direktoratet vurderer disse 

referanseprosjektene til å være relevante for tiltaksklasse 1.  

 

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

godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1.   

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Radia Mekaniske AS verken i 

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av montering av bærende 

metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1. 
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Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.» 

 

 

 

 

 

Sak 67/17 Utsatt behandling av klage på vedtak om avslag på søknad om endring av 

sentral godkjenning fra Slokkesystemer AS (godkjenningsnr. 2016/2741).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområder: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

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

 

I brev datert 26.03.2016 ble vedtak av 21.01.2016 påklaget ved Arnstein Fedøy. Klagen er 

ikke rettidig, jf. forvaltningsloven § 29. Direktoratet finner allikevel å kunne ta klagen til 

behandling, da det har tatt lang tid før foretaket har fått svar på sine henvendelser til 

direktoratet. Parten kan dermed ikke lastes for å ha oversittet fristen, jf. fvl § 31.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 26.11.2015 søknad om endring av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 



 

Side 10 

I vedtak datert 21.01.2016 avslo direktoratet søknaden. Følgende godkjenningsområder ble 

ikke innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

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

 

 

 

Avslagene ble begrunnet med at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekket 

tiltaksklasse 2 for ansvarlig søker og tiltaksklasse 3 for prosjektering av sanitær-, varme- og 

slukkeinstallasjoner, jf. forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak før 1.1.2016 

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

11-1.  

 

For prosjektering av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 hadde foretaket 

heller ikke dokumentert nødvendig relevant utdanning, jf. SAK10 §§ 11-1 første ledd og 11-4. 

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

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

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Slokkesystemer AS fikk sentral godkjenning første gang 24.04.2014. Foretaket innehar sentral 

godkjenning for ansvarlig søker i tiltaksklasse 1, prosjektering av sanitær-, varme- og 

slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2, overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 2 og 

utførelse av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2. Foretaket har også 

tidligere hatt sentral godkjenning i foretaket Sprinkler- & Vanntåkesystemer AS hvor 

foretaket hadde sentral godkjenning for ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 og prosjektering av 

sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 i perioden 30.08.2013 – 28.10.2015. 

 

Foretaket har 2 ansatte og ligger i Søgne. Arnstein Fedøy er daglig leder. Han er utdannet 

branningeniør i 2005 fra Høgskolen i Haugesund. Foretaket har sin virksomhet innen 

prosjektering, kontroll og vedlikehold av automatiske slokkeanlegg og det som står i 

forbindelse med det, innbefattet deltakelse i andre selskaper med lignende 

virksomhet. Foretaket er registrert med næringskoden 71.129 annen teknisk 

konsulentvirksomhet. 

 

Saksgang 

26.11.2015 Søknad 

21.01.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Avslag) 

26.03.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Klagen er omfattende og det vil her bli gitt et kort sammendrag. Foretaket skriver 

innledningsvis i sin klage en redegjørelse for hvorfor klagefristen er oversittet, og bakgrunnen 

for klagen. Videre redegjør foretaket for sin faglige utdanning og praksis. Når det gjelder 
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tilknytning til godkjenningsområdet anfører foretaket at det bare jobber med 

slokkeinstallasjoner, primært sprinkler- og vanntåkeanlegg, har hatt FG-godkjenning siden 

2005, skrev hovedoppgave i 2005 med temaet sammenligning av sprinkler og vanntåke, har 

personellsertifisering av National Fire Protection Association og er styremedlem i BFO Brann 

som representant for hele Norges slukkebedrifter. 

 

Videre viser foretaket til at det i veiledning til SAK10 § 11-1 fremgår at tabellen for vurdering 

av faglige kvalifikasjoner kun er veiledende og ikke kan brukes som rent hjemmelsgrunnlag 

for å avslå søknad om ansvarsrett. De skriver videre at daglig leder i foretaket har siden 2005 

jobbet i bedrifter som har hatt tiltaksklasse 3, og fikk i 2010 innvilget tiltaksklasse 3 for 

prosjektering og tiltaksklasse 2 for søker på bakgrunn av særskilt erfaring og kompetanse i 

eget firma. Videre har daglig leder en bachelor som branningeniør fra Høyskolen 

Stord/Haugesund. Etter tabellen i SAK10 § 11-1 skulle man hatt master. Foretaket anfører at 

en mastergrad i brann ikke fantes i Norge før høsten 2015. Dette reiser dermed prinsipielt 

noen problemstillinger. Videre skriver foretaket når det gjelder påstanden om ikke dekkende 

referanseprosjekter at foretaket hele tiden har vært klare på at man kun har søkt om 

slukkeinstallasjoner, men at de som har behandlet søknaden ikke kjenner til at man bare skal 

vurderes innenfor søkt fagområde.  

 

Det henvises for øvrig til klagen i sin helhet.  

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdene ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 og prosjektering av 

sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3. 

 

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

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

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

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

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

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

byggesaksforskriften § 11-4 første og annet ledd. 

 

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

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

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

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

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

utdanning for godkjenningsområdet vil praksis som hovedregel ikke kunne kompensere for 

dette. 
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Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med utdanning som branningeniør. 

Utdanningskravet er dermed oppfylt, jf. SAK10 § 11-1. 

 

 

Krav til praksis 

Oppgaver og ansvar til ansvarlig søker bestemmes av pbl. § 23-4 og presiseres ytterligere av 

byggesaksforskriften § 12-2 bokstav a-m. 

  

Tiltaksklasseplassering for søkerfunksjonen vil være avhengig av kompleksitet, herunder hvor 

mange ansvarlige foretak som skal ha ansvarsrett og koordineres og hvor mange 

ansvarsoppgaver i byggesaksforskriften § 12-2 som er aktuelle for tiltaket.  

 

Søkerfunksjonen i tiltaksklasse 2 omfatter søknader med noe kompleksitet, der 

koordineringsbehovet for prosjektering, utførelse eller kontroll er krevende.  

Eksempelvis vil dette omfatte flertrinnssøknader der ansvarsforholdene i tiltaket er 

oppsplittet og krever koordinering.  

 

Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn 2 referanseprosjekter. Begge 

prosjektene dreier seg om bygning for museum eller kunstgalleri og ligger i Kristiansand og 

Bykle kommuner. Av beskrivelsen fremgår det at foretaket har vært totalentreprenør 

(inkludert SØK) for installasjon av høytrykks-vanntåkeanlegg og deteksjon med aspirasjon i 

byggverk som krevde forhåndsgodkjenning av hvert et hull og feste.   

 

Det er ikke angitt i hvilken grad dette dreier seg om tiltak hvor søkeprosessen har bestått av 

flere søknadstrinn eller hatt et stort antall ansvarsretter som tilsier at disse prosjektene kan 

vurderes til tiltaksklasse 2. Direktoratet vurderer derfor disse referanseprosjektene til å være 

dekkende for tiltaksklasse 1. Godkjenningsområdet i denne tiltaksklassen har foretaket 

allerede fått innvilget i vedtak datert 17.11.2015. 

 

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

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

 

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

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 3 er utdanning på universitetsnivå som sivilingeniør, master i 

arkitektur eller tilsvarende grad og minst 8 års praksis, jf. SAK10 § 11-1 og veiledningen til 

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

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

sivilingeniør innen VVS. 
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Foretaket har dokumentert å ha en bachelor som branningeniør. Utdanningskravet er 

dermed ikke oppfylt, da foretaket ikke har dokumentert nødvendig relevant utdanning. 

 

Utdanningen som branningeniør inneholder i følge vitnemålet foretaket har sendt inn blant 

annet grunnleggende brannteknikk, toksikologi, branndynamikk, brannteknisk prosjektering, 

beredskapsplanlegging og krisehåndtering. En VVS-ingeniør vil imidlertid blant annet ha fag 

som ventilasjonsteknikk, varme- og kjøleteknikk, sanitærteknikk. Direktoratets vurdering er 

at fagene til en VVS-ingeniør i større grad vil være relevante for å dekke hele 

godkjenningsområdets innhold. En utdanning som branningeniør vil kunne være relevant for 

slukkeinstallasjoner, men dette vil ikke i tilstrekkelig grad være dekkende for hele 

godkjenningsområdet. Ved vurderingen av relevant utdanning må direktoratet ta hensyn til 

at hele godkjenningsområdet innhold skal dekkes av utdanningen. 

 

Foretaket anfører i sin klage at de kun søker om godkjenning for slukkeinstallasjoner, og at 

saksbehandlingen ikke har tatt hensyn til dette. Foretaket er også innvilget dette 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2. Direktoratet vil til dette påpeke at foretak som søker 

sentral godkjenning skal ha en faglig ledelse som behersker hele bredden av arbeidsoppgaver 

innen det godkjenningsområdet det søkes sentral godkjenning for, jf. Ot. prop. nr. 45 side 

130. Dette innebærer at direktoratet ikke kan gi sentral godkjenning for deler av et 

godkjenningsområde. Følgelig må den faglige ledelsen i foretak som søker dette 

godkjenningsområdet ha tilstrekkelige faglige kvalifikasjoner til å forestå prosjektering av 

sanitær- og varmeinstallasjoner i tillegg til slukkeinstallasjoner. 

 

Fordi foretaket ikke har dokumentert nødvendig relevant utdanning gjør ikke direktoratet 

noen vurdering av foretakets praksis. Av samme årsak vil heller ikke direktoratet gjøre noen 

vurdering av hvorvidt særskilt kvalifiserende praksis kan kompensere for manglende 

utdanning.  

 

Det opplyses om at fagområdet slukkeinstallasjoner nå er et eget godkjenningsområde i 

SAK10 slik denne lyder etter 01.01.2016. Basert på dokumentasjonen som er sendt inn i 

søknads- og klageomgangen kan det være aktuelt for foretaket å søke om dette 

godkjenningsområdet ved neste fornyelse av sentral godkjenning.  

 

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

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning de påklagede godkjenningsområdene. 

 

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

 

Klager har i brev av 19.03.2017 sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i den 

aktuelle saken. Klagenemnda har tatt hensyn til disse i vurderingen, men kan ikke se at de 

har avgjørende betydning for resultatet i saken.  
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Sak 68/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Egset Ventilasjon AS (godkjenningsnr. 2016/8275).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområde: 

• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 

 

I brev datert 23.09.2016 ble vedtak av 02.09.2016 påklaget ved advokat Roar R. Lillebergen 

på vegne av foretaket. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 01.07.2016 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 02.09.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende godkjenningsområde 

ble innvilget: 

• Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 

 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 

 

Avslaget ble begrunnet med at det ikke var dokumentert relevant utdanning for det omsøkte 

godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Foretaket hadde dermed 

ikke dokumentert at det hadde kvalifikasjoner som var tilpasset det omsøkte 

godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd.  
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Generelle opplysninger om foretaket 

Egset Ventilasjon AS fikk sentral godkjenning første gang 01.07.1999. I perioden 13.05.2013 – 

01.09.2016 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av 

ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklase 2 og utførelse av ventilasjon- og 

klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2. 

 

Foretaket har 20 ansatte og ligger i Volda i Møre og Romsdal. Espen Egset er daglig leder. 

Han har vitnemål fra videregående skole retning håndverks- og industrifag fra 1991. Det er i 

tillegg en annen ansatt i foretaket, Alf Rune Høydalsnes, med toårig teknisk fagskole ved 

maskinlinje fra 1986 samt fagbrev som platearbeider fra 1998.  

 

Foretaket har sin virksomhet innen installasjon, salg og service av ventilasjon og 

inneklimaprodukter og er registrert med næringskoden 43.223 Ventilasjonsarbeid i 

Enhetsregisteret.  

 

Saksgang 

01.07.2016 Søknad 

21.07.2016 Foreløpig svarbrev 

02.09.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

10.10.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket v/advokat anfører i klagen at det ikke fremgår hvorvidt søknad om utførelse av 

ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 ble vurdert etter overgangsordningen eller 

ikke, og at det på bakgrunn av dette bes om at det nå tas stilling til denne overgangsregelen 

for det påklagede godkjenningsområdet. Det anføres også at foretaket har dokumentert et 

betydelig antall referanseprosjekter som må kunne kompensere for manglende utdanning. 

Det henvises for øvrig til klagen i sin helhet.  

 

Vurdering 

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

godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet.  

 

I henhold til SAK10 § 11-1 andre ledd skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for 

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

godkjenningsområdet». Videre skal det vurderes om «foretakets kvalifikasjoner med hensyn 

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

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. byggesaksforskriften § 11-5 første ledd. 

 

Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 
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Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 2 er mesterbrev eller fagskole (teknisk fagskole med 120 

fagskolepoeng), eller tilsvarende, i tillegg til 3 års praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og 

tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel 

være teknisk fagskole innen VVS kombinert med relevant fagbrev som blikkenslagerarbeider 

eller mesterbrev innen disse fagene. 

 

Foretakets daglige leder har dokumentert å ha vitnemål fra videregående skole innen 

håndverks- og industrifag. Denne utdanningen har ikke tilstrekkelig nivå for 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3. Etter direktoratets 

vurdering anses den heller ikke for å være tilstrekkelig relevant på bakgrunn av utdanningens 

innhold.  

 

For Alf Rune Høydalsnes er det dokumentert vitnemål fra toårig teknisk fagskole maskinlinje i 

tillegg til fagbrev som platearbeider. Utdanningen fra teknisk fagskole tilfredsstiller kravet til 

utdanningsnivå for tiltaksklasse 2 og anses for å være tilstrekkelig relevant, jf. SAK10 §§ 11-2 

og 11-3.  

 

Når det gjelder fagbrevet som platearbeider har direktoratet ved vurderingen av om denne 

må anses som tilstrekkelig relevant eller ikke sett hen til læreplanene for platearbeiderfaget 

og ventilasjons- og blikkenslagerfaget. Av læreplanen for platearbeiderfaget fremgår det at 

utdanningen skal legge grunnlag for arbeid med å forme plater, rør og profiler og 

sammenføyning til større komponenter og konstruksjoner. Hovedområdet omfatter bruk og 

vedlikehold av manuelle og CNC-styrte maskiner, teknisk utstyr og måleinstrumenter. Det 

skal videre blant annet gis opplæring i materialbruk, bearbeiding av stålplater og bruk av 

maskiner.  

 

Når det gjelder læreplanen i ventilasjons- og blikkenslagerfaget fremgår det av denne at 

faget omfatter produksjon, montasje, modernisering, rehabilitering og reparasjon av 

ventilasjonsanlegg, fasader og tak. Opplæringen skal bidra til å utvikle kompetanse på 

produksjon, montering og service av ventilasjonsanlegg. Målene for opplæringen er blant 

annet at eleven skal tilegne seg kunnskaper om utførelse av gjennomføringer på tak og 

vegger for å hindre innsig av fukt, gjøre rede for ulike ventilasjonssystemer, brannsikre og 

branntette gjennomføringer for kanalanlegg, ta mål av, lage og montere kassettvegg og 

panelfasade, montere prefabrikkerte fasadesystemer, utføre dobbeltfaset båndtekking og 

enkeltfalset skivetekking samt false gjennomføringer og tekke detaljer.  

 

Basert på en sammenligning av læreplanene for de to utdanningene fremstår det for 

direktoratet som at utdanningen som platearbeider først og fremst retter seg mot industrien 

i form av forming av plater og rør samt sammenføyning til større komponenter og 

konstruksjoner. Blikkenslagerfaget vil ut i fra det direktoratet kan se i større grad rette seg 

konkret mot ventilasjonsanlegg, fasader og tak samt produksjon og montering av dette.  
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På bakgrunn av det ovenstående er det direktoratets vurdering at foretaket ikke har ansatte 

med tilstrekkelig relevant utdanning til å kunne forestå den typen arbeider som 

godkjenningsområdet omfatter. Direktoratet er klar over at foretaket har dokumentert en 

større mengde praksis og tilegnet seg kompetanse på denne måten. Denne kompetansen vil 

imidlertid ikke bygge på en tilstrekkelig relevant utdanning slik byggesaksforskriften krever.  

 

Kravet til relevant utdanning er med dette ikke oppfylt, da foretaket ikke har dokumentert å 

ha ansatte med nødvendige relevante fagbrev for utførelse. Foretaket har på bakgrunn av 

dette heller ikke dokumentert at det har nødvendig gjennomføringsevne i form av 

kvalifiserte ansatte i utførende ledd, jf. SAK10 § 9-1 andre ledd. 

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

Ettersom foretaket ikke har dokumentert nødvendig relevant utdanning for det påklagede 

godkjenningsområdet, foretar ikke direktoratet noen vurdering av foretakets praksis. Kravet 

om tilstrekkelig relevant utdanning er absolutt, og praksis kan ikke veie opp for dette, jf. 

SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning.  

 

I klagebrevet er det anført at foretaket for det påklagede godkjenningsområdet må omfattes 

av overgangsregelen for fornyelse av sentral godkjenning. Til dette har direktoratet følgende 

kommentar: Overgangsregelen innebærer at foretak som søker om fornyelse av sentral 

godkjenning etter 1.1.2016 skal vurderes etter de mer lempeligere kvalifikasjonskrav som 

gjaldt før 1.1.2016, jf. SAK10 § 20-3 og tilhørende veiledning. Praksis kan imidlertid kun 

kompensere for et manglende utdanningsnivå, jf. SAK10 § 20-3. Overgangsregelen kommer 

altså ikke til anvendelse på de tilfellene hvor de mangler relevant utdanning for 

godkjenningsområdet. Dette følger også av direktoratets og klagenemdas praksis, da et 

foretaks praksis ikke kan kompensere for manglende relevant utdanning. Egset Ventilasjon 

AS har dokumentert å ha ansatte med formell utdanning. Etter direktoratets vurdering er 

imidlertid ikke disse utdanningene tilstrekkelig relevante for det påklagede 

godkjenningsområdet. Foretaket omfattes dermed ikke av overgangsordningen, jf. SAK10 § 

20-3.  

 

Det er på bakgrunn av det ovenfor nevnte direktoratets vurdering at foretaket ikke har 

dokumentert å ha tilstrekkelige kvalifikasjoner i form av nødvendig relevant utdanning som 

er tilpasset det påklagede godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd.  

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Egset Ventilasjon AS verken i 

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet.  

 

Direktoratet er oppmerksom på at Egset Ventilasjon AS har hatt sentral godkjenning for det 

påklagede godkjenningsområdet tidligere og vil på bakgrunn av dette bemerke følgende: Ved 

søknad om sentral godkjenning må foretaket dokumentere at det oppfyller de krav som 
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fremgår av gjeldende regelverk på tidspunktet for fornyelsessøknaden, jf. SAK10 § 13-4 

tredje ledd. Dette innebærer blant annet at foretaket må oppfylle de krav til relevant 

utdanning med tilstrekkelig nivå og relevant praksis som er gjeldende på tidspunktet for 

innsending av fornyelsessøknaden. Det er også slik at praktiseringen av regelverket 

vedrørende den sentrale godkjenningsordningen har blitt noe strengere de siste årene som 

følge av bygningsmyndighetenes ønske om dette, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 132. Den 

sentrale godkjenningsordningen må forholde seg til disse kravene ved behandling av 

søknader, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) kap. 27.6. Det er således ingen automatikk i at et 

foretak får fornyet sin sentrale godkjenning for godkjenningsområder som det har hatt 

tidligere.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 69/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra EFA 

Transport AS (godkjenningsnr. 2016/3174).  

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 førstegangssøknad om sentral godkjenning for følgende 

godkjenningsområder: 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2 
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I brev datert 06.04.2016 ble vedtak av 29.03.2016 påklaget ved Arild Slydal. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 27.01.2016 førstegangssøknad om sentral godkjenning 

for ansvarsrett.  

 

I vedtak datert 29.03.2016 avslo direktoratet søknaden. Følgende godkjenningsområder ble 

ikke innvilget: 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2 

 

Avslagene ble begrunnet med at det ikke var dokumentert relevant utdanning for de 

omsøkte godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Foretaket hadde 

dermed ikke dokumentert at det hadde kvalifikasjoner som var tilpasset de omsøkte 

godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

EFA Transport AS fikk sentral godkjenning første gang 27.11.2013. Frem til 30.09.2014 hadde 

foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene utførelse av grunnarbeid og 

landskapsutforming i tiltaksklasse 2 og utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1. 

Godkjenningen ble etter dette avsluttet grunnet manglende betaling av årlig gebyr.  

 

Foretaket har 6 ansatte og ligger i Tromsdalen i Troms. Eiolf Albrigtsen er daglig leder. Han 

har dokumentert å ha ADK1-sertifikat. Det er i tillegg en ansatt med utdanning som ingeniør 

bygg og anlegg samt tre maskinførere med kompetansebevis.  

 

Foretaket har sin virksomhet innen bygg og anlegg, snørydding og det som dertil hører til. 

Det er i Enhetsregisteret registeret med næringskoden 43.120 Grunnarbeid.  

 

Saksgang 

27.01.2016 Søknad 

29.03.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Totalavslag) 

11.04.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket skriver i klagen at det vedlegger ytterligere dokumentasjon for utførte arbeider 

samt ADK1-sertifikat for Albrigtsen og ser dermed frem til positivt svar fra direktoratet. Det 

henvises for øvrig til klagen i sin helhet.  

 

Vurdering 

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

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene.  
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I henhold til SAK10 § 11-1 andre ledd skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for 

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

godkjenningsområdet». Videre skal det vurderes om «foretakets kvalifikasjoner med hensyn 

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

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. byggesaksforskriften § 11-5 første ledd. 

 

Samlet vurdering for de påklagede godkjenningsområdene 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 2 er mesterbrev eller fagskole (teknisk fagskole med 120 

fagskolepoeng), eller tilsvarende i tillegg til 3 års praksis etter endt utdanning, jf. SAK10 §§ 

11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for disse godkjenningsområdene 

vil for eksempel være teknisk fagskole anlegg i tillegg til fagbrev som anleggsmaskinfører.  

Utdanningskravet for funksjonen utførende vil med dette være utdanning som 

dokumenterer at faglig ledelse har en form for formell utførelseskompetanse. Bakgrunnen 

for dette er at foretak som påtar seg ansvar som utførende skal ha tilstrekkelige 

kvalifikasjoner og gjennomføringsevne til å forestå oppgaver etter plan- og bygningsloven, jf. 

SAK10 § 9-1 andre ledd og tilhørende veiledning. For at foretaket skal ha 

gjennomføringsevne for de oppgaver som omfattes av de omsøkte godkjenningsområder må 

blant annet faglig ledelse ha nødvendige kvalifikasjoner i form av relevant utdanning og 

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

 

Foretaket har dokumentert å ha en ansatt med utdanning som ingeniør bygg og anlegg. 

Denne utdanningen er i seg selv relevant, og tilfredsstiller kravet til utdanningsnivå, jf. SAK10 

§§ 11-2 og 11-3. Utdanningen tilfredsstiller imidlertid ikke kravet til dokumentert formell 

kompetanse i det utførende ledd i form av fagbrev eller lignende.  

 

Foretakets daglige leder har også ADK1-sertifikat. Dette er relevant, men vil ikke alene være 

tilstrekkelig til å oppfylle kravet til formell utførelseskompetanse i form av fagbrev eller 

tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3. Foretaket har på bakgrunn av dette ikke 

dokumentert at det har nødvendig gjennomføringsevne i form av kvalifiserte ansatte i 

utførende ledd, jf. SAK10 § 9-1 andre ledd. Foretaket har dermed heller ikke dokumentert at 

det har kvalifikasjoner som er tilpasset de påklagede godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 11-1 

andre ledd. Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt.  

 

Ettersom foretaket ikke har dokumentert å ha nødvendig utdanning i form av formell 

utførelseskompetanse, foretar ikke direktoratet noen vurdering av foretakets praksis. 

Bakgrunnen for dette er at utdanningskravet er absolutt, og praksis kan dermed ikke veie 

opp for manglende utdanning jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning.  
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På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at EFA Transport AS verken i søknaden 

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

sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene.  

 

Direktoratet har merket seg at foretaket hatt sentral godkjenning for det ene påklagede 

godkjenningsområdet utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2 en periode tidligere. 

Til dette vil direktoratet bemerke: Ved søknad om sentral godkjenning må foretaket 

dokumentere at det oppfyller de krav som fremgår av gjeldende regelverk på tidspunktet for 

søknaden, jf. SAK10 § 13-4 tredje ledd. Det er også slik at praktiseringen av regelverket 

vedrørende den sentrale godkjenningsordningen har blitt noe strengere de siste årene som 

følge av bygningsmyndighetenes ønske om dette, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 132. Den 

sentrale godkjenningsordningen må forholde seg til disse kravene ved behandling av 

søknader, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) kap. 27.6. Det er således ingen automatikk i at et 

foretak får videreført sin sentrale godkjenning.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 70/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra 

Byggingeniør Einar Olsen AS (godkjenningsnr. 2016/3454). 

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 delvis avslag på søknad om sentral godkjenning for følgende 

godkjenningsområder: 
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• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 2 

• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 2 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2 

• Kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 14.12.2015 ble vedtak av 14.12.2015 påklaget ved Nils Einar Olsen. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 04.11.2015 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 14.12.2015 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2 

• Våtromsarbeid i tiltaksklasse 1 

• Kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklase 2 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av geoteknikk i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av ventilasjons- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av lydforhold og vibrasjoner i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 1 

• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2s 

• Utførelse av murerarbeid i tiltaksklasse 1 
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• Utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2 

• Kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 

 

For godkjenningsområdet overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 2 ble avslaget 

begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig utdanningsnivå, jf. SAK10 § 

11-1 og tilhørende veiledning. Referanseprosjektene dekket heller ikke ansvaret som 

godkjenningsområdet omfatter.  

 

Når det gjelder godkjenningsområdene overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 2 og 

overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2 ble avslagene begrunnet med at 

referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekket ansvaret som godkjenningsområdene 

omfatter.  

 

For godkjenningsområdet kontroll av våtrom ble avslaget begrunnet med at 

referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekket det omsøkte godkjenningsområdet, jf. 

SAK10 §§ 11-4 og 13-5 femte ledd bokstav b og tilhørende veiledning.  

 

Innvilget godkjenningsområde i klageomgangen 

Direktoratet tar klagen til følge når det gjelder godkjenningsområdet ansvarlig søker i 

tiltaksklasse 2. Det vil si at foretaket har fått innvilget dette godkjenningsområdet. Det ble 

ved avgjørelsen lagt vekt på referanseprosjekter innsendt i klageomgangen.  

 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Byggingeniør Einar Olsen AS har ikke tidligere hatt sentral godkjenning. Samme faglige 

ledelse har imidlertid hatt sentral godkjenning for en rekke godkjenningsområder gjennom 

foretaket NEO Invest AS, organisasjonsnummer 979694415.  

 

Foretaket har 25 ansatte og ligger i Namsos i Nord-Trøndelag. Nils Einar Olsen er daglig leder. 

Han har ingen kjent fullført utdannelse, men har forskjellige kurs innen stillasbygging, 

tømring og asbest. Foretaket har i tillegg en ansatt med teknisk fagskole retning bygg samt 

en ansatt med en ikke fullført ingeniørutdannelse.  

 

Foretaket har sin virksomhet innen bygningsingeniørvirksomhet, prosjektering og produksjon 

av bygg, samt omsetning av byggevarer. Foretaket er registrert med næringskode 41.200 

Oppføring av bygninger i Enhetsregisteret.  

 

Saksgang 

04.11.2015 Søknad 
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14.12.2015 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

18.04.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

11.03.2017 Brev angående innhenting av informasjon sendt foretaket 

27.03.2017 Tilleggsinformasjon innsendt av foretaket 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket skriver i klagen at det ønsker å påklage vedtaket da foretaket mener å ha 

tilstrekkelige referanseprosjekter. Det vises til at foretaket Byggingeniør Einar Olsen AS er 

tidligere NEO Invest AS som har hatt sentral godkjenning siden 2006. Selskapet fikk nytt 

organisasjonsnummer da foretakene ble omorganisert. Foretaket skriver at det har 

vanskeligheter med å akseptere at godkjenninger de har hatt i flere år nå ikke kan gis til det 

samme selskapet, men med at annet organisasjonsnummer. Foretaket viser videre til en 

rekke referanseprosjekter for hvert av de påklagede godkjenningsområdene. Det henvises 

for øvrig til klagen i sin helhet.  

 

Vurdering 

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

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene.  

 

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

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

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

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

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

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

byggesaksforskriften § 11-4 første og annet ledd. 

 

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

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

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

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

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

utdanning for godkjenningsområdet vil praksis som hovedregel ikke kunne kompensere for 

dette. 

 

Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 2 og overordnet ansvar for utførelse i 

tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonene ansvarlig 

prosjekterende og ansvarlig utførende i tiltaksklasse 2 er utdanning som svarer til krav 

til mesterbrevsutdanning eller fagskole med fagplan for linjefag i tillegg til henholdsvis 6 og 3 

års praksis, jf. SAK10 § 11-1 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for disse 

godkjenningsområdene vil for eksempel være ingeniør bygg.  
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Foretaket har for Einar Nils Olsen i klagen vedlagt en foreløpig karakterutskrift for en 

ingeniørutdanning innen bygg fra 1972. Det er imidlertid ikke for direktoratet forelagt 

ytterligere vitnemål eller lignende som dokumenterer at denne utdanningen er fullført. 

Direktoratet kan dermed ikke se at denne utdanningen tilsvarer det påkrevde nivå, jf. SAK10 

§ 11-1.  

 

For Kaj Jonny Årsandøy er det dokumentert vitnemål for toårig teknisk fagskole bygg fra 

1995. Denne utdanningen er relevant og tilfredsstiller også kravet til utdanningsnivå for 

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

 

Utdanningskravet er dermed oppfylt.  

 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdene overordnet ansvar for prosjektering og overordnet ansvar for 

utførelse omfatter ansvar for komplett prosjektering/utførelse av alle relevante fagområder, 

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

Dette innebærer ansvar for koordinering av de forskjellige prosjekteringsoppgaver/utførende 

fagområder, uavhengig av om det oppgavene utføres med egne ansatte eller med innleide 

foretak. Godkjenningsområdene innebærer også ansvar for at grensesnittene mellom 

fagområdene blir ivaretatt. Plassering i tiltaksklasse vil avhenge av antall utførende foretak, 

koordineringsbehov og antall grensesnitt. Tiltaksklasse for de enkelte fagområder behøver 

ikke være avgjørende. 

 

Foretaket har i søknads- og klageomgangen beskrevet å ha hatt det overordnede ansvaret for 

prosjektering og utførelse av prosjekter som blant annet nybygg av barne-og ungdomsskole, 

tilbygg til eldresenter og nybygg av videregående skole. Selve tiltakene er beskrevet i form av 

type, antall etasjer og antall m2. Når det gjelder hva slags oppgaver foretaket har hatt i 

tiltakene fremgår det av beskrivelsene at foretaket har hatt ”overordnet ansvar for 

prosjektering og utførelse av alle ansvarsretter”. Det kommer imidlertid ikke frem av 

beskrivelsene hva slags type fagområder som inngår i tiltakene, hva foretaket selv har 

prosjektert/utført eller hva eventuelt andre innleide foretak har prosjektert/utført og 

hvordan foretaket har styrt disse. Det er på bakgrunn av dette direktoratets vurdering at 

referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekker ansvaret som godkjenningsområdene 

omfatter, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav a og tredje ledd bokstav a med tilhørende 

veiledning.  

 

Foretaket har på bakgrunn av dette ikke dokumentert at det samlet har kvalifikasjoner som 

er tilpasset de nevnte påklagede godkjenningsområder, jf. SAK10 § 11-1.  

 

Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 
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Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen overordnet 

ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2 er utdanning som svarer til det som kreves for eksamen fra 

ingeniørhøgskole i tillegg til 6 års praksis, jf. SAK10 § 11-1 og tilhørende veiledning. Relevant 

utdanning vil her for eksempel være ingeniør bygg.  

 

Når det gjelder den vedlagte foreløpige karakterutskriften for den ikke fullførte 

ingeniørutdanningen for Einar Nils Olsen vises det til vurderingen ovenfor angående denne.  

 

For Kaj Jonny Årsandøy har foretaket dokumentert vitnemål for toårig teknisk fagskole bygg. 

Denne utdanningen er relevant for godkjenningsområdet, men tilfredsstiller ikke kravet til 

nivå for funksjonen overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 11-1.  

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt.  

 

Krav til praksis 

I henhold til SAK10 § 13-5 femte ledd bokstav a og tilhørende veiledning gis sentral 

godkjenning for overordnet ansvar for kontroll til foretak som har erfaring med kontroll av 

prosjekterings- og utførelsesoppgaver av relevante fagområder og grenseflater. Det er en 

forutsetning at foretaket har kvalifisert personell med relevant praksis fra 

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

rutiner for fagkontroll og tverrfaglig kontroll, slik at kontrollen utføres på en hensiktsmessig 

måte og i nødvendig omfang.  

 

Det følger av bestemmelsene om gjennomføring av kontroll at kontrollen skal være helhetlig 

og gjennomgående og omfatte både kontroll av prosjektering og kontroll av utførelse. 

Ansvarsrett for kontroll forutsetter kompetanse til å kontrollere både prosjektering og 

utførelse.  

 

Foretaket har i søknaden vist til flere referanseprosjekter som gjelder forretningsbygg, 

leilighetsbygg og lignende hvor foretaket har hatt ansvarsretter for en rekke områder i 

tiltakene. Det er beskrevet at foretaket har vært ansvarlig søker, hatt overordnet ansvar for 

prosjektering samt vært ansvarlig utførende av alle bygningsmessige arbeider i hvert 

referanseprosjekt. I tilknytning til dette har foretaket beskrevet å ha hatt ”kontroll av alle 

ansvarlige prosjekterende og utførende” og  ”kontroll av alle fag”. Etter det direktoratet kan 

se ut i fra beskrivelsene til prosjektene har foretaket kontrollert arbeider som det selv har 

prosjektert og utført.  

 

Et vilkår for å få sentral godkjenning for funksjonen kontrollerende er at foretaket kan vise til 

referanseprosjekter hvor det kontrollerende foretaket har vært uavhengig av foretaket som 

har utført arbeidet, jf. SAK10 § 12-5 og tilhørende veiledning. Det kontrollerende foretaket 

må altså være en annen juridisk enhet enn det foretaket som utfører arbeid som skal 

kontrolleres, jf. SAK10 § 14-1 første ledd. Byggingeniør Einar Olsen AS har etter direktoratets 

vurdering ikke vist til slik relevant praksis med uavhengig kontroll, da foretaket i søknaden 
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har vist til kontroll av egne arbeider. Kontroll av egne arbeider er en del av ansvaret til 

prosjekterende og utførende foretak, og anses som obligatorisk kvalitetssikring, jf. SAK10 §§ 

12-3 bokstav a og 12-4 bokstav a.  

 

Det er ikke fremkommet nye opplysninger i klagen angående foretakets praksis som viser at 

foretaket har kontrollert andre foretaks arbeider. På bakgrunn av dette er det direktoratets 

vurdering at foretaket ikke har dokumentert at det samlet har kvalifikasjoner som er tilpasset 

det påklagede godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1.  

 

Foretaket har dokumentert å ha en ansatt med teknisk fagskole bygg. Denne utdanningen er 

relevant for det påklagede godkjenningsområdet, men har ikke tilstrekkelig nivå for 

overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2. Når det gjelder praksis har foretaket etter hva 

direktoratet er kjent med i søknads- og klageomgang vist til praksis tilbake til 2008. Basert på 

de oppgitte referanseprosjektene og tilhørende beskrivelser kan ikke direktoratet se at 

denne praksisen klart omfattes av ansvaret som fremgår av det påklagede 

godkjenningsområdet og dets innhold. Det er på bakgrunn av dette direktoratets vurdering 

at foretakets praksis ikke er tilstrekkelig til å kunne kompensere for manglede 

utdanningsnivå for det påklagede godkjenningsområdet.  

 

Kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

kontrollerende for våtrom i tiltaksklasse 1 er fagopplæring som svarer til fag-/svenneprøve i 

tillegg til 2 års praksis, jf. SAK10 § 11-1 og tilhørende veiledning. 

For kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 vil relevant utdanning for eksempel være fagbrev som 

tømrer.  

 

For Kaj Jonny Årsandøy har foretaket dokumentert vitnemål for toårig teknisk fagskole bygg. 

Denne utdanningen er relevant for godkjenningsområdet, og tilfredsstiller også kravet til 

nivå, jf. SAK10 § 11-1 og tilhørende veiledning.  

 

Utdanningskravet er dermed oppfylt.  

 

Krav til praksis 

Når det gjelder godkjenningsområdet kontroll av våtrom omfatter dette uavhengig kontroll 

av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle 

boliger samt for fritidsboliger med mer enn en boenhet, jf. SAK10 § 13-5 femte ledd bokstav 

b og tilhørende veiledning.  

 

Foretaket har som nevnt over vist til flere referanseprosjekter i søknaden som gjelder 

forretningsbygg, leilighetsbygg og lignende hvor foretaket har hatt ansvarsretter for en rekke 

områder i tiltakene. Av beskrivelsene fremgår det at foretaket har vært ansvarlig søker, hatt 

overordnet ansvar for prosjektering samt vært ansvarlig utførende av alle bygningsmessige 
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arbeider i hvert referanseprosjekt. I tilknytning til dette har foretaket beskrevet å ha hatt 

”kontroll av alle ansvarlige prosjekterende og utførende”,  ”kontroll av alle fag” samt 

”kontroll av våtrom”. Etter det direktoratet kan se ut i fra beskrivelsene til prosjektene har 

foretaket kontrollert arbeider som det selv har prosjektert og utført.  

 

Som tidligere nevnt er det et krav at kontrollforetaket skal være uavhengig av foretaket som 

har utført arbeidene som kontrolleres, jf. SAK10 §§ 12-5 og 14-1. Byggingeniør Einar Olsen AS 

har etter direktoratets vurdering ikke vist til slik relevant praksis med uavhengig kontroll, da 

foretaket har vist til kontroll av egne arbeider.  

 

Det er ikke fremkommet nye opplysninger i klagen angående foretakets praksis som viser at 

foretaket har kontrollert andre foretaks arbeider. På bakgrunn av dette er det direktoratets 

vurdering at foretaket ikke har dokumentert at det samlet har kvalifikasjoner som er tilpasset 

det påklagede godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1. 

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Byggingeniør Einar Olsen AS verken 

i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige 

kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene.   

 

Foretaket har i klagen anført at det har hatt sentral godkjenning for flere av de påklagede 

godkjenningsområdene tidligere på et annet organisasjonsnummer, og at denne dermed bør 

videreføres på nåværende foretak. Til dette har direktoratet følgende kommentar: Ved 

søknad om sentral godkjenning må foretaket dokumentere at det oppfyller de krav som til 

enhver tid fremgår av gjeldende regelverk på søknadstidspunktet, jf. SAK10 § 13-4 tredje 

ledd. Foretaket må dermed blant annet oppfylle de krav til utdanning og praksis som fremgår 

av regelverket på tidspunktet for søknaden. Dette gjelder også i de tilfeller foretaket har hatt 

sentral godkjenning tidligere. Det er også slik at praktiseringen av regelverket vedrørende 

den sentrale godkjenningsordningen har blitt noe strengere de siste årene som følge av 

bygningsmyndighetenes ønske om dette, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 132. Den sentrale 

godkjenningsordningen må forholde seg til disse kravene ved behandling av søknader, jf. 

Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) kap. 27.6. Det er således ingen automatikk i at et foretak får 

videreført sentral godkjenning for godkjenningsområder det har hatt tidligere. 

 

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»  
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Sak 71/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra ARKITEKT 

MNAL Ingar Hjelmberg (godkjenningsnr. 2016/23527).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 

 

I brev datert 15.04.2016 ble vedtak av 29.03.2016 påklaget ved Ingar Hjelmberg. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 08.12.2015 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 29.03.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 

 

Avslagene ble begrunnet med at referanseprosjektene foretaket hadde vist til ikke i 

tilstrekkelig grad dekket tiltaksklasse 2 innenfor godkjenningsområdene foretaket søkte om, 

jf. forskrift 26.mars 2010 nr. 488 om byggesak før 1.1.2016 (byggesaksforskriften heretter 

SAK10) §§ 11-4 og 13-5 første ledd og andre ledd bokstav b og tilhørende veiledning. 

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



 

Side 30 

godkjenningsområdene det var søkt om i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 11-1. Direktoratet fant 

imidlertid grunnlag for å innvilge godkjenningsområdene i tiltaksklasse 1.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Arkitekt MNAL Ingar Hjelmberg har ikke tidligere hatt sentral godkjenning. 

 

Foretaket er et enkeltmannsforetak og ligger i Oslo kommune. Ingar Hjelmberg er daglig 

leder. Han er utdannet arkitekt fra University of Strathclyde, Glasgow 1972. Foretaket har sin 

virksomhet innen arkitekttjenester vedrørende byggverk.  

 

Saksgang 

08.12.2015 Søknad 

29.03.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

19.04.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket anfører i klagen at daglig leder har arbeidet som arkitekt siden avgangseksamen fra 

University of Strathclyde i 1972, det vil si snart 44 år. Videre skriver foretaket at daglig leder 

har opptak i Norske Arkitekters Landsforbund siden 1975 og at det ikke har vært lagt 

begrensninger i hvilke oppgaver daglig leder som arkitekt kan påta seg. Foretaket anfører at 

dette er en kompetanse som gjør at  arkitekten, i kraft av sin universitetsutdanning på 

masternivå, kan påta seg oppgaver som tilsvarer alle nåværende tiltaksklasser 1-3.  

 

Foretaket skriver at de fleste prosjekter de har arbeidet med i den senere tid, har vært i 

tiltaksklasse 1 med noen unntak. Videre skriver foretaket at det vedlegger tillatelser i saker 

hvor de har hatt lokal godkjenning for søker og prosjektering i tiltaksklasse 2, og at det derfor 

er vanskelig å se hvorfor de ikke er kvalifisert til sentral godkjenning i tiltaksklasse 2.  

 

Avslutningsvis anfører foretaket at det for tiden arbeider med søknad og 

arkitekturprosjektering av påbygg i et eksisterende forretningsbygg på tre etasjer med 

grunnflate på 300 m2, samt fasadeendringer i en fem etasjers boligblokk med grunnflate 300 

m2, og at de skal i gang med et lager/kontorbygg på to etasjer med grunnflate 1800 m2. 

 

På bakgrunn av dette ber foretaket om en fornyet vurdering vedrørende godkjenning for 

ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 og arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2. Det henvises for 

øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdene ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 og prosjektering av 

arkitektur i tiltaksklasse 2. 

 



 

Side 31 

I henhold til SAK10 § 11-1 andre ledd skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for 

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

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

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

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

byggesaksforskriften § 11-4 første og annet ledd. 

 

Krav til utdanning 

 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig søker i 

tiltaksklasse 2 er utdanning som svarer til krav til mesterbrevsutdanning eller fagskole med 

fagplan for linjefag, jf. SAK10 §§ 11-1 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette 

godkjenningsområdet vil for eksempel være mesterbrev som tømrer. Utdanning som arkitekt 

vil også være relevant. 

 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen prosjektering av 

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

ingeniørhøgskole, jf. SAK10 §§ 11-1 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette 

godkjenningsområdet vil for eksempel være arkitekt. 

 

Foretaket har dokumentert en bekreftelse fra University of Strathclyde i Glasgow om at 

daglig leder har kompetansen Bachelor of Architecture, with Second Class Honours, upper 

division fra 1972. Utdanningskravet er dermed oppfylt for begge godkjenningsområdene. 

 

Krav til praksis 

 

Generelt om godkjenningsområdene 

 

Oppgaver og ansvar til ansvarlig søker bestemmes av plan- og bygningsloven § 23-4 og 

presiseres ytterligere av byggesaksforskriften § 12-2 bokstav a-m. 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 2 

omfatter søknader med noe kompleksitet, der koordineringsbehovet for prosjektering, 

utførelse eller kontroll er krevende. Eksempelvis vil dette omfatte flertrinnssøknader der 

ansvarsforholdene i tiltaket er oppsplittet og krever koordinering, jf. SAK10 § 13-5 første ledd 

og tilhørende veiledning.  

 

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 
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prosjektering av utomhusarealer, herunder veg og parkeringsplass, samt universell utforming 

(UU) av utomhusområder og planløsning i bygget.  

 

Arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2 omfatter arkitektonisk utforming av byggverk i 

områder med en viss tetthet (rekkehus, kjedehus og lignende) og andre bygninger inntil 5 

000 m2 BRA med enkle krav til arkitektonisk utforming. Godkjenningsområdet omfatter også 

endringer i eksisterende byggverk der byggverket i seg selv representerer en viss 

arkitektonisk eller kulturell verdi. Eksempler på arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2 kan 

være boligblokker og kontor-, forretnings- og skolebygg (inntil 5 etasjer), jf. SAK10 § 13-5 

andre ledd bokstav a og tilhørende veiledning. 

 

For funksjonen ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 og prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2, 

må foretaket vise til 6 års relevant praksis etter endt utdanning, jf. SAK10 § 11-1 og 

tilhørende veiledning. I vurderingen av praksis skal det legges vekt på om denne er 

oppdatert, jf. SAK10 § 11-4 andre ledd og tilhørende veiledning.  

 

Den konkrete vurderingen av foretakets praksis 

 

I søknaden har foretaket vist til fire referanseprosjekter for de påklagede 

godkjenningsområdene. Prosjektene gjaldt en enebolig med hybel/sokkelleilighet, en 

tomannsbolig, en tannklinikk og en loftsutbygging i en eldre bygård.  

 

Vedrørende søkerrollen skriver foretaket i referanseprosjektene at de har vært ansvarlig 

søker for rammetillatelse, igangsettingstillatelse og ferdigattest, med unntak av 

loftsutbyggingen hvor de hadde ansvaret fra ferdig rammetillatelse frem til ferdigstillelse. 

Videre skriver foretaket at rollen innebar oppfølging av byggeplassen og koordinering mot 

blant annet entreprenører, tekniske konsulenter og leverandører. De nevnte 

referanseprosjektene omfatter bygninger som normalt vurderes til å være i tiltaksklasse 1. 

Foretaket gir ingen tilstrekkelig beskrivelse av krevende koordineringsbehov som skulle tilsi 

at tiltakene plasseres i en høyere tiltaksklasse.  

 

Vedrørende prosjektering av arkitektur skriver foretaket i referanseprosjektene at de har 

vært ansvarlig prosjekterende og utført krevende prosjektering, herunder tilpassing til liten 

tomt, brann- og lydprosjektering, arkitektonisk tilpassing ved prosjektering av ny bolig inntil 

eksisterende bolig og kompliserte konstruksjoner og tekniske installasjoner i samarbeid med 

RIB og VVS konsulent. Prosjekter vedrørende eneboliger og tomannsboliger plasseres 

normalt i tiltaksklasse 1. Tannklinikken innebar ombygging av en næringsdel på 220 m2 i 

bolig/næringsbygg, og ettersom tiltaksklasse 1 for prosjektering av arkitektur gjelder 

bygninger på inntil 500 m2, taler dette for at prosjektet plasseres i tiltaksklasse 1, jf. SAK10 § 

13-5 første ledd bokstav a og tilhørende veiledning. Prosjektet vedrørende loftsutbygget er 

ikke ferdigstilt på søknadstidspunktet. Referanseprosjektene gir etter dette ingen tilstrekkelig 

beskrivelse av prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2.  
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Foretaket har i tillegg til dette lagt ved et utdrag fra tidligere erfaringer/prosjekter. Utdraget 

viser til en rekke eldre prosjekter fra periodene 1986-1989 og 1989-1990. De viser også til 

søknads- og prosjekteringsarbeid vedrørende eneboliger i perioden 1972-2015. Eneboliger er 

normalt omfattet av tiltaksklasse 1 for begge godkjenningsområdene, samt at utdraget kun 

inneholder en kortfattet beskrivelse uten nærmere presisering av foretakets rolle.  

 

I klagesaksomgangen har foretaket lagt ved en rammetillatelse og to tillatelser til skifte av 

ansvarlig foretak. Rammetillatelsen gjelder prosjektet med tomannsboligen, som direktoratet 

har vurdert til å være i tiltaksklasse 1. Den første tillatelsen til skifte av ansvarlig foretak 

gjelder loftsutbyggingen. Foretaket har i tillatelsen fått godkjent ansvarsrett som ansvarlig 

søker i tiltaksklasse 2 og prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2. Selv om kommunen har 

plassert tiltaket i tiltaksklasse 2, må direktoratet foreta en selvstendig vurdering av 

prosjektets tiltaksklasse i forhold til de aktuelle godkjenningsområdene. Og som drøftelsen 

ovenfor viser, gir ikke foretaket en tilstrekkelig beskrivelse av prosjektet for å kunne plassere 

det i tiltaksklasse 2. Den andre tillatelsen gjelder oppføring av en enebolig. Foretaket er i 

tillatelsen oppført som ansvarlig søker, uten at rollen er plassert i noen tiltaksklasse. Det 

forhold at prosjektet gjelder en enebolig og at søkerrollen ikke er beskrevet nærmere, taler 

for at tiltaket plasseres i tiltaksklasse 1.  

 

Foretaket har også i klagen opplyst om pågående prosjekter, herunder påbygg til et 

forretningsbygg og fasadeendringer i en fem etasjers boligblokk, og at de skal i gang med et 

lager/kontorbygg i to etasjer. Prosjektene er på klagetidspunktet ikke ferdigstilt og klagen 

inneholder ingen nærmere beskrivelse av søker- eller prosjekteringsrollen som gjør det mulig 

å plassere det i riktig tiltaksklasse.  

 

Foretaket har etter dette ikke dokumentert at det har tilstrekkelig praksis innenfor 

tiltaksklasse 2 for godkjenningsområdene ansvarlig søker og prosjektering av arkitektur, jf. 

SAK10 § 11-4.  

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Arkitekt MNAL Ingar Hjelmberg 

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

kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene ansvarlig søker i 

tiltaksklasse 2 og prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2. 

 

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

   

Klager har i brev av 21.04.2017 sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i den 

aktuelle saken. Klagenemnda har tatt hensyn til disse i vurderingen, men kan ikke se at de 

har avgjørende betydning for resultatet i saken.  
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Sak 72/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

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

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområder: 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

 

I direktoratets elektroniske søknadsløsning 20.04.2016 ble vedtak av 08.04.2016 påklaget 

ved Kjetil Ove Rørheim. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 16.02.2016 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 08.04.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende godkjenningsområde 

ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 

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

 

Avslagene ble begrunnet med at foretaket ikke har dokumentert tilstrekkelig relevant praksis 

med godkjenningsområdene, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-4, 11-5 og 13-5 andre og 

tredje ledd med tilhørende veiledning.  

For de utførende områdene ble avslaget i tillegg begrunnet med at foretaket ikke hadde 

dokumentert nødvendig relevant utdanning, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. 

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

godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd. 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

4CON AS fikk sentral godkjenning første gang 02.11.2009. I perioden 13.03.2013 –07.04.2016 

hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene ansvarlig søker i tiltaksklasse 

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

tiltaksklasse 2 og overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2. 

 

Foretaket har 1 ansatt og ligger i Bryne i Time kommune. Kjetil Ove Rørheim er daglig leder. 

Han er utdannet ingeniør i konstruksjonsteknikk fra 1980. Foretaket har sin virksomhet innen 

bygg og anlegg: Konsulenttjenester. Foretaket er registrert med næringskoden «71.121 

Byggeteknisk konsulentvirksomhet» i Enhetsregisteret. 

 

Saksgang 

16.02.2016 Søknad 

08.04.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

20.04.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket skriver i sin klage at de ønsker en ny vurdering av noen av de avslåtte områdene. 

De skriver videre at det virker som om vedtaket er basert på at de oppgitte 

referanseprosjektene er av nyere dato og at det ikke er tatt hensyn til den erfaring foretaket 

innehar. Foretaket skriver også at det oppfyller utdanningskravet til utførelse i tiltaksklasse 3, 

men har kun referanseprosjekter til å oppfylle tiltaksklasse 2 hvilket det er søkt om. Det kan 

fremlegges godkjenninger fra den enkelte kommune for fagområder som er omsøkt der 

saksbehandler ønsker dette. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av konstruksjonssikkerhet i 

tiltaksklasse 2, utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 og utførelse av 

tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2. 

 

I henhold til SAK10 § 11-1 andre ledd skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett «dokumentere at det har kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte 
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godkjenningsområdet». Videre skal det vurderes om «foretakets kvalifikasjoner med hensyn 

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

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. byggesaksforskriften § 11-5 første ledd. 

 

Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med utdanning som ingeniør i 

konstruksjonssikkerhet. Utdanningskravet er dermed oppfylt, jf. SAK10 § 11-1. 

 

Krav til praksis 

Området omfatter prosjektering av konstruksjonssikkerhet av nytt eller endring av 

eksisterende tiltak som bygg, anlegg eller frittstående konstruksjon i pålitelighetsklasse 2 iht. 

NS-EN 1990 +NA og brannklasse 2 og 3 iht. byggteknisk forskrift, hvor dimensjonering skjer 

etter lineære beregningsmodeller. Dimensjoneringen skjer etter anerkjente 

beregningsmetoder ved sikre data for grunnforhold og produkter, og baseres på 

standardlaster og naturpåkjenninger. Eksempler på tiltak i denne klassen kan være 

boligblokker, kontor-, forretnings- og skolebygg (t.o.m. 5 etg.), middels store endringer av 

eksisterende byggverk i tiltaksklasse 2 og 3 som medfører endringer av konstruksjon, middels 

store utendørstribuner, bruer (inntil 50 m spennvidde) og høye tårn (over 40 m høyde), jf. 

SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav f og tilhørende veiledning. 

 

Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn fire referanseprosjekter som er gitt 

ferdigattest i perioden 2015-2016. Med unntak av et forretningsbygg i 3 etasjer i Grimstad 

kommune er ikke prosjektene beskrevet tilstrekkelig til at prosjektene kan vurderes til 

tiltaksklasse 2.  

 

I klagen er det vedlagt grunnlag for tidligere sentrale godkjenninger. Dette dreier seg i 

hovedsak om attester fra tidligere arbeidsgivere, samt referanseprosjekter hvor Rørheim har 

vært prosjektleder, o.l hvilket ville vært relevant for overordnet ansvar som foretaket 

tidligere har hatt. Direktoratet finner imidlertid ikke å kunne legge dette til grunn for 

prosjektering av konstruksjonssikkerhet da dette i hovedsak dreier seg om administrative 

roller, og direktoratet etterspurte derfor i brev datert 16.02.2017 ytterligere 

referanseprosjekter som viste minst 6 års praksis med godkjenningsområdet.  

 

I foretakets tilleggsdokumentasjon er det sendt inn ytterligere referanseprosjekter som er 

gitt ferdigattest i perioden 2015-2017. Referanseprosjektene i seg selv finner direktoratet 

relevant for tiltaksklasse 2, men de dekker ikke nødvendig praksistid som for ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 2 er minst 6 år. Direktoratet finner heller ikke grunnlag for å 

innvilge godkjenningsområdet i en lavere tiltaksklasse, da kravet til praksistid for tiltaksklasse 

1 heller ikke er oppfylt. 

 

 

Samlet vurdering for godkjenningsområdene 
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Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 2 er mesterbrev eller fagskole (teknisk fagskole med 120 

fagskolepoeng), eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant 

utdanning for disse godkjenningsområdene vil for eksempel være henholdsvis fagbrev i 

betongfaget med teknisk fagskole og mesterbrev som tømrer.  

 

Årsaken til dette er at foretak som søker sentral godkjenning skal ha en organisasjon med 

gjennomføringsevne for oppgaver som er omfattet av godkjenningsområdet. Det må 

dokumenteres at kvalifikasjonskravene er oppfylt gjennom faglig ledelse med nødvendige 

kvalifikasjoner i form av relevant utdanning og praksis, jf. SAK10 § 9-1 andre ledd og 

tilhørende veiledning. En teoretisk utdannelse i form av for eksempel en ingeniørutdannelse 

vil dermed ikke alene være tilstrekkelig. 

 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med utdanning som ingeniør i konstruksjonsteknikk. 

Det er ikke dokumentert relevante fag-/svennebrev for utførelse og foretaket har dermed 

ikke dokumentert nødvendig gjennomføringsevne i form av kvalifisert personale i utførende 

ledd, jf. SAK10 § 9-1. 

 

Fordi foretaket ikke har dokumentert tilstrekkelig gjennomføringsevne og dokumentert 

relevant utdanning i utførende ledd gjør ikke direktoratet noen vurdering av foretakets 

praksis.  

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at 4CON AS verken i søknaden eller i 

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

godkjenning for godkjenningsområdene utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner og 

utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner, begge i tiltaksklasse 2. 

 

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

 

Klager har sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i den aktuelle saken. 

Klagenemnda har tatt hensyn til disse i vurderingen, men kan ikke se at de har avgjørende 

betydning for resultatet i saken.  
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Sak 73/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om endring av sentral godkjenning fra 

B Tarberg AS (godkjenningsnr. 2016/3707). 

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 veg-, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av vannforsynings- og avløpsinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 

 

I brev datert 22.04.2016 ble vedtak av 19.04.2016 påklaget ved Alexander Zahl Tarberg. 

Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 14.02.2016 søknad om endring av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 19.04.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av veg- og grunnarbeid i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2 

Følgende godkjenningsområder ble avslått:  

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av veg-, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 
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• Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av vannforsynings- og avløpsinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 

 

Avslagene for alle de påklagede godkjenningsområdene ble begrunnet med at foretaket ikke 

hadde dokumentert relevant praksis, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-4, 11-5 og 13-5 

og tilhørende veiledning.  

 

For godkjenningsområdene prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2 

og prosjektering av vannforsynings- og avløpsinstallasjoner i tiltaksklasse 2 ble avslaget i 

tillegg begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig relevant utdanning, 

jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning.  

 

Godkjenningsområder som er endret i klageomgangen 

Direktoratet tar klagen til følge når det gjelder utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i 

tiltaksklasse 1 og utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1. Det vil si at foretaket 

har fått innvilget disse godkjenningsområdene. Det ble ved avgjørelsen sett hen til foretakets 

referanseprosjekter innsendt i klagen, samt innkommen tilleggsdokumentasjon. 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

B Tarberg AS fikk sentral godkjenning første gang 28.11.1998. I perioden 28.11.2012 –

05.11.2015 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av 

grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2. 

 

Foretaket har 11 ansatte og ligger i Herøy kommune. Aleksander Zahl Tarberg er daglig leder. 

Han har en bachelor i geografi, i tillegg til enkeltfag innen rettslære, estetikk, byggeskikk og 

arkitektur, veg- og arealplanlegging og ressursforvaltning. Foretaket har sin virksomhet innen 

«entreprenørvirksomhet og det som står i samband med dette, medrekna å ta del i selskap 

med liknande verksemd».  Foretaket er registrert med næringskoden 43.120 grunnarbeid i 

Enhetsregisteret. 

 

Saksgang 

14.02.2016 Søknad 

19.04.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

22.04.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

 

 

Foretaks anførsler 

Foretakets klage er omfattende og det vil her bli gitt et kort sammendrag. Foretaket skriver i 

sin klage at avslagene er gitt på feilaktig grunnlag og at det vil gå frem av dokumentasjonen 
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vedlagt i klagen at foretaket har kvalifikasjoner for de påklagede godkjenningsområdene.  

Det vises blant annet til at fagansvarlig for planlegging i foretaket har arbeidet i kommunen 

innenfor teknisk etat med blant annet byggesaksbehandling, kartarbeid og vegplanlegging i 6 

år. Foretakets tidligere daglige leder har arbeidet innenfor disse fagområdene i over 30 år og 

har fått flere lokale godkjenninger basert på foretakets kvalifikasjoner. Det vises til at 

foretaket har hatt sentral godkjenning for noen av områdene det er gitt avslag på tidligere, 

og at det ikke er gjort noen endringer i foretaket som tilsier at det ikke lenger er kvalifisert 

for å få innvilget disse godkjenningsområdene. Det henvises for øvrig til klagen i sin helhet. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdene:  

• Prosjektering av veg-, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av vannforsynings- og avløpsinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 

 

I henhold til SAK10 § 11-1 andre ledd skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for 

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

godkjenningsområdet». Videre skal det vurderes om «foretakets kvalifikasjoner med hensyn 

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

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. byggesaksforskriften § 11-5 første ledd. 

 

Samlet vurdering for godkjenningsområdene 

Prosjektering av veg-, uteareal og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2 

Prosjektering av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2 

 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 2 er utdanning på høgskolenivå (høgskoleingeniør, bachelor 

eller tilsvarende grad) med 180 studiepoeng eller tilsvarende 

 og minst 6 års praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning.  

 

Foretaket har i klagen sendt inn en oversikt over den faglige ledelsen. Det fremkommer at 

foretaket har en ansatt med fagbrev som anleggsmaskinfører fra 1998. I tillegg har de en 

ansatt med en bachelor i geografi fra Universitet i Bergen, samt et vitnemål for fire 

enkeltemner fra Høgskolen i Bergen – avdeling for ingeniørutdanning. Disse fire emnene er 

rettslære, estetikk, byggeskikk og arkitektur, veg- og arealplanlegging, samt 

ressursforvaltning og utgjør 30 studiepoeng. Det er også vedlagt en karakterutskrift fra 

Høgskolen i Volda hvor det er gjennomført emnet «Offentleg organisering og leiing» med 15 
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studiepoeng. I klagen anføres det at denne utdannelsen er gjennomført ved linja for 

landmåling og eiendomsdesign ved Høgskolen i Bergen. 

 

Fagbrevet som anleggsmaskinfører tilfredsstiller ikke kravet til utdanningsnivå.  

Bacheloren i geografi tilfredsstiller kravet til utdanningsnivå, og vurderingen vil dermed være 

hvorvidt utdanningen er relevant for godkjenningsområdene.  

 

For prosjektering av veg-, uteareal og landskapsutforming vil det være nødvendig med 

utdanning som bygg- og anleggsingeniør, landskapsarkitekt eller tilsvarende utdanning på 

bachelornivå.  

 

For prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering vil det være nødvendig med utdanning 

som byggingeniør, bachelor i geomatikk eller lignende oppmålingsfaglig utdanning på 

bachelornivå.  

 

For prosjektering av vannforsynings- og avløpsanlegg vil det være nødvendig med utdanning 

som byggingeniør eller VVS-faglig utdanning på bachelornivå.  

 

Direktoratets vurdering er at bachelor i geografi ikke er tilstrekkelig relevant utdanning for 

noen av godkjenningsområdene, da denne i liten grad inneholder byggtekniske, 

oppmålingstekniske eller VVS-tekniske fag som vil være nødvendig for å ivareta 

godkjenningsområdenes faglige innhold. Det er også gjennomført totalt 30 studiepoeng i 

ingeniørtekniske fag som kan være relevante for godkjenningsområdene, noe som tilsvarer 

ett semester. Dette vil etter direktoratets vurdering i omfang ikke være tilstrekkelig til å 

sidestilles med utdanninger på 180 studiepoeng som inneholder spesialiserte fag innenfor 

disse godkjenningsområdene.  

 

Fordi foretaket ikke har dokumentert nødvendig relevant utdanning gjør ikke direktoratet 

noen vurdering av foretakets praksis.  

 

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

godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd. 

 

Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 2 er mesterbrev eller fagskole (teknisk fagskole med 120 

fagskolepoeng), eller tilsvarende og minst 3 års praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og 

tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel 

være fagskole med linjefag anlegg.  

 

Foretaket har dokumentert å ha en ansatt med fagbrev i anleggsmaskinførerfaget og denne 

har dermed ikke tilstrekkelig utdanningsnivå for utførelse i tiltaksklasse 2. Videre har 
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foretaket dokumentert å ha en ansatt med bachelor i geografi og tilleggsfag. Denne 

utdanningen er av direktoratet vurdert til å ikke være relevant for oppmålingsteknisk 

prosjektering, og vurderes dermed til å heller ikke være relevant for utførelse av innmåling 

og utstikking.  

 

Fordi foretaket ikke har dokumentert nødvendig relevant utdanning, eller nødvendig 

utdanningsnivå gjør ikke direktoratet noen vurdering av foretakets praksis. 

 

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

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

 

Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 2 er mesterbrev eller fagskole (teknisk fagskole med 120 

fagskolepoeng), eller tilsvarende og minst 3 års praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og 

tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel 

være fagskole med linjefag anlegg.  

 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med fagbrev som anleggsmaskinfører og har 

dermed ikke tilstrekkelig utdanningsnivå. I tillegg har foretaket dokumentert å ha ansatte 

med bachelor i geografi med tilleggsfag. Denne utdanningen vurderes ikke til å være 

tilstrekkelig relevant for godkjenningsområdet. 

 

Fordi foretaket hverken har dokumentert nødvendig relevant utdanning eller tilstrekkelig 

utdanningsnivå gjør ikke direktoratet noen vurdering av foretakets praksis.  

 

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

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

 

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

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

sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. 

 

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»  
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Sak 74/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Olav 

Magne Gorseth (godkjenningsnr. 2016/3797).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

 

«Klagen gjelder  

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

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 2 

 

I brev datert 25.04.2016 ble vedtak av 11.04.2016 påklaget ved Jarle Kjellås på vegne av 

foretaket. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 18.02.2016 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 11.04.2016 avslo direktoratet søknaden. Det påklagede godkjenningsområdet 

ble ikke innvilget. 

 

Avslaget ble begrunnet med at det ikke var dokumentert tilstrekkelig relevant praksis med 

godkjenningsområdet det er søkt om, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-4, 11-5 og 13-5 

tredje ledd bokstav h og tilhørende veiledning. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at 

det hadde kvalifikasjoner som var tilpasset godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 andre 

ledd. 

 

 

Direktoratet tar klagen til følge når det gjelder utførelse av murarbeider i tiltaksklasse 1. Det 

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

hen til foretakets referanseprosjekter innsendt i klagen. 
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Generelle opplysninger om foretaket 

Olav Magne Gorseth har ikke tidligere hatt sentral godkjenning. 

 

Foretaket er et enkeltmannsforetak og ligger i Trondheim. Olav Magne Gorseth er daglig 

leder. Han har teknisk fagskole med linjefag husbygg og fagbrev som murer. Foretaket har sin 

virksomhet innen murervirksomhet, og er registrert med næringskoden «43.990 Annen 

spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet» i Enhetsregisteret. 

 

Saksgang 

18.02.2016 Søknad 

11.04.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Avslag) 

25.04.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket redegjør i sin klage for foretakets fagkompetanse, som innebærer svenneprøve i 

murerfaget fra 1979, teknisk fagskole fra 1982 og mesterbrev i 1987. Videre vises det til 

ytterligere fire referanseprosjekter. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 2. 

 

I henhold til SAK10 § 11-1 andre ledd skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for 

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

godkjenningsområdet». Videre skal det vurderes om «foretakets kvalifikasjoner med hensyn 

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

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. byggesaksforskriften § 11-5 første ledd. 

 

Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Foretaket har i klageomgangen dokumentert å ha ansatt med fagbrev som murer i tillegg til 

teknisk fagskole med linjefag husbygg. Utdanningskravet er dermed oppfylt, jf. SAK10 § 11-1.  

 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdet omfatter murarbeid med middels vanskelighetsgrad i bygninger med 3 

til 5 etasjer, og andre murarbeid med tilsvarende vanskelighetsgrad. Godkjenningsområdet 

omfatter også legging av membran. 

Eksempler på murarbeid i tiltaksklasse 2 kan være bærevegger, søyler og pilastre, lyd- og 

brannvegger, forblendingsarbeider av yttervegger, muring av piper med flere kanaler og 

montering av elementskorsteiner i høye bygg med føringer gjennom flere enn to dekker med 

lyd og brannkrav, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav h og tilhørende veiledning. 
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Foretaket dokumenterte i søknad om sentral godkjenning ett referanseprosjekt. Dette gjalt 

et boligbygg på 3 etasjer med 18 leiligheter hvor foretaket stod ansvarlig for utførelse av 

membran- og flisarbeider på våtrom og flisarbeider i felles gang og trappeareal som var gitt 

ferdigattest i 2015.  

I klagen har foretaket sendt inn ytterligere fire referanseprosjekter.  

 

Dette dreier seg om en enebolig i Malvik kommune fra 2010 hvor foretaket hadde ansvar for 

oppmuring og pussing av vegger, utførelse av membran- og flisarbeider på våtrom og 

flisarbeider på resterende gulv og terrasse. Det andre prosjektet dreier seg om en boligblokk 

på 3 etasjer i Trondheim kommune fra 2016 hvor foretaket stod ansvarlig for membran- og 

flisarbeider på våtrom og flisarbeider i felles gang og trappeareal.  

 

Det tredje prosjektet er to boligblokker på 7 etasjer fra Trondheim kommune i 2006, hvor 

Gorseth var ansatt i NCC og hadde ansvaret for oppmuring av teglfasader, membran- og 

flisarbeider på bad i trapperom.  

Det fjerde prosjektet er en videregående skole i Trondheim kommune i 2004 hvor Gorseth 

var ansatt i NCC og var ansvarlig for oppmuring av teglfasader, Lecamuring m/puss, legging 

av skifergulv og flislegging.  

 

Direktoratets vurdering er at de to eldste prosjektene fra perioden 2004-2006 inneholder 

elementer av arbeider i tiltaksklasse 2, men de dokumenterer ikke tilstrekkelig oppdatert 

praksis med denne tiltaksklassen.  

 

De øvrige prosjektene vurderes av direktoratet til å ligge i tiltaksklasse 1, da dette dreier seg 

om våtromsarbeider og flislegging i deler av større bygg. Det er ikke dokumentert at 

foretaket kan vise til oppdatert praksis med oppmuring av eksempelvis bærevegger, lyd- og 

brannvegger eller muring av piper med flere kanaler og føringer gjennom flere enn to dekker 

med lyd og brannkrav og arbeider av tilsvarende omfang.  

 

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

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

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Olav Magne Gorseth verken i 

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 2. 

 

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.» 
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Sak 75/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Thorbjørn Holgersen (godkjenningsnr. 2016/3105).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområder: 

• Prosjektering av utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 04.04.2016 ble vedtak av 08.03.2016 påklaget ved Thorbjørn Holgersen. Klagen 

er ikke rettidig, jf. forvaltningsloven § 29. Direktoratet finner allikevel å kunne ta den til 

behandling da foretaket ikke har fått beskjed om fristoversittelsen, jf. forvaltningsloven § 31.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 14.12.2015 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 08.03.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 
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• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

 

Avslaget for prosjektering av utearealer og landskapsutforming ble begrunnet med at 

referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekket godkjenningsområdet, jf. forskrift 26. 

mars 2010 nr. 488 om byggesak før 1.1.2016 (byggesaksforskriften, heretter SAK10) §§ 11-4 

og 13-5 andre ledd bokstav c og tilhørende veiledning.  

 

For utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming ble avslaget begrunnet med at foretaket 

ikke hadde dokumentert nødvendig relevant utdanning, jf. SAK10 § 11-1 første ledd og 11-4. 

Referanseprosjektene dekket heller ikke i tilstrekkelig grad godkjenningsområdet, jf. SAK10 

§§ 11-4 og 13-5 tredje ledd bokstav c. 

 

Direktoratet tar klagen til følge for godkjenningsområdet:  

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

 

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

sett hen til foretakets referanseprosjekter innsendt i klagen. 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Thorbjørn Holgersen fikk sentral godkjenning første gang 19.04.2004. I perioden 02.05.2013 

–07.03.2016 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene ansvarlig søker 

i tiltaksklasse 1, prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1, prosjektering av 

konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2, prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 og 

utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1. 

 

Foretaket har i henhold til innsendt organisasjonsplan 2 ansatte og ligger i Fyllingsdalen. 

Thorbjørn Holgersen er daglig leder. Han har mesterbrev som tømrer fra 1985 og har fullført 

ingeniørutdanning på husbyggingsteknisk linje ved NKI Ingeniørhøgskolen i 1989/90. 

Foretaket har sin virksomhet innen konsulentvirksomhet innen bygg og anlegg, byggmester 

og ingeniør innen bygg- og anleggsbransjen og rådgivende tjenester.  

 

Saksgang 

14.12.2015 Søknad 

12.02.2016 Midlertidig svarbrev 

23.02.2016 Tilsvar fra foretaket 

08.03.0216 Vedtak om sentral godkjenning (delvis avslag) 

11.04.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 
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I klagen vises det til at foretaket har hatt sentral godkjenning siden 2009. Foretaket skriver 

også at det i søknaden la vekt på å sende inn så nye referanseprosjekter som mulig, og viser i 

klagen til prosjekter som går lengre tilbake i tid. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for prosjektering av utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 og 

utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 1. 

 

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

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

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

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

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

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

byggesaksforskriften § 11-4 første og annet ledd. 

 

Prosjektering av utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1  

Krav til utdanning 

Foretakets daglige leder har mesterbrev som tømrer og er utdannet ingeniør, 

husbyggingsteknisk linje. Utdanningskravet er dermed oppfylt, jf. SAK10 § 11-1 og tilhørende 

veiledning. 

 

Krav til praksis 

Prosjekteringen 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. I tiltaksklasse 

1 omfattes mindre inngrep ved uproblematiske grunn- og forurensningsforhold og der 

innvirkning på ytre miljø er små. Eksempler på tiltak i tiltaksklasse 1 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, jf. SAK10 § 13-5 

andre ledd bokstav c og tilhørende veiledning. 

 

I søknaden har foretaket vist til to referanseprosjekter for godkjenningsområdet, begge fra 

2016. Det ene prosjektet gjaldt en tomannsbolig. Oppgavene besto av tegning og planlegging 

av tomtens utforming, å ta hensyn til naturområdet i nærheten og til kommunens krav og 

byggherrens ønsker. Videre å utforme tomten så effektivt og med så lite innvirkning på 

miljøet rundt som mulig. 

 

Det andre prosjektet gjaldt en 4-mannsbolig og der var det gitt den samme beskrivelsen av 

hva oppgavene innebar som gjengitt over.  

 

I klagen er det lagt ved ytterligere to prosjekter hvor foretaket var ansvarlig for all 

prosjektering unntatt rørleggerarbeider. I det ene prosjektet ble det søkt om ansvarsrett i 
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2006, mens det i det andre forelå ferdigattest i 2013. Prosjektene og arbeidene er imidlertid 

ikke beskrevet slik at det er mulig å vurdere foretakets erfaring med det påklagede 

godkjenningsområdet.  

 

I klageomgangen har direktoratet bedt om at foretaket gir en bedre beskrivelse av hvilke 

oppgaver foretaket har utført i tiltakene og hva arbeidene har omfattet. Dersom foretaket 

har flere eller andre prosjekter å vise til ble det også bedt om at disse ble sendt inn, blant 

annet for å kunne dokumentere kravet om minimum 4 års praksis. Denne henvendelsen har 

ikke blitt besvart.  

 

Den praksisen foretaket har vist til er ikke beskrevet på en slik måte at det er mulig å fastslå 

at foretaket har tilstrekkelig bred erfaring med de oppgavene godkjenningsområdet 

omfatter. Det fremgår blant annet ikke at foretaket har hensyntatt universell utforming og 

håndtering av overvann, og det er ikke gitt informasjon om grunn- og forurensningsforhold. 

Foretaket har dermed ikke dokumentert at det har samlede kvalifikasjoner tilpasset det 

påklagede godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1. 

 

 

Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for dette godkjenningsområdet er fagopplæring som svarer til fagprøve 

hhv. svenneprøve, jf. SAK10 § 11-1 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette 

området vil for eksempel være fagbrev som anleggsmaskinfører. 

 

I brev av 22.03.2017 ble foretaket bedt om å sende inn dokumentasjon på fagbrev i 

anleggsmaskinførerfaget, dersom noen i foretaket har slik utdanning. Denne henvendelsen 

er som nevnt ikke besvart. Direktoratet legger derfor til grunn at foretaket ikke kan 

dokumentere å ha ansatte med tilstrekkelig relevant utdanning for det påklagede 

godkjenningsområdet, og at utdanningskravet dermed ikke er oppfylt. 

 

Da foretaket ikke oppfyller kravet til utdanning foretar ikke direktoratet en vurdering av den 

praksisen foretaket har vist til. 

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Thorbjørn Holgersen 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 og utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 1. 

 

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

 

Klager har i e-post 10.04.2017 sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i den 

aktuelle saken. Klagenemnda har tatt hensyn til disse i vurderingen, men kan ikke se at de 
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har avgjørende betydning for resultatet i saken.  

 

 

 

 

Sak 76/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Hordvik 

Maskin AS (godkjenningsnr. 2016/4105).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

• Prosjektering av Utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av Grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av Plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av Murarbeid i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av Riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 

• Våtromsarbeid i tiltaksklasse 1 

 

Vedtaket påklages av konsulentfirmaet Direkt AS  på vegne av foretaket  den 22.04.2016. 

Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29. Foretaket er klageberettiget, jf. (fvl) § 28.1. 

ledd.. 
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Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 12.12.2015 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett.  

I vedtak datert 14.04.2016 avslo direktoratet søknaden i sin helhet.  Klagen gjelder derfor alle 

omsøkte godkjenningsområdene. 

Foretaket hadde blitt tilskrevet den 05.02.2016 for å sende inn bedre spesifisert 

dokumentasjon. Det  som ble innsendt oppfylte ikke det foretaket hadde blitt bedt om å 

dokumentere. Foretaket hadde dermed ikke  tilstrekkelig dokumentert  nødvendige og 

relevante faglige kvalifikasjoner, jf.  SAK 10 §§ 11-1,1. ledd og  11-2, jf. 11-4. Det vises til 

vedtaket. 

 

Generelle opplysninger om foretaket  

Foretaket  er et aksjeselskap som ligger i Bergen kommune i Hordaland fylke. Foretaket ble 

stiftet den 02.01.2004, og registrert i foretaksregisteret den 12.02.2004. Foretaket har ikke 

hatt sentral godkjenning tidligere. 

Forretningsformål er oppgitt å være entreprenørvirksomhet samt service og represjon av  

maskiner.  Næringskode er 43.120 Grunnarbeid. Det vises til vedlegget fra 

Brønnøysundregistrene. Foretaket har ifølge søknaden og offentlige register 7 ansatte. 

Vedlagt organisasjonsplan viser kun daglig leder og navnet på et varamedlem i styret.  Daglig 

leder er Thor Arne Hordvik.  Ifølge organisasjonsplanen og innsendt kopi av vitnemål har Thor 

Arne Hordvik fagbrev innen elektro og fagbrev som anleggsmaskinfører. For øvrig vises det til 

vedlagt organisasjonsplan. 

 

Saksgang   

12.12.2015: Søknad 

05.02.2016: Foretaket tilskrives for sende inn bedre dokumentasjon 

16.02.2016: Foretaket sender inn en del på e-post 

14.04.2016: Vedtak om sentral godkjenning (Totalavslag) 

03.05.2016: Vedtaket påklages av foretaket 

 

Foretakets anførsler 

Klagen er utformet av konsulentfirmaet Direkt AS. Klagen består for en stor del av en 

kronologisk oversikt over saksgangen, derunder at foretaket mottok foreløpig svarbrev datert 

05.02.2016, og at foretaket hadde besvart dette i e-post av 16.02.2016.   

Foretaket mener at det har sendt inn de opplysningene det ble bedt om, og er derfor ikke 

enig i vedtaket.  Foretaket ber om at søknaden blir behandlet etter de reglene som gjaldt før 
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01.01.2016. Avslutningsvis  skrives det i klagen at foretaket  aksepterer sentral godkjenning i 

tiltaksklasse 1 dersom dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig til å innvilge de omsøkte 

godkjenningsområdene i tiltaksklasse 2. 

Det vises til klagen. 

 

Vurdering 

Direktoratet beklager innledningsvis den lange saksbehandlingstiden på klagesaker. 

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

påklagede godkjenningsområdene.  

Oversikt over gjeldende rett for vurderingen 

Det følger av SAK10 § 11-1,2. ledd at foretak som søker sentral godkjenning  skal 

dokumentere at det har kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet. 

Det er derfor nødvendig med tilstrekkelig og relevant utdannelse og praksis tilpasset de 

omsøkte godkjenningsområdene for å sikre at det benyttes nødvendig og relevante faglige 

kvalifikasjoner for å oppfylle kravene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Det 

vises til SAK10 §§ 11-3 og 11-5 når det gjelder krav til utdanning og praksis og vurderingen av 

dette.  

Det gjøres oppmerksom på at før direktoratet kan innvilge søknad om sentral godkjenning, 

må foretaket dokumentere at den faglige ledelsen behersker hele bredden av 

arbeidsoppgaver innen det godkjenningsområdet det søkes sentral godkjenning for, jf. 

forarbeidene til plan- og bygningsloven (pbl), Ot.prp. nr. 45 – 2007-2008 pkt. 10.8.1.  

Bredden av arbeidsoppgaver er beskrevet i veiledningsteksten til hvert enkelt 

godkjenningsområde i SAK10 § 13-5 og til de relevante bestemmelsene i SAK10 kap 12.  

Foretaket skal dokumentere et bestemt antall års tilstrekkelig og relevant praksis med det 

omsøkte godkjenningsområde.  Det er derfor ikke tilstrekkelig å ha en generell praksis fra 

bygg eller anlegg.  

Det er foretaket som har dokumentasjonsplikten for at det oppfyller vilkårene for å få sentral 

godkjenning, jf. SAK10 § 13-2.2. 

 

Kommentar angående  anmodningen om behandling etter tidligere regler 

Direktoratet oppfatter anførselen om at klagen skal behandles etter gamle regler slik at 

foretaket mener at det kommer inn under overgangsordningen som er omtalt i 

byggesaksforskriften (SAK10) § 20-3. Bestemmelsen åpner for at det ved behandling 

søknader og klager kan legges vekt på særlig kvalifiserende og langvarig praksis som 

kompensasjon i de tilfellene kravet til utdanning  ikke er oppfylt. 

Denne regelen gjelder kun ved fornyelser, mens foretaket søker for første gang. Foretaket 

kommer derfor ikke inn under overgangsregelen i SAK10 § 20-3. Foretaket har heller ikke 

dokumentert særlig kvalifiserende og langvarig praksis.  
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På grunn av søknaden kom inn 12.12.2015 vil klagen imidlertid bli behandlet etter  de 

ordinære reglene i SAK10 slik disse lød før 01.01.2016. 

 

Prosjektering av Utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

Prosjektering av utearealer og landskapsutforming  skal det tas hensyn til egnethet og 

funksjon slik at god kvalitet oppnås i forhold til universell utforming, sikkerhet og innvirkning 

på ytre miljø, herunder overvann. 

I tiltaksklasse 1 omfatter dette godkjenningsområdet prosjektering av mindre inngrep ved 

uproblematiske grunn- og forurensingsforhold og der innvirkningen på ytre miljø er små. 

Eksempler  på tiltak innen dette godkjenningsområdet kan være: 

• Prosjektering av utearealer, herunder veg og parkeringsplass for en gruppe av 

småhus eller hytter 

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

 

Nødvendig utdannelse 

Ifølge Sak10 § 11-1.1 ledd og veiledningen til denne slik denne uttrykker gjeldende 

forvaltningspraksis, er det nødvendig med utdanning på linje med mesterbrev som 

anleggsgartner eller fagskole bygg.  I tillegg er det nødvendig med fire års praksis som 

dokumenterer at hele godkjenningsområdet beherskes. 

Det fremgår av innsendt dokumentasjon at Thor Arne Hordvik har fagbrev som 

anleggsmaskinfører. Dette fagbrevet oppfyller ikke kravet til utdannelse. Det er heller ikke 

dokumentert at andre i foretaket har den nødvendige utdannelsen. Det er sendt inn 

dokumentasjon for deltakelse i ulike kurs. Direktoratet anser ikke disse for å være særlig 

relevante for de omsøkte godkjenningsområdene. De kan derfor ikke legges til grunn for 

vedtak om sentral godkjenning. Den nødvendige utdannelsen er derfor  ikke til stede i 

foretaket. 

Referanseprosjektene 

I og med at den nødvendige utdannelsen ikke er tilsted i foretaket, trenger ikke direktoratet 

å gå i dybden på referanseprosjektene for å avgjøre klagen. Vedtaket sier imidlertid ikke noe 

konkret om hvorvidt det er utdannelsen eller praksisen som svikter. På grunn av dette og i 

forbindelse med en mulig ny søknad fra foretaket, anser direktoratet det også nyttig at 

foretaket har kjennskap til hvilke krav som stilles til referanseprosjektene.  Det vises også til 

uttalelsen fra departementet om at foretaket skal beherske hele den faglige bredden av 

godkjenningsområdets faglige innhold, som er omtalt ovenfor. Det vil derfor bli foretatt en 

kortfattet gjennomgang av referanseprosjektene. 

Søknaden inneholdt totalt 5 referanseprosjekter. Beskrivelsene er meget kortfattet og 

gjelder delvis andre godkjenningsområder som for eksempel tømrerarbeid.  

Vedlagt søknaden var det  kopi av noen igangsettingstillatelser. Igangsettingstillatelser 
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dokumenterer kun at foretaket har hatt ansvarsrett. De sier ikke noe om hvorvidt tiltaket er 

utført i samsvar med tillatelser og bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og 

bygningsloven, jf. SAK10 § 11-4,2.ledd. 

Det er kun to igangsettingstillatelser som muligens kan berøre dette godkjenningsområdet. 

Begge to gjelder anleggelse av parkeringsplasser, den ene på 30m2, størrelsen på den andre 

er ikke oppgitt. I tillegg er det nevnt oppføring av forstøtningsmurer.  Tiltakene er fra 

henholdsvis 2009 og 2011. Disse referanseprosjektene er henholdsvis 6 og 8 år gamle. 

Foretakets praksis er derfor forholdsvis gammel, jf SAK10 § 11-4,2.ledd. Det fremgår ikke 

hvorvidt foretaket har vært prosjekterende eller utførende.   

Vedlagt klagen var det et oppsett over ulike tiltak hvor foretaket opplyser å ha hatt for 

eksempel ”PRO/UTF: grunn- og terrengarbeider” osv. Oppsett av tiltak i en liste 

dokumenterer ikke den faglige bredden i godkjenningsområdene, eller hvordan det faglige 

innholdet i godkjenningsområdet er utøvd.   De er heller ikke sporbare. Direktoratet kan 

derfor ikke legge et slikt oppsett til grunn for å innvilge sentral godkjenning. 

Referanseprosjektene er derfor ikke dekkende for godkjenningsområdet, jf. også kravet i 

ovennevnte Ot.prp. nr. 45, jf også SAK10 § 11-4,2. ledd. 

Det er ikke dokumentert  tilstrekkelig og relevant utdannelse eller tilstrekkelig og relevant 

praksis for dette godkjenningsområdet.  Foretaket har derfor 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. ledd, 11-1,1. ledd og §§11-4, 12-3 og 13-5,2.ledd bokstav c. Jf. også pbl. § 

22-1. 

 

Utførelse av Grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

Godkjenningsområdet omfatter graving, sprengning, oppfylling, planering og komprimering. 

Arbeidene skal utføres i henhold til produksjonsunderlaget, se SAK10 § 1-2 bokstav g. 

Eksempler på dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 er blant annet: 

• Graving med krav til midlertidig sikring av byggegrop, ”normal” komprimering i hht. 

NS 3420 kap. F, dreneringsarbeider med krav til filterlag, utlegging av drenerende lag, 

• Graving, avstivning, sprenging, fundamentering for vann- og avløpsledninger ved 

normale grunnforhold, inklusiv legging av ledninger med diameter høyst 200 mm for 

vann og 400 med mer for avløpsledninger (ansvarsområdet omfatter også gjenfylling  

av grøfter med hensyn til frostskader og trafikkbelastning) 

• Utførelse av fundament (forsterkning- og bærelag) for veger med forutsatt ÅDT høyst 

5000 planeringsarbeider, utførelse av forstøtningskonstruksjoner og 

skråningsbeskyttelse tilsvarende ”vanskelige forhold” ifølge Vegvesenets normal 018, 

• Sprengning med skjæringhøyde inntil 8 meter fra opprinnelig nivå 

• Fjellarbeider i dagen med tilhørende sikringsarbeider, sprengning av grop eller 
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skjæringer med mindre høyde enn 8 meter, med krav til kontur i utførelsesklasse 2 i 

henhold til NS 3420 med middels risiko for skader 

 

Nødvendige 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 anlegg.  I tillegg er 

det nødvendig med tre års praksis som dokumenterer at hele godkjenningsområdet 

beherskes. 

Det er kun dokumentert fagbrev som anleggsmaskinfører i foretaket. Kravet til utdannelse er 

derfor ikke oppfylt. 

Referanseprosjektene 

Søknaden inneholdt 8 referanseprosjekter. Alle er skrevet kun i stikkords form og angir både 

tømrerarbeider, muring m.m. De dokumenterer ikke at foretaket har kvalifikasjoner for dette 

godkjenningsområdet. 

Vedlagt søknaden lå det flere kopier av tillatelser til tiltak, begge fra 2011. Av disse er det to 

som kan berøre dette godkjenningsområdet, men ikke i tiltaksklasse 2. Tillatelsene  

dokumenterer ikke at tiltaket er utført i samsvar med tillatelser og bestemmelser gitt i eller 

med hjemmel i plan- og bygningsloven. Tiltakene dekker kun noen måneder.  

Vedlagt klagen lå det oppsettet i listeform som er omtalt ovenfor. Det vises til den omtalen. 

Referanseprosjektene er derfor ikke dekkende for godkjenningsområdet. Det vises til 

omtalen av innholdet av dette ovenfor.  

Foretaket har ikke dokumentert  tilstrekkelig og relevant utdannelse eller tilstrekkelig og 

relevant praksis for dette godkjenningsområdet.  Foretaket har derfor 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. ledd, 11-1,1. ledd og §§11-4, 12-4 og 13-5,3.ledd bokstav c. Jf. 

også pbl. § 22-1. 

På grunn av for dårlig dokumentert praksis finner direktoratet heller ikke grunnlag for å 

innvilge søknaden i tiltaksklasse 1. 

 

Utførelse plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

Fagområdet omfatter forskalings-, armerings- og utstøpningsarbeider av konstruksjoner som 

fundamenter, vegger, søyler, bjelker og dekker. 

I tiltaksklasse 2 omfatter godkjenningsområdet utførelse av plasstøpte 

betongkonstruksjoner, arbeider i byggverk, utførelse av konstruksjoner av slakkarmert, 

uarmert eller spennarmert betong med tiltak som etter NS 1990 +NA plasseres i 

pålitelighetsklasse 2, og forutsettes utført med "normal kontroll". 

Eksempler på plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2: 
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• plasstøpte betongkonstruksjoner i bygning med boenheter og mer enn 3 etasjer, 

• plasstøpte betongkonstruksjoner i bygning for publikum og arbeidsbygning med 

inntil 5 etasjer, 

• betongarbeider av anleggskonstruksjoner som kulverter, forstøtningskonstruksjoner 

og bruer, 

• kummer og forstøtningskonstruksjoner med høyde over 2 m (med trafikkbelastning), 

• kulverter og bruer med spennvidder inntil 10 m. 

Nødvendige 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.  I tillegg er 

det nødvendig med tre års praksis som dokumenterer at hele godkjenningsområdet 

beherskes. 

Det er kun dokumentert fagbrev som anleggsmaskinfører i foretaket. Kravet til utdannelse er 

derfor ikke oppfylt. 

 

Referanseprosjektene 

Søknaden inneholdt 6 referanseprosjekter.  Fem av dem er de samme som ble benyttet for  

utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming. Alle er skrevet kun i stikkords form og angir 

både tømrerarbeider, muring m.m. De dokumenterer ikke at foretaket har kvalifikasjoner for 

utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i noen tiltaksklasse. 

Vedlagt klagen lå det oppsettet i listeform som er omtalt ovenfor. Disse tiltakene berører  

ikke dette godkjenningsområdet i det hele tatt. For øvrig vises til omtalen ovenfor. 

 

Foretaket har ikke dokumentert  tilstrekkelig og relevant utdannelse eller tilstrekkelig og 

relevant praksis for dette godkjenningsområdet.  Foretaket har derfor 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. ledd, 11-1,1. ledd og §§11-4, 12-4 og 13-5,3.ledd bokstav d. Jf. 

også pbl. § 22-1. 

På grunn av for dårlig dokumentert praksis og manglende relevant utdannelse (fagbrev i 

betongfaget) finner direktoratet heller ikke grunnlag for å innvilge i søknaden i tiltaksklasse 1. 

 

 

Utførende tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

Fagområdet omfatter utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner. 

Oppgaver som inngår i fagområdet kan være utførelse av yttervegger, etasjeskiller, 

innvendige vegger og takkonstruksjoner, luft- og fukttetting og varme-, lyd- og 

kondensisolering. 



 

Side 57 

I tiltaksklasse 2 omfatter godkjenningsområdet oppføring og vesentlig endringsarbeider av 

bygning med boenhet til og med fire etasjer. Bygning for publikum og arbeidsbygning med 

tre og fire etasjer, samt andre trekonstruksjoner av tilsvarende kompleksitet. 

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

endring av: 

• bygning med boenheter til og med fire etasjer 

• middels store skoler og barnehager 

• kompliserte loftsutbygginger med takopplett, ark eller takterrasse med store inngrep 

i bæresystemet 

• omfattende trekonstruksjoner slik som for eksempel komplett klimaskall, og 

omfattende brannskillekonstruksjoner i store bygg 

Nødvendige utdannelse 

Ifølge Sak10 § 11-1.1 ledd og veiledningen til denne slik denne uttrykker gjeldende 

forvaltningspraksis, er det nødvendig med utdanning på linje med mesterbrev som tømrer 

eller fagskole bygg.  I tillegg er det nødvendig med tre års praksis som dokumenterer at hele 

godkjenningsområdet beherskes. Det er kun dokumentert fagbrev som anleggsmaskinfører i 

foretaket. Kravet til utdannelse er derfor ikke oppfylt. 

 

Referanseprosjektene 

Søknaden inneholdt fire referanseprosjekter. Alle fire er benyttet i sammenheng med andre 

godkjenningsområder og med samme tekst. Prosjektene dokumenterer heller ikke for dette 

godkjenningsområdet at foretaket behersker godkjenningsområdets faglige innhold. 

 

Vedlagt søknaden  er de tidligere nevnte kopiene av tillatelser til tiltak. Disse tillatelsene 

dokumenterer  for eksempel ikke omfanget av godkjenningsområdet. For øvrig vises  det til 

kommentarene ovenfor.  

 

Vedlagt klagen lå som nevnt et oppsett i listeform over ulike tiltak. Det vises til 

kommentarene ovenfor. 

 

Foretaket har ikke dokumentert  tilstrekkelig og relevant utdannelse eller tilstrekkelig og 

relevant praksis for dette godkjenningsområdet.  Foretaket har derfor 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. ledd, 11-1,1. ledd og §§11-4, 12-4 og 13-5,3.ledd bokstav e. Jf. 

også pbl. § 22-1. 

 

På grunn av for dårlig dokumentert praksis og manglende relevant utdannelse (svennebrev 

som tømrer) finner direktoratet heller ikke grunnlag for å innvilge i søknaden i tiltaksklasse 1. 
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Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 2 

Godkjenningsområdet omfatter murarbeid med liten vanskelighetsgrad, som f.eks. enebolig, 

tomannsbolig, rekkehus og kjedehus, og andre byggverk med liten vanskelighetsgrad.  

Godkjenningsområdet omfatter alle relevante arbeider som inngår i oppføring av bygning i 

tiltaksklasse 1, f.eks. betongarbeider, montering av produkter, bygningselementer og 

takkonstruksjoner, samt taktekkingsarbeider og membranarbeider (fukt, radon) mm. 

Oppgaver som inngår i godkjenningsområdet kan være utførelse av yttervegger, etasjeskiller, 

innvendige vegger, montering av glasskonstruksjoner, luft- og fukttetting og varme-, lyd- og 

kondensisolering. Godkjenningsområdet omfatter også arbeider med murte ikke-bærende 

vegger. (forblending) inntil 3 etasjer. 

I tiltaksklasse 2 omfatter godkjenningsområdet omfatter murarbeid med middels 

vanskelighetsgrad i bygninger med 3 til 5 etasjer, og andre murarbeid med tilsvarende 

vanskelighetsgrad. Godkjenningsområdet omfatter også legging av membran. 

Eksempler på murarbeid i tiltaksklasse 2 kan være: 

• bærevegger, søyler og pilastre, lyd- og brannvegger, 

• forblendingsarbeider av yttervegger, 

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

med føringer gjennom flere enn to dekker med lyd og brannkrav. 

Relevant utdannelse 

Ifølge Sak10 § 11-1.1 ledd og veiledningen til denne slik denne uttrykker gjeldende 

forvaltningspraksis, er det nødvendig med utdanning på linje med mesterbrev som murer 

eller fagskole bygg.  I tillegg er det nødvendig med tre års praksis som dokumenterer at hele 

godkjenningsområdet beherskes. Det er kun dokumentert fagbrev som anleggsmaskinfører i 

foretaket. Kravet til utdannelse er derfor ikke oppfylt. 

 

Referanseprosjektene 

Søknaden inneholdt 6 referanseprosjekter. Alle er benyttet i forbindelse med andre 

godkjenningsområder, og med samme tekst. Referanseprosjektene dokumenterer ikke at 

foretaket har erfaring med det omsøkte godkjenningsområdet med det faglige innhold dette 

har og som skal beherskes. 

 

Vedlagt søknaden lå de tidligere omtalte kopiene av tillatelser til ulike mindre tiltak. Ingen av 

disse tiltakene var i tiltaksklasse 2. De dekker heller ikke godkjenningsområdet. For øvrig 

vises det til kommentarene ovenfor. 

Når det gjelder oppsettet i listeforma som var vedlagt klagen, vises det til omtalen ovenfor. 

 

Foretaket har ikke dokumentert  tilstrekkelig og relevant utdannelse eller tilstrekkelig og 
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relevant praksis for dette godkjenningsområdet.  Foretaket har derfor 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. ledd, 11-1,1. ledd og §§11-4, 12-4 og 13-5,3.ledd bokstav f. Jf. 

også pbl. § 22-1. 

 

På grunn av for dårlig dokumentert praksis og manglende relevant utdannelse (svennebrev 

som murer) finner direktoratet heller ikke grunnlag for å innvilge i søknaden i tiltaksklasse 1. 

 

Utførelse av Riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 

Fagområdet riving og miljøsanering omfatter sanering og forsvarlig sluttbehandling av farlig 

avfall iht. miljøsaneringsbeskrivelsen samt håndtering av rivingsmaterialer for ombruk, 

gjenvinning, energiutnyttelse og forsvarlig sluttbehandling iht. avfallsplan. 

Godkjenningsområdet omfatter også oppgaver ved tiltak på eksisterende byggverk 

(rehabilitering). 

 

I tiltaksklasse 2 omfatter godkjenningsområdet riving og miljøsanering av bygning med BRA 

større enn 400 m2 og inntil 2 000 m2 og anlegg eller konstruksjoner med tilsvarende størrelse 

og materialbruk. I tettbygd strøk hvor det kan være stor fare for skade på nabobygninger 

gjelder en øvre arealgrense på 1 000 m2 . 

 

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.  I tillegg er 

det nødvendig med tre års praksis som dokumenterer at hele godkjenningsområdet 

beherskes. Det er kun dokumentert fagbrev som anleggsmaskinfører i foretaket. Kravet til 

utdannelse er derfor ikke oppfylt. 

 

Referanseprosjekter 

Søknaden inneholdt to referanseprosjekter. Det ene er ikke benyttet tidligere. Det gjelder 

riving av en løe. Tiltaket er oppført i tiltaksklasse 2. På bakgrunn av at foretaket har ført opp 

dette referanseprosjektet som et relevant prosjekt for dette godkjenningsområdet i 

tiltaksklasse 2, finner direktoratet grunn til å stille spørsmål ved i hvilken grad foretaket er 

kjent med godkjenningsområdets faglige innhold. Denne problemstillingen vil også være 

relevant når foretaket skal innestå for at det er kompetent når det erklærer ansvarsrett, jf pbl 

§ 23-3. 

 

Det andre referanseprosjektet gjelder riving av gammel garasje og er benyttet tidligere med 

samme tekst for andre godkjenningsområder. Referanseprosjektet dekker ikke 

godkjenningsområdet, og er heller ikke i tiltaksklasse 2. 

 

Når det gjelder vedleggene til søknaden i form av kopier av tillatelser til tiltak og listen som 
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var vedlagt klagen vises det til gjennomgangen ovenfor. De samme forholdene gjør seg 

gjeldende også for dette godkjenningsområdet. 

Foretaket har ikke dokumentert  tilstrekkelig utdannelse eller tilstrekkelig og relevant praksis 

for dette godkjenningsområdet.  Foretaket har derfor 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. ledd, 11-1,1. ledd og §§11-4, 12-4 og 13-5,3.ledd bokstav o. Jf. også pbl. § 

22-1. 

 

På grunn av for dårlig dokumentert praksis finner direktoratet heller ikke grunnlag for å 

innvilge i søknaden i tiltaksklasse 1. 

 

Våtromsarbeid i tiltaksklasse 1 

Prosjekteringen  er hjemlet i pbl. § 23-4 for søkerfunksjonen, § 23-5 for prosjektering og § 23-

6 for utførelsen. Godkjenningsområdet er videre hjemlet SAK10 § 13-5,4. ledd, jf. SAK10 §§ 

12-2 for søkerfunksjonen, § 12-3 om prosjekterendes ansvar og 12-4 om utførendes ansvar.  

 

Godkjenningsområdet omfatter ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig 

utførende for våtrom. Det er dermed et felles godkjenningsområde for våtrom for disse 

funksjonene. Det må søkes og gis godkjenning innenfor alle de nevnte funksjoner samlet for 

dette godkjenningsområdet. Godkjenningsområdet omfatter alle nødvendige tilhørende 

arbeider for gjennomføring av et våtrom. Dette vil omfatte søknad, prosjektering, valg av 

produkter og utførelse, samt koordineringsansvar for arbeidene. For å bli prekvalifisert for 

dette godkjenningsområdet må foretaket beherske det vesentlige av oppgavene innenfor 

området. Det er anledning til å benytte underentreprenører for deler av arbeidene. Arbeid 

med våtrom i boliger og andre typer bygg ligger i tiltaksklasse 1. 

 

Godkjenningsområdet omfatter arbeid på våtrom i alle typer bygg, og kan bl.a. være aktuelt 

ved rehabilitering av våtrom i boligblokker. Det er ikke meningen at området skal gjelde for 

svømmehall eller større garderobe- og dusjanlegg. Ved nybygg eller ved vesentlig ombygging 

av eksisterende bygg, er våtromsarbeid normalt omfattet av godkjenningsområdet 

Murarbeid  eller Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner.    

 

Nødvendig utdannelse 

Ifølge Sak10 § 11-1.1 ledd og veiledningen til denne slik denne uttrykker gjeldende 

forvaltningspraksis, er det nødvendig med utdanning på linje med fagbrev som tømrer eller 

murer. Som det fremgår av innsendt dokumentasjon og som er gjennomgått ovenfor er ikke 

denne utdannelsen tilstede i foretaket 

Referanseprosjektene 

Søknaden inneholdt to referanseprosjekter. Begge er benyttet i forbindelse med andre 
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godkjenningsområder og med tilsvarende tekst. Det ene gjelder oppføring av en bod i en 

underetasje, hvor foretaket skriver at det har drevet med grunnarbeid m.m. Det andre 

prosjektet gjelder plassering og utstilling av tiltak og grunn- og terrengarbeider  på en hytte. 

Direktoratet kan ikke se at disse prosjektene har noe med det omsøkte godkjenningsområdet 

å gjøre. 

Når det gjelder de tidligere omtalte kopiene av tillatelser til tiltak og det oppsettet som var 

medsendt i klagen, vises det til omtalen av disse ovenfor. De samme forholdene gjør seg 

gjeldende her. 

Foretaket har ikke dokumentert  tilstrekkelig og relevant utdannelse eller tilstrekkelig og 

relevant praksis for dette godkjenningsområdet.  Foretaket har derfor 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. ledd, 11-1,1. ledd og §§11-4, 12-4 og 13-5,4.ledd. Jf. også pbl. § 

22-1.» 

 

 

 

 

 

 

Sak 77/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra PS Plan 

Ingeniør Roar Pedersen AS (godkjenningsnr. 2016/4231).  

Foretaket har tatt kontakt med direktoratet og bedt om at behandlingen av saken utsettes. 

Klagenemnda  avventer derfor sin behandling av saken inntil videre. 

 

 

 

 

 

 

Sak 78/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Jan Helge Wilson (godkjenningsnr. 2016/3878).  

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

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

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 21.04.2016 ble vedtak av 21.04.2016 påklaget ved Knut Nesthun på vegne av 

Jan Helge Wilson. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 09.04.2016 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 21.04.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende godkjenningsområde 

ble ikke innvilget: 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 

 

Begrunnelsen for avslaget  var at foretaket ikke har dokumentert nødvendig utdanningsnivå 

for tiltaksklasse 1, jf. byggesaksforskriften (SAK!10) §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Jan Helge Wilson fikk sentral godkjenning første gang 02.03.2007. I perioden fra 2007 - 2016 

hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av bygninger og 

installasjoner (til 02.03.2013), og etter det godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeid 

og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 (fra 03.05.2013 - 03.05.2016). 

 

Foretaket ligger i Tolga kommune i Østerdalen i Hedmark. Jan Helge Wilson er daglig leder. 

Han har grunnleggende verkstedskole for snekkere (Fylkesyrkesskolen på Tynset) fra 

1974/75, samt Trontun videregående verkstedskole for tømrere fra 1975/76. Foretaket har 

sin virksomhet innen oppføring av bygninger. 

 

 

Saksgang 



 

Side 63 

 

09.04.2016 Søknad 

21.04.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Totalavslag) 

29.04.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

I søknaden om fornyelse ønsket foretaket å komme inn under overgangsordningen ved å vise 

til 2 år verkstedskole for tømrere og 40 års plettfri praksis med faget. Foretaket v/Knut 

Nesthun skriver videre at grunnen til at foretakets daglige leder ikke har tatt svennebrev 

tidligere var at det tidligere aldri har vært stilt krav om det. For å oppfylle kompetansekravet 

har han planlagt å ta kontakt med Fylkeskommunen for å få vurdert sin realkompetanse, og 

etter det melde seg opp og ta svennebrev i tømrerfaget. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeid og landskapsutforming i 

tiltaksklasse 1. 

 

Foretaket skal i søknad om ansvarsrett ”dokumentere at det har samlede kvalifikasjoner som 

er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet”, jf. SAK10 § 11-1. Videre skal det legges vekt 

på «en vurdering av om foretakets kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis 

fremstår som relevante for det omsøkte godkjenningsområdet» og foretakets «tilknytning til 

godkjenningsområdet», jf. byggesaksforskriften § 11-4 første og annet ledd. 

 

 

 

Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 1 er utdanning som svarer til krav til fagbrevutdanning, jf. SAK10 § 

11-1 og veiledningen til bestemmelsen slik den gir uttrykk for den sentrale 

godkjenningsordningens praksis for krav til utdanningsnivå. Foretakets daglige leder har 

grunnleggende verkstedskole for snekkere (Fylkesyrkesskolen på Tynset) fra 1974/75, samt 

Trontun videregående verkstedskole for tømrere fra 1975/76. Direktoratet finner ikke å 

kunne sidestille utdanningen det er vist til med fagbrevnivå. Utdanningskravet er dermed 

ikke oppfylt. 

 

 

 

Krav til praksis 

Foretaket har ved fornyelse sendt inn to  referanseprosjekt fra 2013 og 2014 i Tolga 

kommune, hvor det har vært ansvarlig utførende for tømrerarbeid. Det ene prosjektet gjaldt 
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oppføring av nytt tilbygg/ominnredning av Vingelsgaard gjestgiveri, og på det andre sto 

foretaket ansvarlig for oppføring av ny enebolig i laft og reisverk. 

 

Foretaket har dermed dokumentert oppdatert praksis. I klagen er det ikke vedlagt ytterligere 

referanseprosjekter. Foretaket har i søknaden, sammenholdt med innsendt dokumentasjon i 

klagen, dokumentert at det har erfaring med det påklagede godkjenningsområdet i 

tiltaksklasse 1. Kravet til praksis er dermed oppfylt, jf. SAK10 §§ 11-1 og 13-5 første ledd og 

tilhørende veiledning. Foretaket har imidlertid ikke dokumentert tilstrekkelig utdanningsnivå 

og har dermed ikke vist til at det har samlede kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte 

godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1. 

Direktoratet har merket seg at foretaket har hatt det påklagede området tidligere. Vi har 

også i vurderingen av klagen tatt hensyn til dokumentasjonen som ble innsendt tidligere. 

Imidlertid er det slik at praktiseringen av regelverket vedrørende den sentrale 

godkjenningsordningen har blitt noe strengere de siste årene som følge av 

bygningsmyndighetenes ønske om dette, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 132. Det er følgelig 

ingen automatikk i at et foretak får fornyet sin sentrale godkjenning i samme 

godkjenningsområde eller i samme tiltaksklasse som det hadde tidligere. Ved søknad om 

fornyelse av sentral godkjenning må derfor foretaket dokumentere at det har nødvendige 

kvalifikasjoner i foretaket, og at det både har tilstrekkelig utdanning og oppdatert praksis for 

godkjenningsområdet. Direktoratet vil også gjøre oppmerksom på at vi ikke har anledning til 

å fravike kravet om formell utdannelse og la realkompetanse danne grunnlaget for sentral 

godkjenning.  

Direktoratet viser for øvrig også til overgangsbestemmelsen, jf. SAK10 § 20-3 med veiledning, 

som gir en overgangsperiode som utløper 1. juli 2018. Fram til dette tidspunktet kan foretak 

søke fornyelse av sentral godkjenning på grunnlag av de mer lempede kvalifikasjonskrav som 

gjaldt før 1. januar 2016. Dette betyr at foretak i denne perioden kan få fornyet sin sentrale 

godkjenning blant annet på bakgrunn av langvarig praksis. Bakgrunnen for en slik 

overgangsordning er å gi foretakene tid til å oppgradere sin formalkompetanse og tilpasse 

seg regelverket. Vurdering av hvorvidt praksis i det enkelte tilfellet kan kompensere for 

manglende utdanningsnivå, er en konkret skjønnsmessig vurdering. Praksis kan kun 

kompensere for ett manglende utdanningsnivå. Praksis kan aldri kompensere i de tilfellene 

hvor foretaket ikke kan vise til fullført formell utdanning på fag-/svennebrevsnivå. Foretaket 

omfattes således ikke av overgangsbestemmelsen.  

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Jan Helge Wilson verken i søknaden 

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

sentral godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeid og montering av 

trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1.  

 

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.» 
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Sak 79/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Atcon AS 

(godkjenningsnr. 2016/4272). 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

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

3 

• Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 2 

 

I brev datert 11.05.2016 ble vedtak av 20.04.2016 påklaget ved Torgeir von Dahn. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 18.02.2016 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 20.04.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

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

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

3 

• Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 2 

 

Avslaget for godkjenningsområdet ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 ble begrunnet med at 

foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig relevant praksis med denne tiltaksklassen, jf. 

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

 

Avslaget for de øvrige godkjenningsområdene ble begrunnet med at foretaket ikke hadde 

dokumentert nødvendig relevant utdanning, samt at foretaket ikke hadde dokumentert 

tilstrekkelig relevant praksis med godkjenningsområdene i de omsøkte tiltaksklassene, jf. 

SAK10 §§ 11-3, 11-4, 11-5, 13-5 tredje ledd bokstav f, 13-5 tredje ledd bokstav g, 13-5 tredje 

ledd bokstav i og 13-5 tredje ledd bokstav l og tilhørende veiledning.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Atcon AS har ikke tidligere hatt sentral godkjenning. 

 

Foretaket har ifølge organisasjonsplanen 7 ansatte og ligger i Trondheim kommune i Sør-

Trøndelag fylke. Torgeir von Dahn er daglig leder og er utdannet ingeniør med linjefag 

anleggsteknikk fra 1972. Foretaket har sin virksomhet innen oppføring, prosjektering og 

kontroll av bygninger i trekonstruksjoner, betongkonstruksjoner og stålkonstruksjoner. 

Foretaket er registret med næringskoden ”41.200 Oppføring av bygninger” i 

Enhetsregisteret.  

 

Saksgang 

12.05.2016 Søknad 

20.04.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

12.05.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket anfører i klagen at det ved flere henvendelser har etterspurt hjemmel for avslag og 

at de ber om en snarlig redegjørelse for hvorfor daglig leders utdanning er underkjent. 

Foretaket mener at dette er resultatet av en klar saksbehandlingsfeil. Det henvises for øvrig 

til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. 
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I henhold til SAK10 § 11-1 andre ledd skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for 

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

godkjenningsområdet». Videre skal det vurderes om «foretakets kvalifikasjoner med hensyn 

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

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. byggesaksforskriften § 11-5 første ledd. 

 

Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig søker i 

tiltaksklasse 2 er mesterbrev eller fagskole (teknisk fagskole med 120 fagskolepoeng), eller 

tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette 

godkjenningsområdet vil for eksempel være mesterbrev som tømrer. Utdanning som 

ingeniør med relevant fagretning vil også kunne være aktuelt.   

 

Daglig leder er utdannet ingeniør i anleggsteknikk. Direktoratet vurderer denne utdanningen 

til å være relevant for godkjenningsområdet ansvarlig søker i tiltaksklasse 2. 

Utdanningskravet er dermed oppfylt. 

 

Krav til praksis 

Oppgaver og ansvar til ansvarlig søker bestemmes av plan- og bygningsloven § 23-4 og 

presiseres ytterligere av SAK10 § 12-2 bokstav a-m. Tiltaksplassering for søkerfunksjonen vil 

være avhengig av kompleksitet, herunder hvor mange ansvarlige foretak som skal ha 

ansvarsrett og koordineres og hvor mange ansvarsoppgaver i SAK10 § 12-2 som er aktuelle 

for tiltaket. 

 

Søkerfunksjonen i tiltaksklasse 2 omfatter søknader med noe kompleksitet, der 

koordineringsbehovet for prosjektering, utførelse eller kontroll er krevende. Eksempelvis vil 

dette omfatte flertrinnssøknader der ansvarsforholdene i tiltaket er oppsplittet og krever 

koordinering, jf. SAK10 § 13-5 første ledd og tilhørende veiledning. 

 

I søknaden har foretaket vist til tre referanseprosjekter for godkjenningsområdet ansvarlig 

søker i tiltaksklasse 2. Prosjektene gjaldt oppføring av forstøtningsmur til eksisterende 

enebolig, utvidelse av enebolig og arbeid i forbindelse med garasje/uthus/anneks til 

enebolig. Søkerrollen i forbindelse med eneboliger vurderes normalt til å ligge i tiltaksklasse 

1. Foretaket gir ingen tilstrekkelig beskrivelse av krevende koordineringsbehov eller andre 

forhold som skulle tilsi at tiltakene plasseres i en høyere tiltaksklasse. Foretaket har etter 

dette ikke dokumentert at det har tilstrekkelig praksis innenfor tiltaksklasse 2 for 

godkjenningsområdet ansvarlig søker, jf. SAK10 § 11-4.  

 

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

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

godkjenning for godkjenningsområdet ansvarlig søker i tiltaksklasse 2.    
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Samlet vurdering av de utførende kodene 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for utførelse av plasstøpte 

betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2, utførelse av tømrerarbeid og montering av 

trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 og utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i 

tiltaksklasse 2 er mesterbrev eller fagskole (teknisk fagskole med 120 fagskolepoeng), eller 

tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for 

godkjenningsområdene vil for eksempel være mesterbrev som tømrer eller teknisk fagskole 

med linjefag bygg, i tillegg til relevant fag-/svennebrev.  

 

Utdanningskravet for foretak som søker om sentral godkjenning for utførelse av montering 

av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3 er utdanning på høgskolenivå 

(høgskoleingeniør, bachelor eller tilsvarende grad) med 180 studiepoeng eller tilsvarende, jf. 

SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette 

godkjenningsområdet vil for eksempel være ingeniør bygg, i tillegg til fagbrev i betongfaget.  

 

Foretaket har i søknaden vist til å ha ansatte med utdanning som ingeniør med linjefag 

anleggsteknikk og tilfredsstiller dermed kravet til utdanningsnivå for de omsøkte 

godkjenningsområdene. Utdanning som ingeniør er imidlertid ikke alene tilstrekkelig til å 

kunne forestå arbeider innenfor de utførende kodene i tiltaksklasse 2 og 3. Foretaket må i 

søknad om sentral godkjenning kunne vise til at det har en organisasjon med 

gjennomføringsevne for oppgaver som er omfattet av godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 9-1 

andre ledd. Bredden av de oppgavene et godkjenningsområde omfatter skal kunne utføres 

av foretakets egne ansatte, jf. SAK10 § 11-1 og tilhørende veiledning. Dette innebærer at 

foretaket må vise til kompetanse i det utførende ledd. Ettersom foretaket ikke har 

dokumentert at det disponerer personell med relevant fag-/svennebrev, som for eksempel 

fagbrev i betongfaget og svennebrev som tømrer,  er det direktoratets vurdering at foretaket 

ikke har dokumentert å ha tilstrekkelig gjennomføringsevne for de omsøkte 

godkjenningsområdene, jf. SAK10 §§ 9-1 andre ledd og 11-1 og tilhørende veiledning.  

 

Krav til praksis 

Da foretaket ikke har dokumentert tilstrekkelig gjennomføringsevne med relevant utdanning 

i det utførende ledd, har ikke direktoratet gjort en vurdering av praksisen foretaket har vist 

til.  

 

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

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

godkjenning for godkjenningsområdene utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i 

tiltaksklasse 2, utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2, 

utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3 og 

utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 2. 

 

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.» 
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Sak 80/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Ingeniør Oddbjørn Hagen AS (godkjenningsnr. 2016/4303).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområde: 

• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 3 

 

I brev datert 11.05.2016 ble vedtak av 25.04.2016 påklaget ved Oddbjørn Hagen. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 14.02.2016 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 25.04.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende godkjenningsområde 

ble innvilget: 

• Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 3 

 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 3 

 

 

 

Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert relevant utdanning for 

godkjenningsområdet det var søkt om, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 11-3 og tilhørende 

veiledning. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert å ha kvalifikasjoner som var tilpasset 

godkjenningsområdet det var søkt om, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd. 
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Generelle opplysninger om foretaket 

Ingeniør Oddbjørn Hagen AS fikk sentral godkjenning første gang 24.11.1998. I perioden 

25.03.2013 –24.04.2016 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdet 

utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 3. 

 

Foretaket har 10 ansatte og ligger i Brumunddal i Ringsaker. Roald Arne Bjørklund er daglig 

leder. Han er utdannet sivilingeniør innen energi og miljø fra 2003. I tillegg har foretaket 

ansatte med utdanning som maskiningeniør. Foretaket har sin virksomhet innen teknisk 

tjenesteyting innenfor VVS-faget, entreprenørvirksomhet og tilhørende konsulent-  tjenester. 

Selskapet kan videre eie og drive fast eiendom og forøvrig ved aksjetegning eller på 

tilsvarende måte erverve eierinteresser i annen virksomhet. Foretaket er registrert med 

næringskoden «43.221 Rørleggerarbeid». 

 

Saksgang 

14.02.2016 Søknad 

09.04.2016 Direktoratet etterspør ytterligere opplysninger 

22.04.2016 Tilleggsopplysninger registrert hos direktoratet 

25.04.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

11.05.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket skriver i sin klage at man er uenig i avslaget som er gitt. Foretakets oppfatning er at 

direktoratet ikke har tatt nødvendig hensyn til deres organisasjon og den kompetanse de 

besitter nettopp på utførelsessiden. De skriver videre at kravene i SAK10 har den logiske 

oppbygging av det settes større kompetansekrav til søker, prosjekterende og kontrollerende 

enn til utførende. Direktoratets oppgave er å gjøre vurderinger av kravene tilpasset de 

enkelte fagområder. Det vises til at den fysiske montasjen av ventilasjon på byggeprosjekter i 

tiltaksklasse 3 i praksis er lik mange utførelser i tiltaksklasse 2. Den vesentligste forskjellen er 

at det kreves mer kunnskap om og forståelse for de generelle og spesifikke krav i 

byggeforskrift og prosjektdokumenter mht. brann, funksjonalitet, lyd, mv. Videre redegjør 

foretaket for sin kompetanse for utførelse i tiltaksklasse 3 og konkluderer med at foretaket 

oppfyller kravene i SAK10. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av ventilasjons- og klimainstallasjoner i 

tiltaksklasse 3. 

 

I henhold til SAK10 § 11-1 andre ledd skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for 

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

godkjenningsområdet». Videre skal det vurderes om «foretakets kvalifikasjoner med hensyn 
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til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte godkjenningsområdet» og 

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. byggesaksforskriften § 11-5 første ledd. 

 

Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 3 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 3 er utdanning på høgskolenivå (høgskoleingeniør, bachelor eller 

tilsvarende grad) med 180 studiepoeng eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og 

tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel 

være maskiningeniør i tillegg til fagbrev som kuldemontør eller svennebrev som 

blikkenslager. 

 

Årsaken til dette er at foretak som søker sentral godkjenning skal ha en organisasjon med 

gjennomføringsevne for oppgaver som er omfattet av godkjenningsområdet. Det må 

dokumenteres at kvalifikasjonskravene er oppfylt gjennom faglig ledelse med nødvendige 

kvalifikasjoner i form av relevant utdanning og praksis, jf. SAK10 § 9-1 andre ledd og 

tilhørende veiledning. En teoretisk utdannelse i form av for eksempel en ingeniørutdannelse 

vil dermed ikke være tilstrekkelig. 

 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med utdanning som sivilingeniør innen energi og 

miljø, samt en maskiningeniør. Det er ikke dokumentert relevante fag-/svennebrev for 

utførelse og foretaket har dermed ikke dokumentert nødvendig gjennomføringsevne i form 

av kvalifisert personale i utførende ledd, jf. SAK10 § 9-1. 

 

Fordi foretaket ikke har dokumentert tilstrekkelig gjennomføringsevne og dokumentert 

relevant utdanning i utførende ledd gjør ikke direktoratet noen vurdering av foretakets 

praksis.  

 

Foretaket har dermed ikke dokumentert at har kvalifikasjoner som er tilpasset 

godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd. 

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Ingeniør Oddbjørn Hagen AS verken 

i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige 

kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av ventilasjon- 

og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 3. 

 

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.» 
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Sak 81/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om endring av sentral godkjenning fra 

FS PROSJEKT Frode Skrindsrud (godkjenningsnr. 2016/4428).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområde: 

• Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 3 

 

I brev datert 12.05.2016 ble vedtak av 25.04.2016 påklaget ved Frode Skrindsrud. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 26.02.2016 søknad om endring av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 25.04.2016 avslo direktoratet søknaden. Følgende godkjenningsområder ble 

avslått: 

• Prosjektering av veg-, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 3 
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Kun ett av godkjenningsområdene er påklaget og avslaget for prosjektering av miljøsanering i 

tiltaksklasse 3 ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig 

utdanningsnivå for tiltaksklasse 3, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-2 og 11-3 og 

tilhørende veiledning. Foretaket hadde heller ikke vist til tilstrekkelig relevant praksis med 

tiltaksklassen, jf. SAK10 §§ 11-4, 11-5 og 13-5 andre ledd bokstav p og tilhørende veiledning.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

FS PROSJEKT Frode Skrindsrud fikk sentral godkjenning første gang 07.03.2011. I perioden 

12.11.2013 –07.03.2016 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene 

prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 2 og overordnet ansvar for utførelse i 

tiltaksklasse 1. 

 

Foretaket er et enkeltpersonforetak, har 0 ansatte og ligger i Øystre Slidre. Frode Skrindsrud 

er innehaver og daglig leder. Han har utdanning fra teknisk fagskole, bygg og anlegg fra 2003. 

Fra 2003 til 2005 tok han teknisk fagskole gjennom NKI, med fordypning i anleggsteknikk.  

Foretaket har sin virksomhet innen konsulenttjenester innenfor bygg og anleggsnæringen, 

blant annet i forbindelse med veianlegg, tomtefelt, VA anlegg og rivingsarbeider.  

 

 

Saksgang 

26.02.2016 Søknad 

25.04.2016 Vedtak om sentral godkjenning (avslag) 

19.05.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

I klagen viser Skrindsrud til at han har hatt sentral godkjenning for det påklagede 

godkjenningsområdet fra 2010 til 2012. Videre skriver han at det medfører riktighet at han 

ikke har utført miljøkartlegginger av bygninger i tiltaksklasse 3 frem til og med 2015, men at 

Skrindsrud nå nettopp har utført en miljøkartlegging for Nord Aurdal kommune. Det vises 

også til at kravet om utdanningsnivå ikke kan ha tilbakevirkende kraft da foretaket har hatt 

denne godkjenningen tidligere. Daglig leder har også 20 års erfaring i bygg- og 

anleggsbransjen og 10 års erfaring fra riving og miløsanering, hovedsakelig av bygninger og 

fabrikklokaler i tiltaksklasse 3. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdet prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 3. 

 

I henhold til SAK10 § 11-1 andre ledd skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for 

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

godkjenningsområdet». Videre skal det vurderes om «foretakets kvalifikasjoner med hensyn 

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

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. byggesaksforskriften § 11-5 første ledd. 
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Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for prosjektering av 

miljøsanering i tiltaksksklasse 3 er utdanning på universitetsnivå (sivilarkitekt, sivilingeniør, 

mastergrad eller tilsvarende) med 300 studiepoeng eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-

3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for 

eksempel være sivilingeniør bygg. 

Foretaket har vist til utdanning fra teknisk fagskole og tilfredsstiller dermed ikke kravet til 

utdanning. Dette kravet er absolutt og direktoratet har dermed ikke mulighet til å fravike det 

og la lang erfaring veie opp for manglende utdanning.  

 

Foretaket viser til at det har hatt sentral godkjenning for prosjektering i tiltaksklasse 3 fra 

2010 til 2012. I følge direktoratets arkiver fikk foretaket denne godkjenningen i 07.03.2011. 

Det er imidlertid slik at foretaket ved søknad om sentral godkjenning må dokumentere at det 

oppfyller de krav som fremgår av gjeldende regelverk på tidspunktet for søknaden. 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. Som nevnt over er utdanningskravene nå absolutte og kan ikke fravikes. Det er således 

ingen automatikk i at et foretak får en godkjenning det tidligere har hatt. 

Fordi foretaket ikke tilfredsstiller kravet til utdanningsnivå foretar ikke direktoratet en 

vurdering av den praksisen foretaket har vist til. Foretaket har, etter det ovennevnte, ikke 

dokumentert at det har kvalifikasjoner som er tilpasset det påklagede godkjenningsområdet, 

jf. SAK10 § 11-1. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Sak 82/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Malmo og Ugelstad Eiendomsservice AS (godkjenningsnr. 2016/4451).  

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

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

Vedtak: 
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Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområde: 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 

I direktoratets elektroniske søknadsløsning 20.05.2016 ble vedtak av 19.05.2016 påklaget 

ved Øystein Ivar Ugelstad. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 04.03.2016 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 19.05.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaklasse 1 

• Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av geoteknikk i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 

Avslaget for det påklagede godkjenningsområdet ble begrunnet med at foretaket ikke hadde 

dokumentert nødvendig relevant utdanning, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. 

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

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

 

Generelle opplysninger om foretaket 
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Malmo og Ugelstad Eiendomsservice AS fikk sentral godkjenning første gang 21.05.2007. I 

perioden 15.05.2013 –18.05.2016 hadde foretaket sentral godkjenning for 

godkjenningsområdene: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av geoteknikk i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 

• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 

Foretaket har 7 ansatte og ligger i Brumunddal i Ringsaker. Øystein Ugelstad er daglig leder. 

Han er sivilingeniør i byggeteknikk fra 2008. Foretaket har sin virksomhet innen oppføring, 

eie, kjøp, salg og utleie av bygg, anlegg og eiendom.  Entreprenørtjenester for bygg og anlegg 

samt ingeniørtjenester til bygge- og anleggsnæringen og andre produkter/tjenester som 

naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende 

virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre 

foretagender.  Foretaket er registrert med næringskoden «41.200 Oppføring av bygninger».  

 

Saksgang 

04.03.2016 Søknad 

09.05.2016 Direktoratet etterspør ytterligere opplysninger 

18.05.2016 Tilleggsopplysninger registrert hos direktoratet 

19.05.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

20.05.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket skriver innledningsvis i sin klage at direktoratet referer til at det bør fremlegges 

fagbrev for betongfaget eller lignende. Videre skriver foretaket at det har dokumentert 

høyere utdanning på universitetsnivå innen fagområdet konstruksjonsteknikk. Dette 

fagområdet omfatter flere fagfelt innen prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner, 

både plasstøpte og prefabrikerte. Foretaket anfører videre at det er dokumentert 

utdanningsnivå d, som skal være tilstrekkelig for dette fagfeltet inntil tiltaksklasse 3. De 

mener derfor at de har dokumentert tilstrekkelige kvalifikasjoner og at sentral godkjenning 

innen ansvarsområdet bør gis.  Det henvises for øvrig til klagen. 

 

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

godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i 

tiltaksklasse 1. 

 

I henhold til SAK10 § 11-1 andre ledd skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for 

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

godkjenningsområdet». Videre skal det vurderes om «foretakets kvalifikasjoner med hensyn 

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

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. byggesaksforskriften § 11-5 første ledd. 

 

Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 1 er fag- eller svenneprøve i henhold til læreplaner fastsatt med 

hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, eller 

tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette 

godkjenningsområdet vil for eksempel være fagbrev i betongfaget. 

 

Årsaken til dette er at foretak som søker sentral godkjenning skal ha en organisasjon med 

gjennomføringsevne for oppgaver som er omfattet av godkjenningsområdet. Det må 

dokumenteres at kvalifikasjonskravene er oppfylt gjennom faglig ledelse med nødvendige 

kvalifikasjoner i form av relevant utdanning og praksis, jf. SAK10 § 9-1 andre ledd og 

tilhørende veiledning.  

 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med fagbrev som anleggsmaskinfører og svennebrev 

som tømrer. I tillegg har foretaket dokumentert å ha en sivilingeniør i byggeteknikk. Kravet til 

utdanningsnivå er dermed oppfylt. Kravet til relevant utdanning i utførende ledd er imidlertid 

ikke oppfylt, da det ovenfor direktoratet ikke er dokumentert at foretaket har ansatte med 

nødvendige relevante fagbrev for utførelse. Foretaket anfører i sin klage at utdanningen som 

sivilingeniør i konstruksjonsteknikk inneholder fagfelt for både prosjektering og utførelse. 

Direktoratets vurdering er at dette ikke kan sidestilles med et fagbrev, hvor det ligger til 

grunn en praktisk og yrkesrettet opplæring over 4 år.  

 

Foretaket har dermed ikke dokumentert nødvendig gjennomføringsevne i form av kvalifisert 

personale i utførende ledd, jf. SAK10 § 9-1.  

 

Fordi foretaket ikke har dokumentert nødvendig relevant utdanning gjør ikke direktoratet 

noen vurdering av foretakets praksis. 

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Malmo og Ugelstad 

Eiendomsservice AS verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har 

tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for det påklagede 

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

 

 

 

 

 

Sak 83/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Geir Høllesli Oppmåling (godkjenningsnr. 2016/4475).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområder: 

• Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 3 

 

I brev datert 16.05.2016 ble vedtak av 09.05.2016 påklaget ved Geir Høllesli. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 07.02.2016 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett.  

 

I vedtak datert 09.05.2016 avslo direktoratet søknaden. Følgende godkjenningsområder ble 

ikke innvilget: 
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• Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 3 

 

Avslagene ble begrunnet med at direktoratet i brev av 05.04.2016 hadde bedt om kopi av 

vitnemål for fullført utdannelse. Direktoratet mottok ikke svar på denne henvendelsen. 

Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det hadde kvalifikasjoner som var tilpasset de 

omsøkte godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd. 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Geir Høllesli Oppmåling fikk sentral godkjenning første gang 25.03.2013. Frem til 01.06.2016 

hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av 

oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 3 og utførelse av innmåling og utstikking av 

tiltak i tiltaksklasse 3.  

 

Foretaket er et enkeltpersonforetak med 2 ansatte og ligger i Oslo. Geir Høllesli er innehaver. 

Det er for Høllesli i søknaden vist til karakterutskrift for en ikke fullført ingeniørutdannelse.  

 

Foretaket har sin virksomhet innen oppmåling, bygg- og anleggsstikning og er registrert med 

næringskode 71.121 Byggeteknisk konsulentvirksomhet i Enhetsregisteret.  

 

Saksgang 

07.02.2016 Søknad 

22.03.2016 Foreløpig svarbrev 

05.04.2016 Foreløpig svarbrev 

09.05.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Avslag) 

20.05.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket anfører i hovedsak at Høllesli mangler et teoretisk fag fra ingeniørutdannelsen, 

men at hans 25 år lange erfaring i faget må kunne veie opp for manglende fullført utdannelse 

så lenge han har fullført alle de tekniske byggefagene. Det henvises for øvrig til klagen.  

 

Vurdering 

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

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene.  

 

I henhold til SAK10 § 11-1 andre ledd skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for 

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

godkjenningsområdet». Videre skal det vurderes om «foretakets kvalifikasjoner med hensyn 

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

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. byggesaksforskriften § 11-5 første ledd. 
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Oppmålingsteknisk prosjektering og utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i 

tiltaksklasse 3  

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 3 er utdanning på universitetsnivå (sivilarkitekt, sivilingeniør, 

mastergrad eller tilsvarende grad) med 300 studiepoeng eller tilsvarende i tillegg til 8 års 

praksis etter fullført utdannelse, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant 

utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være sivilingeniør bygg med 

geomatikk.  

 

For funksjonen utførende i tiltaksklasse 3 er utdanningskravet utdanning på høgskolenivå 

(høgskoleingeniør, bachelor eller tilsvarende grad) med 180 studiepoeng eller tilsvarende i 

tillegg til 5 års praksis etter fullført utdannelse, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende 

veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være 

bachelor i landmåling i tillegg til fagbrev som anleggsmaskinfører. Bakgrunnen for at det 

kreves relevant fagbrev for utførelse i tillegg er at foretak som påtar seg ansvar som 

utførende skal ha tilstrekkelige kvalifikasjoner og gjennomføringsevne til å forestå oppgaver 

etter plan- og bygningsloven, jf. SAK10 § 9-1 andre ledd og tilhørende veiledning. For at 

foretaket skal ha gjennomføringsevne for de oppgaver som omfattes av de omsøkte 

godkjenningsområder må foretaket blant annet kunne vise til relevante kvalifikasjoner i det 

utførende ledd, for eksempel i form av fag-/svennebrev.  

 

Foretaket har i søknaden vedlagt karakterutskrift for en ingeniørutdannelse hvor 59 av 60 

vekttall er fullført. Denne utdannelsen er etter direktoratets vurdering i seg selv relevant for 

de påklagede godkjenningsområdene. Ingeniørutdannelsen er derimot ikke tilstrekkelig sett 

opp i mot utdanningsnivået for prosjektering i tiltaksklasse 3.  

 

Det er et krav ved søknad om sentral godkjenning at foretaket skal ha faglig ledelse med 

eksamen eller annen bestått prøve som er relevant for foretakets godkjenningsområde, jf. 

SAK10 § 11-2 og tilhørende veiledning. Byggesaksforskriften oppstiller dermed et krav om 

fullført utdannelse med eksamen og utstedt vitnemål. Dette kravet er absolutt og ikke et krav 

direktoratet har anledning til å fravike.  

 

Da ingeniørutdannelsen foretaket har vedlagt søknaden ikke er fullført i form av et vitnemål 

eller lignende dokumentasjon på fullført utdannelse, tilfredsstiller denne dermed ikke 

byggesaksforskriftens krav til fullført utdannelse. Direktoratet har på bakgrunn av dette 

kravet ikke anledning til å legge denne utdannelsen til grunn, selv om det er lite som mangler 

før utdannelsen er fullført.  

 

Når det gjelder godkjenningsområdet utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i 

tiltaksklasse 3 har foretaket heller ikke dokumentert å ha utførelseskompetanse i form av 

relevant fag-/svennebrev for dette godkjenningsområdet. Det er på bakgrunn av dette også 

direktoratets vurdering at foretaket ikke har tilstrekkelig gjennomføringsevne for å inneha 
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sentral godkjenning for dette godkjenningsområdet. Foretaket ville dermed heller ikke fått 

innvilget sentral godkjenning for godkjenningsområdet i lavere tiltaksklasser så lenge det ikke 

er dokumentert relevant fag-/svennebrev for utførelse.  

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. Foretaket har på bakgrunn av dette ikke 

dokumentert at det samlet har kvalifikasjoner som er tilpasset de påklagede 

godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd. Ettersom foretaket ikke tilfredsstiller 

kravet til fullført utdannelse, foretar ikke direktoratet noen vurdering av foretakets praksis.  

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Geir Høllesli Oppmåling verken i 

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene.  

 

Direktoratet er kjent med det faktum at foretaket har hatt sentral godkjenning for de 

påklagede områdene en periode tidligere. Til dette vil direktoratet bemerke: Ved søknad om 

sentral godkjenning må foretaket dokumentere at det oppfyller de krav som fremgår av 

gjeldende regelverk på tidspunktet for fornyelsessøknaden, jf. SAK10 § 13-4 tredje ledd. Det 

er også slik at praktiseringen av regelverket vedrørende den sentrale godkjenningsordningen 

har blitt noe strengere de siste årene som følge av bygningsmyndighetenes ønske om dette, 

jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 132. Den sentrale godkjenningsordningen må forholde seg til 

disse kravene ved behandling av søknader, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) kap. 27.6. Det er 

således ingen automatikk i at et foretak får fornyet sin sentrale godkjenning.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Sak 84/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om endring av sentral godkjenning fra 

Tverberg Entreprenør AS (godkjenningsnr. 2016/4542).  

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: 



 

Side 82 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområde:  

• Utførelse av murerarbeid i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 23.05.2016 ble vedtak av 23.05.2016 påklaget ved Kjell Inge Tverberg. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 30.03.2016 søknad om endring av sentral godkjenning 

for ansvarsrett.  

 

I vedtak datert 23.05.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av murerarbeid i tiltaksklasse 1 

 

Avslaget for det påklagede godkjenningsområdet utførelse av murerarbeid i tiltaksklasse 1 

ble begrunnet med at det ikke var dokumentert relevant utdanning, jf. SAK10 § 11-3.  

 

Innvilgede godkjenningsområder i klageomgangen 

Direktoratet tar klagen til følge når det gjelder godkjenningsområdene utførelse av veg- og 

grunnarbeider i tiltaksklasse 2 og utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 

2. Det vil si at foretaket har fått innvilget disse godkjenningsområdene. Bakgrunnen for dette 

er at direktoratet på ny har vurdert foretakets utdannelse og funnet denne relevant for disse 

godkjenningsområdene.  
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Generelle opplysninger om foretaket 

Tverberg Entreprenør AS fikk sentral godkjenning første gang 04.05.2010. I perioden 

02.05.2013 – 22.03.2016 hadde foretaket sentral godkjenning for en rekke 

godkjenningsområder for funksjonene ansvarlig søker, prosjekterende og utførende i 

tiltaksklasse 1 og 2.  

 

Foretaket har 13 ansatte og ligger i Voss i Hordaland. Kjell Inge Tverberg er daglig leder. Han 

har treårig utdanning som høgskoleingeniør bygg fra 1995. Det er i tillegg flere ansatte med 

fagbrev som anleggsmaskinfører og fagbrev i betongindustrifaget.  

 

Foretaket har sin virksomhet innen bygg-, transport-, og entreprenørvirksomhet og er 

registrert med næringskoden 41.200 Oppføring av bygninger i Enhetsregisteret.  

 

Saksgang 

30.03.2016 Søknad 

23.05.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

23.05.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket anfører i klagen at innholdet i de dokumenterte utdanninger skulle tilsi at foretaket 

har dokumentert å ha kvalifikasjoner som er tilpasset fagområdene. Dette gjelder både 

ingeniørutdanningen til daglig leder og fagbrevene innen betongfaget. Det henvises samtidig 

i klagen til overgangsordningen og sitat fra tidligere avdelingsdirektør Steinar Fretheim 

angående denne. Det henvises for øvrig til klagen i sin helhet.  

 

Vurdering 

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

godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet.  

 

I henhold til SAK10 § 11-1 andre ledd skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for 

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

godkjenningsområdet». Videre skal det vurderes om «foretakets kvalifikasjoner med hensyn 

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

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. byggesaksforskriften § 11-5 første ledd. 

 

Utførelse av murerarbeid i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 1 er fag- eller svenneprøve i henhold til læreplaner fastsatt med 

hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, eller 

tilsvarende i tillegg til minimum 2 års praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende 

veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være 

svennebrev som murer.  
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Et grunnleggende krav for å få innvilget sentral godkjenning er at foretakets organisasjon er 

tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 9-1 andre ledd og tilhørende 

veiledning. Dette innebærer blant annet at faglig ledelse skal ha nødvendige kvalifikasjoner i 

form av relevant utdanning og praksis som står i forhold til de oppgaver foretaket skal 

gjennomføre. Tverberg Entreprenør AS har blant annet dokumentert å ha to ansatte med 

fagbrev i betongindustrifaget. Denne utdanningen tilfredsstiller kravet til nivå, men anses 

etter direktoratets vurdering for ikke å være tilstrekkelig relevant for det påklagede 

godkjenningsområdet. Foretaket har dermed etter direktoratets vurdering ikke dokumentert 

at det har nødvendige relevante kvalifikasjoner for å inneha sentral godkjenning for det 

påklagede godkjenningsområdet jf. SAK10 §§ 9-1 andre ledd og 11-1 andre ledd.  

 

Kravet til relevant utdanning er absolutt, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Ettersom 

foretaket ikke har dokumentert å ha nødvendig relevant utdanning, foretar direktoratet 

dermed ikke noen vurdering av foretakets praksis.  

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Tverberg Entreprenør AS verken i 

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet.  

 

Foretaket har i klagen henvist til overgangsordningen for fornyelse av sentral godkjenning. Til 

dette har direktoratet følgende kommentar: Overgangsregelen innebærer at foretak som 

søker om fornyelse av sentral godkjenning etter 1.1.2016 skal vurderes etter de mer 

lempeligere kvalifikasjonskrav som gjaldt før 1.1.2016, jf. SAK10 § 20-3 og tilhørende 

veiledning. Det må derfor først og fremst gjelde en fornyelse, altså at foretaket har hatt 

sentral godkjenning for det aktuelle godkjenningsområdet tidligere. Overgangsregelen 

innebærer i tillegg kun mulighet for å kompensere for et manglende utdanningsnivå, jf. 

SAK10 § 20-3. Den kommer dermed ikke til anvendelse på de tilfellene hvor det mangler 

relevant utdanning for godkjenningsområdet. Dette følger også av direktoratets og 

klagenemndas praksis, da et foretaks praksis ikke kan kompensere for manglende relevant 

utdanning. Direktoratet kan ikke se at Tverberg Entreprenør AS har hatt sentral godkjenning 

for utførelse av murerarbeid tidligere. Foretaket har heller ikke etter direktoratets vurdering 

dokumentert å ha relevant utdanning for godkjenningsområdet. På bakgrunn av det ovenfor 

nevnte omfattes dermed ikke foretaket av overgangsordningen.  

 

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.» 
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Sak 85/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Terje Gudbrandsen Forskaling AS (godkjenningsnr. 2016/4603).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområde: 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3 

 

I e-post datert 15.05.2016 ble vedtak av 10.05.2016 påklaget ved Terje Gudbrandsen. Klagen 

er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 28.02.2016 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 10.05.2016 avslo direktoratet søknaden for det påklagede 

godkjenningsområdet.  

 

Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig 

utdanningsnivå for tiltaksklasse 3. Foretaket hadde heller ikke svart på direktoratets 

henvendelse hvor det ble bedt om en bedre beskrivelse av innsendte referanseprosjekter og 

en synliggjøring av praksis over tid. Dette gjorde det ikke mulig for direktoratet å plassere 

prosjektene det var vist til i riktig tiltaksklasse og dermed vurdere om foretaket hadde 

kvalifikasjoner til å få innvilget sentral godkjenning i en lavere tiltaksklasse.  
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Foretaket sendte inne en ny søknad om sentral godkjenning 08.08.2016 og fikk da innvilget 

tiltaksklasse 2 for det påklagede godkjenningsområdet. Foretaket har imidlertid allikevel 

ønsket å opprettholde klagen på vedtak av 10.05.2016 for tiltaksklasse 3.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Terje Gudbrandsen Forskaling AS fikk sentral godkjenning første gang 30.01.2001. I perioden 

15.03.2013 –01.06.2016 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdet 

overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 2. 

 

Foretaket har 10 ansatte og ligger i Mjøndalen. Terje Gudbrandsen er daglig leder. Han har 

toårig teknisk fagskole, anleggslinja, fra 1995 og fagbrev innenfor forskaling, betong og 

armering. Foretaket har sin virksomhet innen forskaling og betongarbeider innen bygg og 

anlegg. 

 

Saksgang 

28.02.2016 Søknad 

25.04.2016 Midlertidig svarbrev 

04.05.2016 Mottatt tilleggsinformasjon 

10.05.2016 Vedtak om sentral godkjenning (avslag) 

25.05.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet  

 

Foretaks anførsler 

I klagen viser foretaket til at det har hatt godkjenning i tiltaksklasse 3 tidligere, samt at det vil 

være en stor fordel for foretaket å inneha tiltaksklasse 3 for å kunne påta seg jobber i denne 

tiltaksklassen og ansette flere arbeidstakere. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av plasstøpte betongkongkonstruksjoner i 

tiltaksklasse 3. 

 

I henhold til SAK10 § 11-1 andre ledd skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for 

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

godkjenningsområdet». Videre skal det vurderes om «foretakets kvalifikasjoner med hensyn 

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

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. byggesaksforskriften § 11-5 første ledd. 

 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for utførelse av plasstøpte 

betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3 er utdanning på høgskolenivå (høgskoleingeniør, 

bachelor eller tilsvarende grad) med 180 studiepoeng eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 

11-3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for 

eksempel være ingeniør innen bygg. I tillegg må foretaket kunne dokumentere relevant 
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utdanning i utførende ledd, for eksempel fagbrev i betongfaget, for å ha en organisasjon med 

tilstrekkelig gjennomføringsevne, jf. SAK10 § 9-1 og tilhørende veiledning. 

Foretaket har vist til ansatte med teknisk fagskole og fagbrev, men ingen med utdanning på 

høgskolenivå. Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

Da foretaket ikke oppfyller utdanningskravet, som er et absolutt krav, foretar ikke 

direktoratet en vurdering av praksisen foretaket har vist til.  

 

Foretaket har i klagen vist til at det har hatt sentral godkjenning for det påklagede 

godkjenningsområdet tidligere. Direktoratet kan ikke se at dette medfører riktighet. Det 

stemmer imidlertid at foretaket har hatt sentral godkjenning i denne tiltaksklassen, men da 

for overordnet ansvar for kontroll. Uavhengig av dette er det slik at foretaket ved søknad om 

sentral godkjenning må dokumentere at det oppfyller de krav som fremgår av gjeldende 

regelverk på tidspunktet for søknaden. 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. Som nevnt over er utdanningskravene nå absolutte og 

kan ikke fravikes. Det er således ingen automatikk i at et foretak får en godkjenning det 

tidligere har hatt. 

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Terje Gudbrandsen Forskaling 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 3. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Sak 86/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Rørlegger Hagen Jonny Hagen (godkjenningsnr. 2016/8009).  

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 

godkjenningsområder: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 29.09.2016 ble vedtak av 21.09.2016 påklaget ved Jonny Hagen. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 22.08.2016 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett.  

 

I vedtak datert 21.09.2016 avslo direktoratet søknaden. Følgende godkjenningsområder ble 

ikke innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

 

Avslagene ble for samtlige godkjenningsområder begrunnet med at foretaket ikke hadde 

dokumentert relevant utdanning for de omsøkte godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 11-3 og 

tilhørende veiledning. Utdanningen foretaket hadde dokumentert var heller ikke tilstrekkelig 

sett opp i mot kravet til utdanningsnivå for de omsøkte godkjenningsområdene. Foretaket 

hadde dermed ikke dokumentert at det hadde kvalifikasjoner som var tilpasset 

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

 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Rørlegger Hagen fikk sentral godkjenning første gang 21.11.2001. I perioden 07.08.2013 – 

23.11.2016 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene ansvarlig søker i 
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tiltaksklasse 1, prosjektering av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 1 og 

utførelse av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 1.  

 

Foretaket er et enkeltpersonforetak med 1 ansatt og ligger i Åseral i Vest-Agder. Jonny Hagen 

er innehaver. Han har fagbrev som industrirørlegger fra 1987. Foretaket har sin virksomhet 

innen rørleggerarbeid.  

 

 

Saksgang 

22.08.2016 Søknad 

21.09.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Avslag) 

29.09.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket anfører i klagen at avslaget på søknaden ikke tar hensyn til foretakets lange 

erfaring med sanitærarbeider eller overgangsordningen som er hjemlet i SAK10 § 20-3. Det 

anføres også at Jonny Hagens utdanning som industrirørlegger er relevant for utførelse av 

sanitærinstallasjoner og varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 1. Det henvises for øvrig 

til klagen i sin helhet.  

 

Vurdering 

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

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene.   

 

I henhold til SAK10 § 11-1 andre ledd skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for 

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

godkjenningsområdet». Videre skal det vurderes om «foretakets kvalifikasjoner med hensyn 

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

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. byggesaksforskriften § 11-5 første ledd.  

 

Samlet vurdering for de påklagede godkjenningsområdene 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig søker 

og prosjekterende i tiltaksklasse 1 er mesterbrev eller fagskole (teknisk fagskole med 120 

fagskolepoeng), eller tilsvarende i tillegg til 4 års praksis etter endt utdanning, jf. SAK10 §§ 

11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for godkjenningsområdet ansvarlig 

søker i tiltaksklasse 1 vil være for eksempel mesterbrev som tømrer. For 

godkjenningsområdet prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 vil relevant 

utdanning for eksempel være mesterbrev som rørlegger.  

 

For funksjonen ansvarlig utførende i tiltaksklasse 1 er utdanningskravet fag- eller 

svenneprøve i henhold til læreplaner fastsatt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om 

grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, eller tilsvarende i tillegg til 2 års praksis etter 
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endt utdanning, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for 

godkjenningsområdene utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 og varme- og 

kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 1 vil for eksempel være svennebrev som rørlegger.  

 

Foretaket har dokumentert å ha en ansatt med fagbrev som industrirørlegger. I klagen er det 

anført at denne utdanningen i alle fall må være relevant for godkjenningsområdene utførelse 

av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 og varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 1. 

Direktoratet har ved vurderingen av saken vært i tvil om denne utdanningen er relevant, og 

har derfor foretatt en sammenligning av læreplanene for rørleggere og industrirørleggere.  

 

Av læreplanen for rørleggerfaget fremgår det at utdanningen blant annet skal kunne 

planlegge og gjennomføre oppbygging av utvendige og innvendige vann- og avløps ledninger 

til boliger, tegne enkle sanitæranlegg for boliger og utføre forenklet dimensjonering av vann- 

og avløpsledninger og montere sanitærutstyr. Videre skal man kunne tegne og dimensjonere 

og velge materiale for enkle energianlegg, montere, isolere og sette i gang enkle vannbårne 

energianlegg, utføre ulike sveisemetoder og montere enkle varmepumpeanlegg. Man skal 

også kunne forklare oppbyggingen av vannbårne sprinkleranlegg i boliger, velge rør og deler 

til sprinkleranleggene og montere enkle anlegg med vann som slukkemiddel.  

 

Etter hva direktoratet kan se ut i fra læreplanen for industrirørleggere er denne utdanningen 

mer rettet mot håndtering og bruk av maskiner, materialer og produksjonsutstyr og bygger i 

større grad på maskin- og teknologifag enn byggfag. Fagene dreier seg først og fremst og 

feilsøking, reparasjon, testing, montering og forebyggende vedlikehold av maskiner og utstyr 

samt tekniske tjenester og røropplegg i forbindelse med dette. På bakgrunn av dette er det 

etter det direktoratet kan finne såpass stor forskjell med tanke på faginnholdet i 

utdanningene at utdanningen som industrirørlegger ikke etter direktoratets  vurdering kan 

anses som tilstrekkelig relevant for de påklagede godkjenningsområdene. Direktoratet er klar 

over at foretaket kan ha tilegnet seg kompetanse på godkjenningsområdene gjennom 

praksis. Denne kompetansen vil imidlertid ikke bygge på en tilstrekkelig relevant utdanning i 

tråd med byggesaksforskriftens krav.   

 

Fagbrevet som industrirørlegger tilfredsstiller heller ikke kravet til utdanningsnivå for 

godkjenningsområdene ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 og prosjektering av 

sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3.  

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt.  

 

Ved søknad om sentral godkjenning må foretaket oppfylle kravene til relevant utdanning 

med tilstrekkelig nivå, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Utdanningskravet er dermed 

absolutt og praksis kan ikke veie opp for manglende utdanning. Ettersom foretaket ikke 

oppfyller kravet til relevant utdanning eller utdanningsnivå for flere av 

godkjenningsområdene, vil praksis derfor ikke bli vurdert. Det er etter dette direktoratets 
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vurdering at foretaket ikke har dokumentert å ha kvalifikasjoner som er tilpasset de 

påklagede godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 11- 1 andre ledd.  

 

I klagebrevet er det anført at det i søknadsomgangen ikke er tatt hensyn til overgangsregelen 

for fornyelse av sentral godkjenning. Til dette vil direktoratet bemerke: Overgangsregelen 

innebærer at foretak som søker om fornyelse av sentral godkjenning etter 1.1.2016 skal 

vurderes etter de mer lempeligere kvalifikasjonskrav som gjaldt før 1.1.2016, jf. SAK10 § 20-3 

og tilhørende veiledning. En forutsetning for at et foretak skal kunne omfattes er imidlertid 

at det faktisk gjelder en fornyelsessøknad i tillegg til at foretaket kan vise til relevant 

utdanning for de aktuelle godkjenningsområdene. I dette tilfellet har ikke Rørlegger Hagen 

vist til relevant utdanning for de påklagede godkjenningsområdene. Foretaket omfattes på 

bakgrunn av dette ikke av overgangsordningen for fornyelse av sentral godkjenning, jf. SAK10 

§ 20-3.  

 

Foretaket viser også i klagebrevet til at det har hatt sentral godkjenning for de påklagede 

godkjenningsområdene tidligere. Til dette gjelder at ved søknad om sentral godkjenning må 

foretaket dokumentere at det oppfyller de krav som fremgår av gjeldende regelverk på 

tidspunktet for fornyelsessøknaden, jf. SAK10 § 13-4 tredje ledd. Det er også slik at 

praktiseringen av regelverket vedrørende den sentrale godkjenningsordningen har blitt noe 

strengere de siste årene som følge av bygningsmyndighetenes ønske om dette, jf. Ot.prp. nr. 

45 (2007-2008) s. 132. Den sentrale godkjenningsordningen må forholde seg til disse kravene 

ved behandling av søknader, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) kap. 27.6. Dette innebærer at selv 

om foretaket søker om fornyelse av sentral godkjenning må det like fullt ut oppfylle de 

gjeldende krav til utdanning og praksis på søknadstidspunktet. Det er således ingen 

automatikk i at et foretak får fornyet sin sentrale godkjenning.  

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Rørlegger Hagen verken i søknaden 

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

sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene.  

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

 

 

 

 

 

Sak 87/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Promont Byggmontering AS (godkjenningsnr. 2016/4784).  
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Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle 

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområde: 

 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 30.05.2016 ble vedtak av 20.05.2016 påklaget ved Jonas Strøm. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 05.04.2016 søknad om fornyelse sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 20.05.2016 avslo direktoratet søknaden.  

 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

  

Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert relevant utdanning for det 

omsøkte godkjenningsområdet. Som en følge av at relevant utdanning ikke var dokumentert 

ble ikke foretakets praksis vurdert i forbindelse med søknadsbehandlingen. 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Promont Byggmontering AS fikk sentral godkjenning første gang 07.06.2004. I perioden 

30.04.2013-07.06.2016  hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene 

overordnet ansvar for utførelse tiltaksklasse 1 og utførelse av tømrerarbeid og montering av 

trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1. 
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Foretaket har 2 ansatte og ligger i Oslo.  Jonas Strøm er daglig leder. Han har ingen formell 

utdanning utover grunnskole, men har i følge CV har lang praksis fra byggebransjen innen 

isolasjon, blikkenslager og egen næring som tømrer og med systeminnredning.  

 

 

Saksgang 

05.04.2016 Søknad 

20.05.2016 Avslag på søknad om sentral godkjenning 

30.05.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket viser i klagen til overgangsbestemmelser for forskriftsendringer 

byggesaksforskriften  §20-3 som sier at foretak frem til 1 . juli 2018 kan få fornyet sentral 

godkjenning på grunnlag av kvalifikasjonskrav som gjaldt før 1. Januar 2016.  Det vises også til 

informasjon fra kommunal og moderniseringsdepartementet av 23.02.2016  som sier at 

foretak i en toårsperiode kan få fornyet sentral godkjenning blant annet på bakgrunn av 

langvarig praksis.  Det vises til at Jonas Strøm har 29 års erfaring fra byggebransjen hvorav 19 

års praksis som næringsdrivende innen området tømrerarbeider.  Det bes derfor om at 

foretaket blir vurdert etter overgangsbestemmelser slik at foretaket kan få tid til å oppfylle 

kravene inne 1.juli 2018. 

 

Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeid og montering av 

trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 

I henhold til SAK10 § 11-1 andre ledd skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for 

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

godkjenningsområdet». Videre skal det vurderes om «foretakets kvalifikasjoner med hensyn 

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

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. byggesaksforskriften § 11-5 første ledd. 

 

 

Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1  

 

Godkjenningsområdet omfatter oppføring og endringsarbeider av byggverk med liten 

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

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

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

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

radon) m.m. 
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Krav til utdanning  

 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 1 er fag- eller svenneprøve i henhold til læreplaner fastsatt med 

hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, eller 

tilsvarende , jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning.  

Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være svennebrev som 

tømrer.  

 

Foretaket ber i klagen om å bli vurdert etter overgangsordning  hvor foretak kan få fornyet 

godkjenning basert på kvalifikasjonskrav som gjaldt før 1. Januar 2016.om at  

 

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

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

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

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

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

utdanning for godkjenningsområdet vil praksis som hovedregel ikke kunne kompensere for 

dette.  

 

Foretaket disponerer ikke personell med dokumentert utdanning utover grunnskole.  Det 

foreligger med det ikke utdanning som svarer til minstekravet, og da kan heller ikke foretaket 

gis godkjenning basert på overgangsbestemmelser /særlig kvalifiserende praksis.  

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt.  

 

 

Krav til praksis 

På bakgrunn av at utdanningskravet ikke er oppfylt har direktoratet ikke vurdert den 

fremlagte praksis i forbindelse med  behandling av klagen. 

 

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

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

godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeid og montering av 

trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1.  

 

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.» 
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Sak 88/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Arkitekt Randi Dalevold (godkjenningsnr. 2016/4890).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområde: 

• Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 2 

Vedtaket  ble påklaget av foretaket ved Randi Dalevold den 01.06.2016. Foretaket er 

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

29. 

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 16.03.2016 søknad om fornyelse sentral godkjenning for 

ansvarsrett.  

I vedtak datert 13.05.2016 avslo direktoratet delvis søknad om sentral godkjenning. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget:  

• Søker ( for alle typer tiltak)  i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 2 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2 

Begrunnelsen for  avslaget for prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 var at  det ikke var 

dokumentert relevant utdannelse.  Det ble samtidig opplyst om hvilke utdanning som er 
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relevant. Avslaget på søknaden om overordnet kontroll i tiltaksklasse 2 var manglende 

praksis og dermed kompetanse for å kontrollere prosjektering og prosjekteringsledelse og 

utførelse/byggeledelse. De innsendte prosjektene var ikke uavhengig kontroll  Det vises til 

vedtaket. 

 

Generelle opplysninger om foretaket  

Foretaket er et enkeltpersonsforetak  som er hjemmehørende i Tønsberg kommune i 

Vestfold Fylke. Det ble stiftet 07.06.2003 og registrert i Brønnøysund samme dato. 

Næringskode er 71.112.  Arkitekttjenester.  

Foretaket har en ansatt. Det er Randi Dalevold. Hun ble ferdig utdannet Ingeniør ved Oslo 

Ingeniørhøgskole i Oslo i 1988.  

I vedtak datert 05. 03.2013 fikk foretaket  innvilget sentral godkjenning i tiltaksklasse 2 for to 

godkjenningsområder, derav prosjektering av arkitektur. Når det gjelder forholdet til denne 

godkjenningen, vises  det til omtalen under vurderingen. Foretaket hadde også godkjenning 

etter tidligere forskrift, med første godkjenning i 2004. Det vises til omtalen nedenfor. 

Saksgang   

16.03.2016: Søknad 

11.05.2016: Foretaket tilskrives for å dokumentere HMS- erklæring 

13.05.2016: Vedtak om sentral godkjenning (delvis avslag) 

01.06.2016: Vedtaket påklages av foretaket 

Foretakets anførsler 

I klagen anføres det innledningsvis at Dalevold har vært ansatt som arkitekt i 12 år og hatt 

egen praksis i 13 år. Vider anføres at hun har relevant utdannelsesnivå fra husbyggerlinjen 

ved Oslo Ingeniørhøyskole. Dalevold anser sin utdannelse og lange praksis som god nok 

bakgrunn til å praktisere som arkitekt i tiltaksklasse 2 og mener det er urimelig at  det hun 

oppfatter som lang og relevant praksis  ikke lengre er godt nok. Hun opplyser videre at hun 

for det meste jobber med rehabiliteringsprosjekter innen kontor/forretning og noe boliger 

samt noe nybygg. (Alt uspesifisert) 

I klagen redegjøres det for årsaken til at hun utdannet seg til bygningsingeniør i stedet for 

arkitekt, det skrives litt om undervisningen på høyskolen, sommer jobb og senere fast 

ansettelse hos ARCASA i Oslo. I 2000 flyttet Dalveold til Tønsberg hvor hun jobbet som 

arkitekt hos SPIR inntil hun begynte for seg selv i 2003.  

Avslutningsvis anmodes det om at det kan være rom for tolkninger av de nye retningslinjene. 

Det vises til klagen. 

Vurdering 

Direktoratet skal innledningsvis beklage den lange saksbehandlingstiden på klagesaker.  



 

Side 97 

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

påklagede godkjenningsområdet.  

Oversikt over gjeldende rett for vurderingen 

Det følger av SAK10 § 11-1,2. ledd at foretak som søker sentral godkjenning  skal 

dokumentere at det har kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet. 

Det er derfor nødvendig med tilstrekkelig og relevant utdannelse og praksis tilpasset det 

omsøkte godkjenningsområdet for å sikre at det benyttes nødvendig og relevante faglige 

kvalifikasjoner for å oppfylle kravene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Det 

vises til SAK10 §§ 11-3 og 11-5 når det gjelder krav til utdanning og praksis og vurderingen av 

dette.  

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

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

hele bredden av arbeidsoppgaver innen det godkjenningsområdet det søker sentral  

godkjenning for. Den faglige bredden fremgår av omtalen av godkjenningsområdet i SAK10 § 

13-5, jf den relevante bestemmelsen i kap 12. Ifølge SAK10 § 13-2 skal foretaket i søknaden 

dokumentere at det oppfyller vilkårene for sentral godkjenning. 

 

Tidligere godkjenninger før 2013 

Dalevold skriver i klagen at hun har hatt sentral godkjenning for prosjektering av arkitektur i 

tiltaksklasse 2 i 12 år. Første godkjenningen er gitt i 2004. Ifølge vårt arkiv hadde Dalevold 

sentral godkjenning for søkerfunksjonen, prosjekterende for bygninger og installasjoner og 

kontrollerende for bygninger og installasjoner, alle i tiltaksklasse 2 etter forskriften fra 1997. I 

vedtak i sak 10/6293 fikk foretaket innvilget disse tre godkjenningsområdene for siste gang 

etter den forskriften. Da var det ikke et så spesifikt system for godkjenningsområder som 

etter SAK10. Disse tidligere godkjenningene har derfor ingen overføringsverdi til dagens 

system.  Prosjektering av arkitektur  med det innhold dette godkjenningsområdet har i dag 

var heller ikke et eget godkjenningsområde etter de tidligere reglene. Det er kravene på 

søknadstidspunktet som skal oppfylles, jf. SAK10 § 13-4,3. ledd. 

Kort kommentar til tidligere vedtak av 03.05.2013.  

Foretaket fikk i dette vedtaket innvilget sentral godkjenning for det påklagede 

godkjenningsområdet og søkerfunksjonen, begge i tiltaksklasse 2. I forbindelse med 

behandlingen av klagen, har direktoratet gått gjennom søknaden og vedtaket i den saken.  

Referanseprosjektene dekket  ikke de forskjellige godkjenningsområdene i tilstrekkelig grad. 

Det var innsendt kun et prosjekt for prosjektering av arkitektur  i tiltaksklasse  2. Beskrivelsen 

av hva foretaket hadde utført var meget kortfattet, og dokumenterte derfor heller ikke at 

foretaket behersket dette fagområdet i sin helhet, jf.  sitatet fra Ot.prp. nr. 45 ovenfor.  

Det forelå heller ikke den gang tilstrekkelig relevant utdannelse for prosjektering av 

arkitektur i tiltaksklasse 2. 

Ut fra den dokumentasjonen som var innsendt, ble vedtaket i 2013 fattet uten at forskriftens 
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krav var tilstrekkelig oppfylt. 

Øvrige kommentarer til klagen 

Som kjent er arkitekt ikke en beskyttet tittel, slik som bachelor og master i arkitektur. Det 

forhold at noen har benyttet tittelen arkitekt innebærer derfor ikke at vedkommende 

innehar utdannelse av et bestemt nivå med en tilstrekkelig relevant fagkrets.  

Når det gjelder anførselen i klagen om lang praksis, må denne sees i sammenheng med det 

som er dokumentert og tidligere godkjenninger og bakgrunnen for disse. Det er ikke noe i 

den praksisen som er innsendt, nå eller tidligere, som dokumenterer tilstrekkelig lang nok og 

faglig bred nok praksis med prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2. 

Det er foretakets ansvar å sørge for at det dokumenterer at det oppfyller vilkårene for 

sentral godkjenning på søknadstidspunktet, jf. SAK10 §§ 13-2,1. ledd og 13-4,3. ledd. 

Søknaden og klagen behandles og har blitt behandlet etter de reglene som gjaldt og gjelder 

på søknadstidspunktet. De er derfor ikke gitt tilbakevirkende kraft. 

 

Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

Godkjenningsområdet omfatter arkitekturprosjektering av bygninger, anlegg eller 

konstruksjoner omfatter arkitektonisk utforming av nytt eller endring av eksisterende tiltak, 

hvor krav til visuelle kvaliteter, funksjonelle og miljømessige forhold, samt byggverkets 

kompleksitet og/eller tilpasningsbehov til omgivelser er avgjørende for fastsettelse av 

tiltaksklasse. Oppgaven omfatter også utarbeidelse av situasjonsplan med plassering av 

tiltaket på tomta, og prosjektering av utomhusarealer herunder veg og parkeringsplass, samt 

universell utforming (UU) av utomhusområder og planløsning i bygget. 

I tiltaksklasse 2 omfatter godkjenningsområdet arkitektonisk utforming av byggverk i 

områder med en viss tetthet (rekkehus, kjedehus, ol), og andre bygninger inntil 5 000 m2 BRA 

med enkle krav til arkitektonisk utforming. Godkjenningsområdet omfatter også endringer i 

eksisterende byggverk der byggverket i seg selv representerer en viss arkitektonisk eller 

kulturell verdi. Godkjenningsområdet omfatter enkel prosjektering innen følgende 

fagområder etter byggteknisk forskrift: 

• bygningsfysikk (inneklima, energieffektivitet og fuktsikring inkludert prosjektering av 

våtrom), 

• lydforhold, 

• sikkerhet ved brann hvor prosjekteringen er basert på ytelser i byggteknisk forskrift 

med veiledning. 

Eksempler på arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2 kan være: 

• boligblokker, kontor-, forretnings- og skolebygg (inntil 5 etg.), 

• store utendørstribuner, bruer og middels høye tårn. 
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Faglige ledelse i foretaket skal som nevnt dokumentere at det behersker hele bredden av 

godkjenningsområdet. Ifølge veiledningen til byggesaksforskriften (SAK10) § 11-3 er det 

nødvendig med 6 års dokumentert erfaring med godkjenningsområdet. I tillegg skal foretaket 

dokumentere at det behersker prosjekterendes ansvar slik dette er beskrevet i SAK10 § 12-3. 

Nødvendig utdannelse 

Det følger av SAK10 § 11-1,2. ledd at det ved søknad om sentral godkjenning, må  

dokumenteres at den formelle utdanningen er relevant i forhold til det/de 

godkjenningsområdene  det søkes sentral godkjenning for.  Kravet om at utdanningen skal 

være relevant, er satt inn for å sikre at foretaket har tilstrekkelig kompetanse til å sikre 

forsvarlig gjennomføring av de oppgavene som hører inn under vedkommende 

godkjenningsområde. 

 

Ifølge SAK10 § 11-3, jf. § 11-2  og veiledningen til disse slik disse uttrykker gjeldende 

forvaltningspraksis, er det nødvendig med utdanning på linje bachelor innen arkitektur (nivå 

c) for prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2. Det går frem at forskriften bruker uttrykket 

” skal oppfylle kravene”. 

 

Randi Dalevold er som nevnt utdannet ingeniør innen byggfag ved Oslo Ingeniørhøyskole i 

1987. Det er ikke dokumentert at denne utdannelsen svarer til en bachelor i arkitektur. De 

momentene hun nevner i sin klage når det gjelder undervisningen på Høyskolen  og andre 

forhold endrer ikke dette.  

 

Den nødvendige utdannelsen er derfor ikke tilstede i foretaket. 

 

Referanseprosjektene 

For å kunne innvilges sentral godkjenning, må foretaket dokumentere tilstrekkelig og 

relevant praksis i tillegg til nødvendig utdannelse, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 med tilhørende 

tabell. Når tilstrekkelig og relevant utdannelse ikke er tilstede i foretaket trenger  ikke 

direktoratet å gå detaljert inn i prosjektene for å avgjøre klagen. På bakgrunn av at Dalevold 

har henvist til sin lange praksis, foretas imidlertid en gjennomgang av praksis. 

 

Søknaden inneholdt tre referanseprosjekter, for øvrig de samme tre som var innsendt for 

prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1. Alle tre prosjektene er kortfattet og nevner 

stikkordsmessig forhold som estetikk, planløsning, brukbarhet og tilgjengelighet. I tillegg lå 

det med et ark med stikkordsmessige angivelser av ulike tiltak som ikke dokumenterte 

utøvelse av prosjektering av arkitektur.  Det var også lagt ved et oppsett  over ulike 

prosjekter hvor Dalevold opplyser å ha jobbet med ulike arkitektoppgaver, uten at disse er 

beskrevet.  For eksempel heter det et sted: ” Hotell, rehab” et annet sted ”Tønsberg: 

ombygging kontorareal  til 11 leiligheter SØK og PRO arkitektur tom ferdigattest”. 

Disse prosjektene dokumenterer ikke at Dalevold behersker fagområdet prosjektering av 

arkitektur i tiltaksklasse 2 med det faglige innhold dette har. Det vises til omtalen av 
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fagområdets innhold ovenfor. 

Vedlagt søknaden lå det to attester, fra henholdsvis 2001 og 2003, begge før TEK10. Disse 

beskriver ulike arbeidsoppgaver som Dalevold har hatt i de to firmaene. Det framgår at hun 

primært har jobbet innenfor rehabilitering av kontor/næringsbygg og at hun har interessert 

seg spesielt for interiør og design.  I den ene av attesten er det opplistet en del tiltak, uten at 

det er nærmere dokumentert forhold der som er dekkende for det påklagede 

godkjenningsområdet. 

Klagen  inneholder ikke nye referanseprosjekter.  

Etter direktoratets gjennomgang av foretakets praksis  i forbindelse med klagen, viser det seg 

at ikke noe av den praksisen som er sendt inn er tilstrekkelig dekkende for det påklagede  

godkjenningsområdet. Det gjelder i prinsippet også for tiltaksklasse 1, da  det ikke er 

dokumentert at viktige momenter som brann m.fl. beherskes faglig. 

Foretaket har dermed ikke dokumentert  tilstrekkelig og relevant utdanning og praksis for  

prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2.  Foretaket har dermed heller ikke dokumentert at 

det har tilstrekkelig kvalifikasjoner for å få sentral godkjenning for det påklagede området, jf. 

pbl. § 23-5, SAK 10 §§ 9-1.2. ledd, 11-1,2. ledd og §§ 11-3,  11-5,1. ledd og §§12-3 og 13-

5,1.ledd bokstav a, jf. også pbl. § 22-1. 

Den nødvendige erfaringstiden på 6 år er heller ikke dekket.» 

 

Klager har i brev av 20.04.2017 sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i den 

aktuelle saken. Klagenemnda har tatt hensyn til disse i vurderingen, men kan ikke se at de 

har avgjørende betydning for resultatet i saken.  

 

 

 

 

 

Sak 89/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Stig 

Ulvnes Rørlegger (godkjenningsnr. 2016/4928). 

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: 

 

• Prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

 

I epost den 2.mai 2016 ble vedtak av 12.04.2016 påklaget ved Stig Ulvnes. Klagen er rettidig, 

jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 17.02.2016 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 12.04.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

 

• Utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av varme og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av varme og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Montering av bærende betong eller metallkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 

 

Avslaget for det påklagede godkjenningsområdet ble begrunnet med at foretaket ikke hadde 

dokumentert nødvendig utdanningsnivå for tiltaksklasse 1, jf. byggesaksforskriften (SAK10) 

§§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning.  

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

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

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Stig Ulvnes Rørlegger fikk sentral godkjenning første gang 22.05.2009. I perioden 24/8-2012 –

22.5-2015 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av 

sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1, og for utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse2.  
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Foretaket er et enkeltmannsforetak med en ansatt, og ligger i Hitra kommune i Sør-

Trøndelag.  Stig Ulvnes er daglig leder. Han har fagbrev som sveiser og svennebrev som 

rørlegger.  Ulvnes jobber offshore i en fast jobb, og driver Stig Ulvnes Rørlegger på deltid. 

 

Saksgang 

17.02.2016 Søknad 

12.04.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

02.05.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Ulvenes klager på vedtaket og mener han burde komme inn under overgangsordningen siden 

han har hatt godkjenning tidligere. Han skriver videre i klagen at det ble søkt om fornyelse av 

sentral godkjenning i mai 2015, men at han fikk avslag på denne da det manglet dato for når 

han hadde revidert styringssystemet. Ulvenes var sykemeldt og ikke tilgjengelig på mail i 

dette tidsrommet.  Han rakk derfor ikke å klage på dette vedtaket.    

 

Han tok kontakt med direktoratet og ble anbefalt å søke på nytt. Dette ble ikke gjort før i 

januar 2016 på grunn av at han var sykemeldt.  

 

Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdet prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1. 

 

I henhold til SAK10 § 11-1 andre ledd skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for 

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

godkjenningsområdet». Videre skal det vurderes om «foretakets kvalifikasjoner med hensyn 

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

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. byggesaksforskriften § 11-5 første ledd. 

 

Prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

Godkjenningsområdet omfatter prosjektering av nye eller endring av eksisterende 

installasjoner med liten vanskelighetsgrad eller kompleksitet, i bygning med inntil to 

boenheter over hverandre. 

Prosjektering av sanitærinstallasjoner omfatter plassering av sanitærutstyr med tilhørende 

rørsystemer, herunder vann- og avløpsledninger, manuelle brannslanger og stikkledninger 

fram til kommunalt ledningsnett. Godkjenningsområdet omfatter prosjektering av 

renseanlegg for vann og avløp og prosjektering av sanitærinstallasjon for mindre bassenger. 
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Krav til utdanning 

 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 1 er mesterbrev eller fagskole (teknisk fagskole med 120 

fagskolepoeng), eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant 

utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være Mesterbrev i rørleggerfaget. 

 

Stig Ulvnes har utdanning med svennebrev som rørlegger.  Kravet til nødvendig 

utdanningsnivå er med det ikke oppfylt. 

 

Det er klaget på at foretaket ikke er behandlet etter ”overgangsordningen”. 

 

Foretak som søker om fornyelse av sin sentrale godkjenning kan vurderes etter 

kompetansekravene som gjaldt før 1. januar 2016. Dette er en overgangsbestemmelse i 

byggesaksforskriften som gjelder kravene til utdanning og praksis jf. byggesaksforskriftens § 

20-3. 

 

Stig Ulvnes Rørlegger søkte fornyelse av sin sentrale godkjenning den 28.4.2015 med vedtak 

av 20.7.2015. I denne saken ble det blant annet etterspurt dokumentasjon på foretakets 

styringssystem. Direktoratet mottok ikke svar på denne forespørselen og følgelig 

ble fornyelsessøknaden avslått. Foretaket hadde på dette tidspunkt tre ukers klagefrist. 

Direktoratet hørte ikke fra foretaket før innsendelse av ny førstegangssøknad den 17.2.2016 

med vedtak av 12.4.2016.  

 

Denne søknaden er derfor vurdert etter SAK10 slik den lød fra og med 1.1.2016 og er ikke å 

anse som en fornyelse, med den konsekvens at søknaden ikke oppfyller vilkårene for å bli 

vurdert i henhold til overgangsbestemmelsen.  

  

Krav til praksis 

 

Utdanningskravet er ikke oppfylt, og direktoratet har derfor ikke vurdert fremlagt praksis i 

forbindelse med behandling av klagen. 

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Stig Ulvnes verken i søknaden eller i 

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

godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 

1. 

 

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.» 
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Sak 90/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Austigard Arkitektur AS (godkjenningsnr. 2016/5016).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

• Søker ( for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 3 

Vedtaket  ble påklaget av foretaket ved Tor Olav Austigard den 03.06.2016. Foretaket er 

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

29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 18.05.2016 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett.  

I vedtak datert 02.06.2016 avslo direktoratet delvis søknad om sentral godkjenning. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget:  

• Søkerfunksjonen i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 

 Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Søkerfunksjonen i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 3 

Begrunnelsen for  avslagene var at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekket 

tiltaksklasse 3 for de omsøkte godkjenningsområdene. Det ble samtidig opplyst om hva 
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godkjenningsområdene omfatter, og hva som skal dokumenteres. Det vises til vedtaket. 

 

Generelle opplysninger om foretaket  

Foretaket er et aksjeselskap som er hjemmehørende i Oslo kommune og ble stiftet 

21.04.2013 og registrert i Brønnøysundregistrene 03.06.2013. Næringskode er 71.112 

Arkitekttjenester vedrørende byggverk. Foretaket har en ansatt, Tor Olav Austigard. 

Austigard har master i arkitektur fra NTNU i 2006.  Han har  i tillegg en del annen utdannelse 

som ikke er relevant for noen av de omsøkte godkjenningsområdene. 

Foretaket fikk innvilget sentral godkjenning for søkerfunkjonen i tiltaksklasse 2 i vedtak av 

29.03.2013.  Foretaket har fått avslag på de to nå påklagede godkjenningsområdene i 

tiltaksklasse 3 fire ganger tidligere, i vedtak datert henholdsvis 17.07.2013, 23.09.2013, 

21.01.2015 og 15.01.2016 før det fikk avslag nå 02.06.2016. Med andre ord har direktoratets 

vurderinger vært den samme fem ganger. Begrunnelsene har alltid vært de samme, nemlig 

manglende referanseprosjekter.  

 

Saksgang   

18.05.2016: Søknad 

02.06.2016: Vedtak om sentral godkjenning (delvis avslag) 

03.06.2016: Vedtaket påklages av foretaket 

Janu. 2017: E-postutveksling angående saksbehandlingstid for klagesaken 

22.03.2017: E-postutveksling med foretaket angående dokumentasjon 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket skriver i klagen at det baserer søknaden på erfaring med et lite antall prosjekter i 

tiltaksklasse 3, og et stort antall prosjekter i tiltaksklasse 1 og 2. I den anledning vises det til 

at noen i direktoratet har uttalt at direktoratet gjør sine egne vurderinger av tiltaksklassen og 

ikke automatisk legger kommunens fastsettelse av tiltaksklasse til grunn. 

Eksempelvis nevnes at hans firma har vært involvert i et titalls prosjekter i urban kontekst 

som etter foretakets oppfatning helt tydelig skulle ha vært satt i tiltaksklasse 3, men 

kommunen har satt det i tiltaksklasse 1. Det samme har vært tilfelle hvor kommunen har satt 

tiltaket i tiltaksklasse 2, mens det etter foretakets oppfatning skulle ha vært i tiltaksklasse 3 

ut fra byggesaksforskriften (SAK10). 

Det vises videre til at Austigard har redegjort for 8 års erfaring  som prosjekterende arkitekt 

og ansvarlig søker og at flere av prosjektene har vært i tiltaksklasse 3. Austigard mener at han 

med dette har dokumentert tiltaksklasse 3 prosjekter over en periode på mer enn 8 år. 

Avslutningsvis i klagen fremheves det at det er en intensjon bak bestemmelsene om sentral 
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godkjenning at det skal være mulig med tilvekst i bransjen. Ut fra dette påpeker han at han 

har flere års erfaring som prosjektleder i og erfaring som kvalitetssikrer på flere av landets 

ledende arkitektkontorer og at dette må være tilstrekkelig. 

Det vises til klagen. 

Vurdering 

Direktoratet skal innledningsvis beklage den lange saksbehandlingstiden på klagesaker.  

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

påklagede godkjenningsområdene.  

 

Oversikt over gjeldende rett for vurderingen 

 

Det følger av SAK10 § 11-1,2. ledd at foretak som søker sentral godkjenning  skal 

dokumentere at det har kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet. 

Det er derfor nødvendig med både tilstrekkelig og relevant utdannelse, samt en praksis som 

er fra det aktuelle godkjenningsområdet og tiltaksklasse og at denne er tilpasset det omsøkte 

godkjenningsområdet. Dette for å sikre at det benyttes nødvendig og relevante faglige 

kvalifikasjoner for å oppfylle kravene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Det 

vises til SAK10 §§ 11-3 og 11-5 når det gjelder krav til utdanning og praksis og vurderingen av 

dette.  

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

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

hele bredden av arbeidsoppgaver innen det godkjenningsområdet det søker sentral  

godkjenning for. Den faglige bredden fremgår av omtalen av godkjenningsområdet i SAK10 § 

13-5, jf den relevante bestemmelsen i kap 12. Ifølge SAK10 § 13-2 skal foretaket i søknaden 

dokumentere at det oppfyller vilkårene for sentral godkjenning. 

 

Felles kommentarer til en del av anførslene i klagen 

Vurdering av tiltaksklasser 

Det er korrekt som Austigard skriver at direktoratet (dibk) foretar en selvstendig vurdering av 

tiltaksklassene. Dette må sees i sammenheng med at det er dibk som skal innestå for de 

godkjenninger vi gir. Systemet bak kvalifikasjonskravene er at det må ligge en relevant 

utdannelse på tilstrekkelig  nivå i bunnen. Praksisene skal bygge på denne, og den skal være i 

samme eller høyere tiltaksklasse når det gjelder sentral godkjenning, jf. SAK10 § 11-4,2. ledd 

med tilhørende veiledning. 

Dette er særlig viktig når det gjelder de viktigste godkjenningsområdene, nemlig 

prosjektering i tiltaksklasse 3, hvor det også er krav om 8 års praksis med 

godkjenningsområdet etter endt utdanning. Ved sentral godkjenning skal foretaket ha 

dokumentert overfor dibk at det rent faktisk har erfaring med og kvalifikasjoner til å 

prosjektere i tiltaksklasse 3. Da må foretaket også ha dokumentert at det rent faktisk har 
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tilstrekkelig erfaring med dette.  

Uenighet med kommunen om fastsettelse av tiltaksklasse kan ikke danne grunnlag for sentral 

godkjenning. Dersom dibk skal legge referanseprosjekter til grunn for en høyere tiltaksklasse 

enn det kommunene har gjort, så må det tydelig fremgå av prosjektet at kommunens 

vurdering er feil, og at det er åpenbart at prosjektet skal være i en høyere tiltaksklasse. Det 

er ikke tilstrekkelig at foretaket beskriver i tiltaket som ekstra krevende osv. 

Erfaringsmessig setter kommunene ofte tiltakene i høyere tiltaksklasser enn det som skulle 

følge av SAK10.  

 

Sikre tilvekst av foretak 

Dette er i realitetene kun aktuelt for utførende og for lavere tiltaksklasse. For 

prosjekterende, og da særlig i tiltaksklasse 2 og 3 må foretakene oppfylle vilkårene for å 

kunne innvilges sentral godkjenning. Dette følger for øvrig av ordlyden i SAK10 som flere 

steder, derunder i §§ 11-2 og 11-3 bruker uttrykket ”skal oppfylle krav til.” Det vises også pbl 

§ 22-1,1. Hvor det står klart at sentral godkjenning kun skal gis til foretak som er kvalifisert, 

det vil si oppfyller kravene i SAK10. 

 

Kvalitetssikrer kontra referanseprosjekter for utførelse av egen prosjektering 

Austigard anfører at han har vært kvalitetssikrer  ved flere av landets ledende 

arkitektkontorer. Dette er en alt for upresis oppgave og for dårlig beskrevet til at han har 

dokumentert at han faktisk behersker hele bredden av arbeidsoppgaver innenfor de  

omsøkte godkjenningsområde i tiltaksklasse 3, noe som han må gjøre for å kunne innvilges 

sentral godkjenning. 

For direktoratet fremstår det for øvrig som usammenhengende at Austigard opplyser å ha 

vært kvalitetssikrer, da underforstått  som søker- og arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 3, 

uten selv å kunne dokumentere tilstrekkelig egen erfaring med disse godkjenningsområdene. 

 

 

Søkerfunksjonen tiltaksklasse 3 

Oppgaver og ansvar til ansvarlig søker bestemmes av pbl. § 23-4 og presiseres ytterligere av 

byggesaksforskriften (SAK10) § § 12-2 bokstav a-m og 13-5,1 ledd . Tiltaksklasseplassering for 

søkerfunksjonen vil være avhengig av kompleksitet, herunder hvor mange ansvarlige foretak 

som skal ha ansvarsrett og koordineres og hvor mange ansvarsoppgaver i SAK10 § 12-2 som 

er aktuelle for tiltaket. For tiltak der prosjektering og utførelse ligger i høyere tiltaksklasse 

men der ansvarsforholdene er oversiktlige og koordineringsbehovet er lite, vil tiltaksklassen 

for søkerfunksjonen være lav.  
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Ansvarlig søker har ansvar for å utarbeide tiltaksprofil for tiltaket og synliggjøre dette i 

gjennomføringsplanen, jf. SAK10 § 9-3. Ansvarlig søker har også ansvar for at alle oppgaver er 

belagt med ansvar, herunder ansvar for uavhengig kontroll, jf. byggesaksforskriften kap 14.  

Ansvarlig søker rolle er først og fremst et administrativt koordineringsansvar overfor andre 

ansvarshavende i tiltaket og overfor tiltakshaver og kommunen. Selv om søkers ansvar 

opphører ved ferdigattest, må  SAK10 § 12-2 sees i sammenheng med pbl § 23-3,2. ledd om 

at eventuelle pålegg om retting kan skje inntil 5 år etter at ferdigattest er gitt. Ansvarlig søker 

vil derfor ha en samordningsfunksjon i denne perioden. 

Søkerfunksjonen i tiltaksklasse 3 omfatter komplekse søknader, der koordineringsbehovet 

for prosjektering, utførelse eller kontroll er svært krevende. Eksempelvis vil dette omfatte 

flertrinnssøknader der ansvarsforholdene i tiltaket er kompliserte og krever omfattende 

koordinering. 

Foretaket må dokumentere at det behersker hele godkjenningsområdets faglige innhold. Det 

er nødvendig med 8 års erfaring med søkerfunksjonen i tiltaksklasse 3. 

Nødvendig utdannelse 

Ifølge SAK10 §§11-2 og 11-3 veiledningen til disse slik denne uttrykker gjeldende 

forvaltningspraksis, er det nødvendig med utdanning på linje med sivilingeniør, sivilarkitekt 

eller annen relevant universitetsutdannelse.  

Austigard har dokumentert at han har utdannelse som master i arkitektur fra NTNU i 2006. 

Utdannelseskravet er derfor oppfylt. 

 

Referanseprosjektene 

Søknaden inneholdt  fire referanseprosjekter for søkefunksjonen i tiltaksklasse 3. For øvrig de 

samme prosjektene som er benyttet for tiltaksklasse 2.To av prosjektene er fra 2015, et fra 

2014 og et fra 2012. Ingen av prosjektene dokumenterer søknadsfunksjonen i tiltaksklasse 3. 

 

I det ene prosjektet oppgir Austigard å ha vært prosjektleder og ansvarlig kvalitetssikrer og 

jobbet sammen med ansvarlig søker.  De to førstnevnte funksjonene er ikke en ordinær rolle 

for søker, og det er ikke tilstrekkelig dokumentert at Austigard har utført søkerrollen, noe 

som underbygges av at det var en annen person som var ansvarlig søker. Det er heller ikke 

dokumentert at søkerrollen i denne saken var i tiltaksklasse 3, selv om bygget kan ha vært 

stort. 

I den andre saken som er fra 2014 og som gjelder en barneskole skrives Austigard 

innledningsvis en god del om ulike forhold som skulle avklares før søknaden ble sendt. 

Austigard opplyser å ha vært prosjektleder i denne saken.  Slik dette er fremstilt, fremstår 

dette som privatrettslige forhold som ofte ligger utenfor søkerrollen slik denne er definert i 

SAK10 § 12-2 og 13-5,1. ledd. (Av privatrettslige forhold som kan være aktuelt å vurdere og 
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som kan være relevant å ta med i referanseprosjektet er de som er nevnt i pbl §§ 27-1, 27-2 

og 27-4.)  Det opplyses at prosjektet aldri ble bygget, noe som i seg selv gjør at verdien av 

dette som referanseprosjekt reduseres, jf SAK § 11-5, om at det ved vurderingen av 

referanseprosjektene skal legges vekt på hvorvidt det har vært gjennomført i samsvar med 

tillatelser og bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. 

I det tredje prosjektet, som er fra 2012 og hvor Austigard opplyser å ha vært fagansvarlig 

arkitekt, er ikke utførelsen av søkerfunksjonen dokumentert i det  hele tatt, utover at 

Austigard mener at kommunen har satt for lav tiltaksklasse. Det er derimot nevnt noe om en 

målsetting om store, bærende trekonstruksjoner, sprinkling m.m. 

Det siste referanseprosjektet i søknaden gjelder en enebolig. Det påstås at dette har vært en 

krevende søknad og det henvises til at saken har vært innom byantikvaren. Direktoratet kan 

ikke se at det i seg selv gjør at tiltak på en enebolig gjør at søknadsprosessen skulle kunne 

settes til tiltaksklasse 3.  Det er heller ikke noe i de andre momentene som er anført i 

referanseprosjektet som dokumenterer at dette var en søknadsprosess som faglig sett skulle 

vært plassert i tiltaksklasse 3. 

Vedlagt søknaden var det en CV hvor en del referanseprosjekter er opplistet i kortfattet 

form. Ett slikt oppsett dekker ikke kravene til referanseprosjekter. Det vises i denne 

sammenheng til SAK10 §11-5,2. ledd. I bestemmelsen heter det bl.a. at det ved vurderingen 

av praksisen skal legges vekt på tilknytningen til godkjenningsområdet om praksisen har vært 

utført i samsvar med tillatelser og bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og 

bygningsloven.  Direktoratet minner i tillegg om at foretaket ifølge Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) 

pkt. 10.8.1. skal dokumentere at det behersker hele godkjenningsområdets faglige innhold, 

jf. om dette ovenfor.  En CV oppfyller ikke disse dokumentasjonskravene. 

Når det gjelder den nevnte CV kan det imidlertid bemerkes at det der tydelig fremgår at 

Austigards rolle i de aller fleste tiltakene har vist til har vært prosjektleder. Dette er en helt 

annen funksjon enn søkerrollen, og funksjonen som arkitekt. 

Klagen  inneholdt ikke nye selvstendige referanseprosjekter. Austigard skriver imidlertid som 

nevnt at han baserer søknaden på et lite antall prosjekter i tiltaksklasse 3, men desto flere i 

tiltaksklasse 1 og 2.  I fortsettelsen av dette fremholdes det at han er uenig med 

kommunenes fastsettelse av tiltaksklasse i de aktuelle prosjektene. 

I tillegg til det som er skrevet under felleskommentarene innledningsvis, skal direktoratet 

kort bemerke at når et foretak søker sentral godkjenning for en bestemt tiltaksklasse, har det 

dokumentasjonsplikten for at det faktisk er kvalifisert for denne tiltaksklassen. Man kan 

påpeke uenighet med kommunen, men denne argumentasjonen alene er  ikke et tilstrekkelig  

grunnlag for å kunne innvilges sentral godkjenning. 

Foretaket har ikke dokumentert  tilstrekkelig og relevant praksis med det innhold som er 

nødvendig for søkefunksjonen i tiltaksklasse 3.  Foretaket har dermed heller ikke 

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

påklagede området, jf. pbl. § 23-4, SAK 10 §§ 9-1.2. ledd, 11-1,2. ledd og §§ 11-3,  11-5,1. 

ledd og §§12-2 og 13-5,1.ledd, jf. også pbl. § 22-1. 
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Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 3 

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 3 omfatter godkjenningsområdet arkitektonisk utforming av byggverk. 

Godkjenningsområdet omfatter også omfattende endringer i eksisterende byggverk. 

Eksempler på arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 3 kan være: 

• byggverk, i tett bystruktur, 

• byggverk i krevende arkitektonisk og historisk miljø, 

• flerfunksjonelle byggverk med store krav til planløsning, 

• bygninger med BRA over 5 000 m2 , 

• bygninger med mer enn 5 etasjer. 

Nødvendig utdannelse 

Ifølge SAK10 §§11-2 og 11-3 og veiledningen til disse slik denne uttrykker gjeldende 

forvaltningspraksis, er det nødvendig med utdanning på linje med, sivilarkitekt eller master i 

arkitektur.  

Austigard har dokumentert at han har utdannelse som master i arkitektur fra NTNU i 2006. 

Utdannelseskravet er derfor oppfylt. 

Referanseprosjektene 

Søknaden inneholdt fire referanseprosjekter. Det er de samme prosjektene som ble benyttet  

for søkerfunksjonen i tiltaksklasse 2 og 3 og for arkitektur i tiltaksklasse 2.  

I det første prosjektet, en videregående skole, oppgir Austigard å ha vært prosjektleder og 

ansvarlig kvalitetssikrer. Det er ikke dokumentert prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 3. 

Det neste prosjektet var barneskolen som ikke ble bygget, og hvor omtalen i prosjektet særlig 

går på flere forskjellige forhold som ikke er en del av arkitekturprosjektering.  Det opplyses at 

Austigard jobbet sammen med flere andre personer, uten at det er nærmere dokumentert 

hvem som var faglig utøver av hvilke oppgaver.  

I det tredje prosjektet siteres det at det var ”flerfunksjonelle  og komplekse byggverk med 

store krav til planløsning og terrengtilpassning”. Det er imidlertid ikke dokumentert nærmere 

hva dette bestod i og hvordan Austigard i så fall løste dette faglig. Det samme er tilfellet med 
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målsettingen om å redusere risiko- og brannklasse.  (Her vil en jo også få en grensegang mot 

brannprosjektering). 

Det siste prosjektet er en enebolig som er oppgitt å være vernet.  Det skal svært mye til før 

arkitekturprosjektering på eneboliger vil kunne bli i tiltaksklasse 3. Når det gjelder utførelse 

på bevaringsverdige byggverk, derunder de som er vernet, vil plassering i tiltaksklasse være 

avhengig av arbeidets kompleksitet og vanskelighetsgrad og byggverkets verneverdi og 

autentisitet. Det samme prinsippet vil gjelde for fastsettelsen av tiltaksklassen for  

arkitekturprosjekteringen. Det er ikke dokumentert at det i denne konkrete saken forelå så 

spesielle faglige forhold at arkitekturprosjekteringen hører hjemme i tiltaksklasse 3.  Det 

forhold at det har vært tett dialog med vernemyndighetene tilsier også at mye av premissene 

ble lagt der, noe som letter arbeidet for arkitekten.  

Vedlagt søknaden lå den CV-en som er omtalt i forbindelse med søkerfunksjonen. De samme 

forholdene som ble påpekt i den sammenheng gjør seg også gjeldende her. Det vises til 

omtalen ovenfor. 

Klagen inneholdt ikke nye selvstendige referanseprosjekter for arkitekturprosjektering. De 

argumentene som var anført ble gjennomgått i de felles kommentarene innledningsvis og i 

forbindelse med søkerfunksjonen og det vises til kommentarene ovenfor. 

Etter å ha sett på den dokumentasjonen som er innsendt er det et hovedinntrykk at 

Austigard har jobbe mer som prosjektleder og delvis som en intern kontrollør enn som ren 

arkitekt. Den praksisen vil nødvendigvis måtte avspeile seg i referanseprosjektene og i 

direktoratets vurdering av disse opp mot gjeldende regler. 

Foretaket har ikke dokumentert  tilstrekkelig og relevant praksis med det innhold som er 

nødvendig for søkefunksjonen i tiltaksklasse 3.  Foretaket har dermed heller ikke 

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

påklagede området, jf. pbl. § 23-5, SAK 10 §§ 9-1.2. ledd, 11-1,2. ledd og §§ 11-3,  11-5,1. 

ledd og  § §12-3 og 13-5,1.ledd bokstav a, jf. også pbl. § 22-1. 

 

 

Direktoratets kommentar til søknad om prosjektering i tiltaksklasse 3 fra  

enkeltmannsforetaks/aksjeselskap med en ansatt 

 Et enkeltmannsforetak vil ikke ha de nødvendige forutsetningene for å gjennomføre 

sidemannskontroll og tredjepartskontroll. Direktoratets oppfatning, basert blant annet på 

tidligere praksis i klagenemnda, er derfor at disse foretakene ikke har relevant praksis fra 

slike oppgaver. 

Dette vil gjøre seg gjeldende også i de tilfeller hvor et aksjeselskap kun har en ansatt.» 
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Sak 91/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Elprosjekt 

Trøndelag AS (godkjenningsnr. 2016/7312).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

• Prosjektering av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av ledesystem i tiltaksklasse 3 

 

I brev datert 06.09.2016 ble vedtak av 24.08.2016 påklaget ved daglig leder Helge 

Høybakken. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 08.07.2016 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett.  

 

I vedtak datert 24.08.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Prosjektering av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av ledesystem i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av ledesystem i tiltaksklasse 3 

 

For begge de påklagede godkjenningsområdene ble avslagene begrunnet med at foretaket 

ikke hadde dokumentert nødvendig utdanningsnivå for tiltaksklasse 3, jf. 

byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Foretaket hadde 

dermed ikke dokumentert at det hadde kvalifikasjoner som var tilpasset de omsøkte 

godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd. Direktoratet fant imidlertid grunnlag for 

å innvilge godkjenningsområdene i tiltaksklasse 1.  
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Generelle opplysninger om foretaket 

Elprosjekt Trøndelag AS fikk sentral godkjenning første gang 11.11.1999. I perioden 

27.02.2013 – 09.05.2016 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdet 

prosjektering av brannalarm, nødlys og ledesystem i tiltaksklasse 3.  

 

Foretaket har 3 ansatte og ligger i Verdal i Verdal kommune i Nord-Trøndelag. Helge 

Høybakken er daglig leder. Han har toårig teknisk fagskole innen elektro.   

 

Foretaket har sin virksomhet innen elektroteknisk rådgivning og er registrert med 

næringskoden 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet i Enhetsregisteret.  

 

 

Saksgang 

08.07.2016 Søknad 

28.07.2016 Foreløpig svarbrev 

17.08.2016 Tilleggsdokumentasjon innsendt av foretaket 

24.08.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

06.09.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket skriver i klagen at det vil påklage direktoratets vedtak med bakgrunn i foretakets 

praksis og at foretaket har hatt sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene 

tidligere. Vedlagt klagen er også brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/Jan 

Tore Sanner og e-post fra Rådgivende Ingeniørers forening (RIF) angående 

overgangsordningen. Det henvises for øvrig til klagen med vedlagte brev.  

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 3 

og prosjektering av ledesystem i tiltaksklasse 3.  

 

I henhold til SAK10 § 11-1 andre ledd skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for 

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

godkjenningsområdet». Videre skal det vurderes om «foretakets kvalifikasjoner med hensyn 

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

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. byggesaksforskriften § 11-5 første ledd.  

 

Prosjektering av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 3 og prosjektering av ledesystem i 

tiltaksklasse 3 

Krav til utdanning 
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Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 3 er utdanning på universitetsnivå (sivilarkitekt, sivilingeniør, 

mastergrad eller tilsvarende grad) med 300 studiepoeng eller tilsvarende i tillegg til 8 års 

praksis etter endt utdanning, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant 

utdanning for dette godkjenningsområdet vil  for eksempel være sivilingeniør eller 

mastergrad innen elektro. Foretakets daglige leder har dokumentert å ha toårig 

fagskoleutdanning innen elektro. Denne utdanningen er relevant, men tilsvarer ikke det 

påkrevde utdanningsnivå for tiltaksklasse 3. Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt.  

 

Ved søknad om sentral godkjenning må foretaket oppfylle kravene til relevant 

utdanning med tilstrekkelig nivå, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. 

Utdanningskravet er dermed absolutt og praksis kan ikke veie opp for manglende 

utdanning. Ettersom foretaket ikke oppfyller kravet til utdanningsnivå, vil praksis derfor 

ikke bli vurdert. Det er etter dette direktoratets vurdering at foretaket ikke har dokumentert 

at det har kvalifikasjoner som er tilpasset de påklagede godkjenningsområdene i tiltaksklasse 

3, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd.  

 

I klagen er det anført at foretaket må omfattes av overgangsregelen for fornyelse av 

sentral godkjenning. Til dette vil direktoratet bemerke: Overgangsregelen innebærer at 

foretak som søker om fornyelse av sentral godkjenning etter 1.1.2016 skal vurderes 

etter de mer lempeligere kvalifikasjonskrav som gjaldt før 1.1.2016, jf. SAK10 § 20-3 og 

tilhørende veiledning. En forutsetning for at et foretak skal kunne omfattes er imidlertid 

at det gjelder en fornyelsessøknad, altså at foretaket har hatt sentral godkjenning for de 

aktuelle godkjenningsområdene tidligere.  

 

Foretaket har hatt sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene tidligere. 

Denne tidligere godkjenningen var imidlertid utløpt før foretaket sendte inn ny søknad. 

Dersom et foretak ønsker å fornye sin eksisterende godkjenning, må søknad om dette sendes 

direktoratet innen to måneder før utløpet av godkjenningsperioden, jf. SAK10 13-4 andre 

ledd og tilhørende veiledning. Søknaden som klagen til Elprosjekt Trøndelag AS er basert på 

er derfor ikke å regne som en fornyelsessøknad, da det på tidspunktet for innsendelse av 

søknaden ikke fantes noen eksisterende godkjenning å fornye. Foretaket omfattes på 

bakgrunn av dette ikke av overgangsordningen for fornyelse av sentral godkjenning, jf. SAK10 

§ 20-3.  

 

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Elprosjekt Trøndelag AS verken i 

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene.  

 

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

 

Klager har i e-post 18.04.2017 sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i den 
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aktuelle saken. Klagenemnda har tatt hensyn til disse i vurderingen, men kan ikke se at de 

har avgjørende betydning for resultatet i saken.  

 

 

 

 

 

Sak 92/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om endring av sentral godkjenning fra 

Ing Øyvind Jørgensen AS (godkjenningsnr. 2016/5256).  

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:  

• Kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1 

• Kontroll av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 

• Kontroll av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3 

• Kontroll av geoteknikk i tiltaksklasse 2 

• Kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 2 

 

I brev datert 10.06.2016 ble vedtak av 19.05.2016 påklaget ved Ståle Tesdal. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 08.03.2016 søknad om endring av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 19.05.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 
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• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2 

• Kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 

 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1 

• Kontroll av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 

• Kontroll av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3 

• Kontroll av geoteknikk i tiltaksklasse 2 

• Kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 2 

 

Avslagene ble for samtlige godkjenningsområder begrunnet med at foretaket ikke hadde 

dokumentert tilstrekkelig relevant praksis over tid, jf. SAK10 §§ 11-4, 11-5 og 13-5 med 

tilhørende veiledning. For godkjenningsområdet kontroll av geoteknikk i tiltaksklasse 2 ble 

avslaget i tillegg begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert relevant utdanning, jf. 

SAK10 § 11-3. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det hadde kvalifikasjoner som 

var tilpasset de omsøkte godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd.  

 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Ing Øyvind Jørgensen AS fikk sentral godkjenning første gang 04.12.1998. I perioden 

09.01.2013 – 09.12.2015 hadde foretaket sentral godkjenning for en rekke 

godkjenningsområder med funksjonene ansvarlig søker, prosjekterende og utførende.  

 

Foretaket har 27 ansatte og ligger i Stord i Hordaland. Øyvind Jørgensen er daglig leder. Han 

har utdanning som ingeniør bygg fra 1969. Foretaket har i tillegg tre andre ansatte med 

utdanning som ingeniør bygg, en sivilingeniør bygg, en sivilarkitekt samt en rekke ansatte 

med fagbrev som tømrer, murer og sveiser.  

 

Foretaket har sin virksomhet innen rådgivende ingeniørtjenester innen bygg og anlegg 

herunder byggeledelse, prosjektledelse, management, konsulentvirksomhet og lignende. 

Foretaket er registrert med næringskoden 41.200 Oppføring av bygninger i Enhetsregisteret.  

 

 

Saksgang 

08.03.2016 Søknad 

10.05.2016 Foreløpig svarbrev 

19.05.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

14.06.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
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Foretaks anførsler 

Foretaket anfører i klagen at begrunnelsen for vedtaket ikke reflekterer de faktiske forhold. 

Det blir i klagen gått nærmere inn på praksis for hvert av de påklagede 

godkjenningsområdene samt henvist til en rekke tidligere innsendte kontrollprosjekter. Det 

henvises for øvrig til klagen med vedlegg i sin helhet.  

 

Vurdering 

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

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene.  

 

I henhold til SAK10 § 11-1 andre ledd skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for 

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

godkjenningsområdet». Videre skal det vurderes om «foretakets kvalifikasjoner med hensyn 

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

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. byggesaksforskriften § 11-5 første ledd.  

 

Samlet vurdering for de påklagede godkjenningsområdene 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

kontrollerende i tiltaksklasse 1 er mesterbrev eller fagskole (teknisk fagskole med 120 

fagskolepoeng), eller tilsvarende i tillegg til 4 års praksis etter endt utdanning, jf. SAK10 §§ 

11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. For kontrollerende i tiltaksklasse 2 er 

utdanningskravet utdanning på høgskolenivå (høgskoleingeniør, bachelor eller tilsvarende 

grad) med 180 studiepoeng eller tilsvarende i tillegg til 6 års praksis. I tiltaksklasse 3 er det 

krav om utdanning på universitetsnivå (sivilarkitekt, sivilingeniør, mastergrad eller 

tilsvarende grad) med 300 studiepoeng eller tilsvarende i tillegg til 8 års praksis.  

 

Foretaket har blant annet dokumentert å ha ansatte med utdanning som ingeniør bygg og 

sivilingeniør bygg. Det er på bakgrunn av dette direktoratets vurdering at foretaket 

tilfredsstiller kravet til relevant utdanning med tilstrekkelig nivå for de påklagede 

godkjenningsområdene kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1, bygningsfysikk i tiltaksklasse 2, 

konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3 og brannsikkerhet i tiltaksklasse 2. Utdanningskravet 

er dermed oppfylt for disse godkjenningsområdene.  

 

For godkjenningsområdet kontroll av geoteknikk i tiltaksklasse 2 vil den mest relevante 

utdanningen være ingeniør geoteknikk på bachelornivå. Foretaket har flere ansatte med 

utdanning som ingeniør bygg. Denne utdannelsen tilfredsstiller kravet til nivå, men er etter 

direktoratets vurdering ikke tilstrekkelig relevant for godkjenningsområdet kontroll av 

geoteknikk, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Kravet til utdanning er på 

bakgrunn av dette ikke oppfylt for dette godkjenningsområdet.  
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Krav til praksis 

I søknaden har foretaket for alle de påklagede godkjenningsområdene vist til prosjekter fra 

2015. Dette gjelder blant annet en verkstedbygning og barnehage hvor foretaket har 

beskrevet å ha vært uavhengig kontrollerende for prosjektering og utførelse av 

bygningsfysikk, våtrom, konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og brannsikkerhet. Det er i 

klagen vedlagt ytterligere konkrete beskrivelser til hva foretaket har kontrollert i de enkelte 

prosjekter. Det fremkommer imidlertid ikke nye opplysninger i klagen som dokumenterer 

ytterligere kontrollpraksis over tid.  

 

Etter direktoratets vurdering vil de oppgitte referanseprosjekter være relevante for de 

påklagede godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 13-5 fjerde ledd bokstav c til g og tilhørende 

veiledning. Alle referanseprosjektene som er knyttet til kontrollfunksjonen er imidlertid 

oppgitt å være ferdigstilt i 2015. Foretaket har ikke hatt sentral godkjenning for 

kontrollfunksjonen tidligere, og må dermed dokumentere at det oppfyller kravet til praksis 

over tid fullt ut, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. For tiltaksklasse 1 vil dette være 

minimum 4 år, for tiltaksklasse 2 minimum 6 år og for tiltaksklasse 3 minimum 8 års relevant 

praksis, jf. SAK10 § 11-3.  

 

I midlertidig svarbrev av 10.05.2016 ble foretaket opplyst om kravet til praksistid samtidig 

som det ble bedt om å vise til slik relevant praksis over tid. Foretaket sendte da inn 

ytterligere beskrivelser til sine prosjekter, men ingen flere referanseprosjekter. På bakgrunn 

av at foretaket kun har vist til kontrollpraksis fra 2015 er det etter dette direktoratets 

vurdering at foretaket ikke har dokumentert tilstrekkelig praksis over tid med funksjonen 

uavhengig kontroll, jf. SAK10 § 11-3.  

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte er det direktoratets vurdering at foretaket ikke har vist til 

relevant utdanning for godkjenningsområdet kontroll av geoteknikk i tiltaksklasse 2. Når det 

gjelder foretakets praksis er det heller ikke dokumentert tilstrekkelig praksis over tid for noen 

av de påklagede godkjenningsområdene. Foretaket har derfor verken i søknaden eller i 

klagesaksomgangen dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få sentral 

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd.  

 

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.» 
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Sak 93/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Opperud 

Kran og Montasje AS (godkjenningsnr. 2016/5268).  

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: 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

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

2 

 

I brev arkivert hos direktoratet 14.06.2016 ble vedtak av 02.06.2016 påklaget ved Inga 

Nalum. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 25.05.2016 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 02.06.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende godkjenningsområde 

ble innvilget: 

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

1 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

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

2 

 

Avslaget for godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeid og montering av 

trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert 

relevant utdanning, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 11-3 og tilhørende veiledning.  
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Avslaget for godkjenningsområdet utførelse av montering av bærende metall- eller 

betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 ble begrunnet med at foretaket ikke hadde 

dokumentert nødvendig utdanningsnivå for tiltaksklasse 2, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og 

tilhørende veiledning.  

 

Godkjenningsområder som er innvilget i klagesaksomgangen 

Direktoratet tar klagen delvis til følge når det gjelder godkjenningsområdet utførelse av 

tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner. Det vil si at foretaket har fått innvilget 

dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1. Det ble ved avgjørelsen sett hen til at foretaket i 

klagesaksomgangen dokumenterte å ha ansatte med svennebrev som tømrer. 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Opperud Kran og Montasje AS fikk sentral godkjenning første gang 02.06.2016. Foretaket 

innehar perioden 02.06.2016 –02.06.2019 sentral godkjenning for godkjenningsområdet 

utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1. 

 

Foretaket har tidligere hatt sentral godkjenning for utførelse av tømrerarbeid og montering 

av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 og utførelse av montering av bærende metall- eller 

betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 under navnet Opperud Montasje AS med 

organisasjonsnummer 979356846, senere kalt Opperud Eiendom AS.  

 

Foretaket har oppgitt å ha 7 ansatte og ligger i Hønefoss i Ringerike kommune, Buskerud 

fylke. Arvid Opperud er daglig leder. Han har fagbrev som fagarbeider i betongindustrien fra 

1997. Foretaket har sin virksomhet innen å drive med montasje av betongelementer, 

limtreelementer, stålkonstruksjoner og all tilhørende virksomhet knyttet til dette, samt 

investere og delta i andre selskaper med et hvilket som helst formål eller i fast eiendom. 

Foretaket er registrert med næringskoden ”43.990 Annen spesialisert bygge- og 

anleggsvirksomhet” i Enhetsregisteret.  

 

 

Saksgang 

25.05.2016 Søknad 

02.06.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

14.06.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket anfører i klagen at daglig leder har nok kompetanse for utførelse av tømrerarbeid 

og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 og utførelse av  montering av bærende 

metall- og betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2. Det opplyses at daglig leder innehar 9 års 

erfaring som montør og 30 års erfaring som montasjeleder/bas for montering innen stål, 

betong og limtre. Foretaket viser til vedlegg og bilder som er sendt med i klagen, og påpeker 

at Opperud Montasje AS tidligere har hatt sentral godkjenning for de påklagede 

godkjenningsområdene.  
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Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdene utførelse av tømrerarbeid og montering av 

trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 og utførelse av montering av bærende metall- eller 

betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2. 

 

I henhold til SAK10 § 11-1 andre ledd skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for 

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

godkjenningsområdet». Videre skal det vurderes om «foretakets kvalifikasjoner med hensyn 

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

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. byggesaksforskriften § 11-5 første ledd. 

 

Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen utførelse av 

tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 er mesterbrev eller fagskole 

(teknisk fagskole med 120 fagskolepoeng), eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og 

tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel 

være teknisk fagskole med linjefag bygg, i tillegg til svennebrev som tømrer.  

 

Foretaket har i klagesaksomgangen dokumentert å ha ansatte med svennebrev som tømrer. 

Denne utdanningen er relevant for det aktuelle godkjenningsområdet, men tilfredsstiller ikke 

nødvendig utdanningsnivå for tiltaklasse 2, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende 

veiledning. Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

 

Krav til praksis 

Ettersom foretaket ikke har dokumentert tilstrekkelig utdanningsnivå, har ikke direktoratet 

gjort noen vurdering av praksisen foretaket har vist til.  

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Opperud Kran og Montasje AS 

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

kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av 

tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2. 

 

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

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen utførelse av 

montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 er mesterbrev 

eller fagskole (teknisk fagskole med 120 fagskolepoeng), eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 
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og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for 

eksempel være teknisk fagskole med linjefag bygg, i tillegg til fagbrev i betongfaget. 

 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med fagbrev som fagarbeider i betongindustrien, i 

tillegg til eksamen i modul 201-203-203 innenfor betongindustri.  Denne utdanningen er 

relevant for det aktuelle godkjenningsområdet, men tilfredsstiller ikke nødvendig 

utdanningsnivå for tiltaksklasse 2, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

Ettersom foretaket ikke har dokumentert tilstrekkelig utdanningsnivå, har ikke direktoratet 

gjort noen vurdering av praksisen foretaket har vist til.  

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Opperud Kran og Montasje AS 

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

kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av montering 

av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 94/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra AS Voss Ventilasjonsteknikk (godkjenningsnr. 2016/5285).  

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: 

• Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 

 

I brev arkivert hos direktoratet 14.06.2016 ble vedtak av 07.06.2016 påklaget ved Tor 

Bakketun. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 28.04.2016 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 07.06.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende godkjenningsområde 

ble innvilget: 

• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 

 

 

 

Avslagene ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert relevant utdanningsnivå 

for de omsøkte godkjenningsområdene, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-2 og 11-3 og 

tilhørende veiledning. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det hadde 

kvalifikasjoner som var tilpasset godkjenningsområdet det var søkt om i tiltaksklasse 2, jf. 

SAK10 § 11-1. Direktoratet fant imidlertid grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet 

utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

AS Voss Ventilasjonsteknikk fikk sentral godkjenning første gang 11.06.1999. I perioden 

03.07.2013 –06.06.2016 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene 

prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 og utførelse av 

ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2. 

 

Foretaket har 11 ansatte og ligger i Voss kommune i Hordaland fylke. Tor Bakketun er daglig 

leder. Han er utdannet sivilingeniør i elkraftteknikk fra 1998. Foretaket har sin virksomhet 

innen å drive handel og entreprenørvirksomhet innen ventilasjonsteknikk og annen 
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virksomhet som har naturlig tilknytning til dette. Foretaket er registrert med næringskoden 

”43.223 Ventilasjonsarbeid” i Enhetsregisteret.  

 

Saksgang 

28.04.2016 Søknad 

07.06.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

14.06.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket viser i klagen til at de har lagt ved en attest som dokumenterer 6 års erfaring som 

VVS-ingeniør, samt CV som viser ytterligere 3 års arbeidserfaring som daglig leder/faglig 

leder i AS Voss Ventilasjonsteknikk.  

 

Foretaket har også lagt ved en egen vurdering av firmaets kompetanse i forhold til kravene i 

SAK10. Her fremgår det at foretaket oppfatter kravene til utdanning og praksis dithen til at 

foretaket må inneha teoretisk kompetanse på ingeniørhøgskolenivå, ledelseskompetanse på 

høgskole-/mesterbrevnivå, praktisk kompetanse på fagskole-/fagbrevnivå, samt 6 års 

arbeidserfaring. Foretaket anfører videre at de har dokumentert utdanning på 

universitetsnivå med 9 års relevant arbeidserfaring og 3 svennebrev med totalt over 39 års 

relevant erfaring, og at de med dette oppfyller kravene til utdanning og praksis. 

 

Videre viser foretaket til at de tidligere har hatt sentral godkjenning for de påklagede 

områdene.  

 

Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenningsområdene. 

 

I henhold til SAK10 § 11-1 andre ledd skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for 

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

godkjenningsområdet». Videre skal det vurderes om «foretakets kvalifikasjoner med hensyn 

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

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. byggesaksforskriften § 11-5 første ledd. 

 

Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 og utførelse av 

ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 

 

Krav til utdanning 

Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen prosjektering av 

ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 er utdanning på høgskolenivå 
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(høgskoleingeniør, bachelor eller tilsvarende grad) med 180 studiepoeng eller tilsvarende, jf. 

SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette 

godkjenningsområdet vil for eksempel være ingeniør med linjefag VVS.   

 

Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjon utførelse av 

ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 er mesterbrev eller fagskole (teknisk 

fagskole med 120 fagskolepoeng), eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende 

veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være teknisk 

fagskole med linjefag VVS, i tillegg til svennebrev som blikkenslagerarbeider.  

 

Samlet vurdering av foretakets utdanning 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med svennebrev i kobber- og blikkenslagerfaget, 

samt at daglig leder er utdannet sivilingeniør i elkraftteknikk. Svennebrev i kobber- og 

blikkenslagerfaget er relevant for begge godkjenningsområdene, men oppfyller ikke kravet til 

utdanningsnivå for tiltaksklasse 2, jf. SAK10 §§11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning.  

 

Utdanningen som sivilingeniør i elkraftteknikk oppfyller kravet til utdanningsnivå. Spørsmålet 

blir derfor om denne er å anse som relevant for de påklagede godkjenningsområdene. En 

VVS-ingeniør planlegger tekniske anlegg i byggeprosjekter, samt følger opp montering og 

innregulering av anleggene. VVS-ingeniøren får opplæring i fag som termodynamikk, 

ventilasjonsteknikk, varme- og kjøleteknikk og sanitærteknikk. Til forskjell fra en VVS-

ingeniør, lærer en sivilingeniør i elkraftteknikk om konstruksjon og anvendelse av 

energisystemer og systemenes komponenter gjennom fag som automasjon, kraftelektronikk, 

fysikk/kjemi og elektrisitetslære. Direktoratet finner etter dette at den dokumenterte 

utdanningen ikke er relevant for de påklagede godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 11-5 

første ledd.  

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

Som følge av at foretaket ikke har dokumentert tilstrekkelig relevant utdanningsnivå, er ikke 

praksis ved omsøkte godkjenningsområder vurdert.  

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at AS Voss Ventilasjonsteknikk verken 

i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige 

kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av 

ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 og utførelse av ventilasjon- og 

klimainstallasjoner. 

 

Direktoratet har merket seg at foretaket tidligere har hatt sentral godkjenning for de 

påklagede godkjenningsområdene. Foretaket har tidligere dokumentert å ha ansatt Oddbjørn 

Viste med mesterbrev som kobber- og blikkenslager fra 1987. Ved søknaden i 2013 var ikke 
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Oddbjørn Viste oppgitt i organisasjonsplanen. Godkjenningen i søknaden fra 2013 synes 

derfor å være gitt ut fra opplysningene om at Tor Bakketun er utdannet sivilingeniør, uten at 

utdannelsens fagretning ble etterspurt. Innvilgelsen ble derfor gitt på et noe tynt grunnlag. I 

søknaden fra 2016 er vitnemålet for ingeniørutdannelsen til Tor Bakketun vedlagt. 

Fagretningen på utdannelsen er elkraftteknikk, som direktoratet vurderer til å ikke være 

aktuelt for de påklagede godkjenningsområdene.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 95/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om endring av sentral godkjenning fra 

Malum Bygg AS (godkjenningsnr. 2016/5291).  

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: 

• Kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 

• Kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 14.06.2016 ble vedtak av 07.06.2016 påklaget ved Tommy Dalbakk. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 
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Direktoratet for byggkvalitet mottok 01.04.2016 søknad om endring av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 07.06.2016 avslo direktoratet søknaden. Følgende godkjenningsområder ble 

ikke innvilget: 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

• Kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 

• Kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1 

 

Avslagene ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig relevant 

praksis, jf. byggesaksforskriften(SAK10) §§ 11-4, 11-5 og 13-5 fjerde ledd med tilhørende 

veiledning.  

 

Endring av vedtak i klageomgangen 

Direktoratet tar klagen til følge når det gjelder godkjenningsområdet prosjektering av 

bygningsfysikk i tiltaksklasse 1. Det vil si at foretaket har fått innvilget dette 

godkjenningsområdet. Det ble ved avgjørelsen sett hen til foretakets referanseprosjekter 

innsendt i klagen. 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Malum Bygg AS fikk sentral godkjenning første gang 16.09.1998. I perioden 20.12.2012 –

16.09.2015 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene ansvarlig søker i 

tiltaksklasse 1, prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 og utførelse av tømrerarbeid 

og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1. 

 

Foretaket har 15 ansatte og ligger i Singsås i Sør-Trøndelag. Tommy Dalbakk er daglig leder. 

Han har teknisk fagskole med linjefag bygg fra 2005. I tillegg har foretaket ansatte med blant 

annet svennebrev som tømrer og fagbrev som jernbinder. Foretaket har sin virksomhet innen 

oppføring, innredning og ferdigstillelse av ulike typer bygg og anlegg. Foretaket er registrert 

med næringskoden «41.200 Oppføring av bygninger» i Enhetsregisteret.  

 

Saksgang 

01.04.2016 Søknad 

25.05.2016 Direktoratet etterspør ytterligere opplysninger 

03.06.2016 Tilleggsopplysninger registrert 

07.06.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Avslag) 

14.06.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket skriver i sin klage at det ønsker å legge til tre relativt store prosjekter som de 

mener beviser foretakets kompetanse og praksis. Det redegjøres videre for disse 

referanseprosjektene, som alle er utført i Gauldal kommune. Videre skriver foretaket i klagen 
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at det for kontrollområdene viser til de tre referanseprosjektene og at det å vise fire års 

praksis er noe vanskelig da kravet om obligatorisk kontroll ble innført i 2013 i tillegg til at 

lokal byggesaksetat ikke har vært like konsekvente på dette kravet før i senere tid. Foretaket 

har to ansatte med våtromssertifikat og mener de har tilstrekkelig kompetanse på dette 

området. For kontroll av lufttetthet anføres det at de leier inn firma som har 

trykktestingsutstyr og deretter får rapport basert på testingen.  Det henvises for øvrig til 

klagen. 

 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdene kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 og kontroll av 

lufttetthet i tiltaksklasse 1. 

 

I henhold til SAK10 § 11-1 andre ledd skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for 

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

godkjenningsområdet». Videre skal det vurderes om «foretakets kvalifikasjoner med hensyn 

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

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. byggesaksforskriften § 11-5 første ledd. 

 

Krav til utdanning 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med teknisk fagskole og linjefag bygg. 

Utdanningskravet er dermed oppfylt for de påklagede godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 

11-1. 

 

Kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdet omfatter uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og 

søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger samt for fritidsboliger med mer enn en 

boenhet. Når det gjelder fuktsikring av våtrom er det først og fremst utførelsen som skal 

kontrolleres. Kontroll av våtrom foretas når våtrom er tilnærmet ferdigstilt. 

Kontrollen for godkjenningsområdet omfatter: 

• plassering av sluk i plan og høyde som prosjektert 

• visuell kontroll av tilpasning mellom membran, slukmansjett og sluk 

• synliggjøring av eventuell lekkasje fra cisterne ved utløp til gulv 

• samsvar mellom spesifikasjon av produktene for membran, slukmansjett og sluk og 

produkter som er benyttet 

• bekreftelse i produktdokumentasjon av samvirke mellom produktene membran, 

slukmansjett og sluk, jf. SAK10 § 13-5 fjerde ledd bokstav b og tilhørende veiledning. 

 

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

seg om en enebolig i Midtre Gauldal kommune som ble gitt ferdigattest i 2016. Beskrivelsen 

er «Enebolig 169 m2, uavhengig kontrollerende våtrom og lufttetthet». Direktoratet 
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etterspurte derfor i brev datert 25.05.2016 en bedre beskrivelse av prosjektet, samt 

ytterligere referanseprosjekter som viser praksis over tid med godkjenningsområdet.  

 

Til dette svarte foretaket at det var vanskelig å vise til flere referanseprosjekter da kravet til 

uavhengig kontroll først kom 01.01.2013. Dette fremkommer også av klagen. I klagen har 

foretaket sendt inn ytterligere tre referanseprosjekter. Dette dreier seg om et næringsbygg 

som ble bygget om til hybel- og leilighetsbygg og to eneboliger, alle i Midtre Gauldal 

kommune. For det første prosjektet stod foretaket for kvalitetssikring av alt arbeid på 

våtrom, mens det for de to eneboligene var totalentreprenør med kontroll av våtrom.  

 

Direktoratets vurdering er at denne typen kontroll inngår i foretakets obligatoriske 

kvalitetssikring som en del av ansvarlig utførendes ansvar, jf. SAK10 § 12-4 bokstav a.  

 

Foretaket har dermed ikke ovenfor direktoratet dokumentert at de har praksis med 

godkjenningsområdet og uavhengig kontroll over påkrevd praksistid, og har dermed ikke 

dokumentert at det har kvalifikasjoner som er tilpasset godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-

1 andre ledd.  

 

Kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdet omfatter uavhengig kontroll av lufttetthet i alle nye boliger. Kontrollen 

for godkjenningsområdet omfatter at det er påvist oppfyllelse av krav til lufttetthet. Det vil 

normalt være tilstrekkelig å påse at det foreligger dokumentasjon fra tetthetsprøvning (som 

del av kvalitetssikringen) av tilnærmet ferdigstilt bygning, jf. SAK10 § 13-5 fjerde ledd bokstav 

c og tilhørende veiledning. 

 

Foretaket har i søknad om sentral godkjenning vist til samme referanseprosjekt som for 

kontroll av våtrom, med likelydende beskrivelse. Direktoratet etterspurte også for dette 

godkjenningsområdet en bedre beskrivelse, samt ytterligere referanseprosjekter som viste 

praksis over tid.  

 

For dette området opplyste foretaket i sitt tilsvar at de ikke selv utfører en slik testing, men 

leier inn et eksternt foretak som utfører testen på vegne av Malum Bygg AS og deretter 

sender en rapport. Dette fremgår også av klagen. I klagen har foretaket sendt inn ytterligere 

tre referanseprosjekter, slik disse er beskrevet ovenfor.  

 

Også for kontroll av lufttetthet vurderes dette til å være en egenkontroll som inngår i 

foretakets obligatoriske kvalitetssikring, og dermed ikke en uavhengig kontroll av andre 

foretaks utførelse.  

 

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

godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd.  
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Foretaket har i sin klage anført at det er vanskelig å skaffe seg 4 års praksis med uavhengig 

kontroll, da dette ble innført 01.01.2013. Til dette vil direktoratet bemerke at kravet til 

praksis fra kontrollarbeid kan oppfylles gjennom erfaring med kontroll av andres arbeid, som 

for eksempel prosjekteringsleder, byggeleder, takstmann mv, jf. SAK10 § 11-4 fjerde ledd og 

tilhørende veiledning.  

 

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

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

sentral godkjenning de påklagede godkjenningsområdene i tiltaksklasse 1. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 96/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Lynne Entreprenør AS (godkjenningsnr. 2016/5373).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområde: 

• Utførelse av betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 
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I brev datert 11.06.2016 ble vedtak av 06.06.2016 påklaget ved Hallvard Lynne. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 30.05.2016 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 06.06.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende godkjenningsområde 

ble innvilget: 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 

Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert relevant utdanning for 

godkjenningsområdet foretaket søkte om, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-3 og 

tilhørende veiledning. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det hadde 

kvalifikasjoner som var tilpasset godkjenningsområdet det var søkt om i tiltaksklasse 1, jf. 

SAK10 § 11-1 andre ledd.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Lynne Entreprenør AS fikk sentral godkjenning første gang 29.06.2010. I perioden 29.04.2013 

–05.06.2016 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene overordnet 

ansvar for prosjektering, overordnet ansvar for utførelse, utførelse av grunnarbeid og 

landskapsutforming og utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner, alle i tiltaksklasse 1. 

 

Foretaket har ifølge organisasjonsplanen 3 ansatte og ligger i Skotbu i Ski kommune, 

Akershus fylke. Hallvard Lynne er daglig leder og har yrkesbevis som anleggsmaskinfører fra 

1984.  Foretaket utfører entreprenørvirksomhet i byggebransjen og alt som står i forbindelse 

med det, og er registret med næringskoden ”41.200 Oppføring av bygninger” i 

Enhetsregisteret.  

 

Saksgang 

30.05.2016 Søknad 

06.06.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

16-06.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket anfører i klagen at det har vist til dokumentasjon og oversikt over praksis innenfor 

eget arbeidsområde og at dette er en praksis som ingen andre kan vise til. Foretaket mener 

at søknaden ikke kan avslås ut fra daglig leders bakgrunn, da det tidligere ikke har vært krav 

om at daglig leder skal melde seg opp til å støpe en trapp. Videre opplyses det at daglig leder 

i alle år ha vært totalentreprenør, hvor han blant annet har oppført grunnmurer og 
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underetasjer for eneboliger, støpt etasjeskiller, hatt ansvar for rene betonghus og oppført 

støttemurer og trapper. Foretaket skriver at arbeidet utføres med høy yrkesstolthet og 

kompetanse, og stiller seg utenforstående til at det skal lages et regelverk som slår beina 

under norske seriøse bedrifter. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i 

tiltaksklasse 1. 

 

I henhold til SAK10 § 11-1 andre ledd skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for 

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

godkjenningsområdet». Videre skal det vurderes om «foretakets kvalifikasjoner med hensyn 

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

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. byggesaksforskriften § 11-5 første ledd. 

 

Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen utførelse av 

plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 er fag- eller svenneprøve i henhold til 

læreplaner fastsatt med hjemmel i lov av 17.juli 1998 nr.61 om grunnskolen og den 

vidaregåande opplæringa, eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende 

veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være fagbrev 

i betongfaget. 

 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med yrkesbevis som anleggsmaskinfører. En 

anleggsmaskinfører utfører ulike oppgaver med forskjellige maskintyper som for eksempel 

gravemaskin, hjullaster og doser, mens en betongfagarbeider utfører oppgaver som 

fundamentering, forskaling, armering og produksjon av betongelementer. Direktoratet 

vurderer derfor den dokumenterte utdanningen til å ikke være relevant for utførelse av 

plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1. Kravet til relevant utdanning er dermed 

ikke oppfylt.   

 

Krav til praksis 

Praksis kan ikke veie opp for fravær av formell utdanning, jf. SAK10 § 11-3. Og som følge av at 

foretaket ikke har dokumentert relevant utdanning, er ikke praksis ved omsøkt 

godkjenningsområde vurdert.  

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Lynne Entreprenør AS verken i 

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av plasstøpte 

betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1. 
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Direktoratet har merket seg at foretaket tidligere har hatt sentral godkjenning for det 

påklagede godkenningsområdet. Ved søknad om fornyelse av sentral godkjenning må 

foretaket dokumentere at det oppfyller de krav som fremgår av gjeldende regelverk på 

tidspunktet for fornyelsessøknaden, jf. SAK10 § 13-4 tredje ledd. 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) kapittel 27.6. Det er 

således ingen automatikk i at et foretak får fornyet sin sentrale godkjenning.  

 

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

 

Klager har i e-post 19.04.2017 sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i den 

aktuelle saken. Klagenemnda har tatt hensyn til disse i vurderingen, men kan ikke se at de 

har avgjørende betydning for resultatet i saken. Nemnda vil allikevel bemerke at foretaket 

innenfor det innvilge godkjenningsområdet utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 

1, kan utføre en del betongarbeider, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav b og veiledningen til 

denne: kulepunkt 6 og 7.  

 

 

 

 

 

 

 

Sak 97/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Pipeliner AS (godkjenningsnr. 2016/5382).  

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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• Prosjektering av vannforsynings- og avløpsinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av vannforsynings- og avløpsinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

 

I brev datert 13.06.2016 ble vedtak av 25.05.2016 påklaget ved Tor Heggernes. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 16.03.2016 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 25.05.2016 avslo direktoratet søknaden. Foretaket har påklaget begge de 

avslåtte godkjenningsområdene. 

 

Avslagene ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig relevant 

utdanning, jf. byggesaksforskriften(SAK10) § 11-3 og tilhørende veiledning. Foretaket hadde 

heller ikke dokumentert tilstrekkelig relevant praksis med godkjenningsområdene, jf. SAK10 

§§ 11-4, 11-5 og 13-5 andre og tredje ledd og tilhørende veiledning. Foretaket hadde dermed 

ikke dokumentert at det hadde kvalifikasjoner som var tilpasset godkjenningsområdet, jf. 

SAK10 § 11-1 andre ledd. 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Pipeliner AS fikk sentral godkjenning første gang 24.04.2013. I perioden 24.04.2013 –

24.04.2016 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av 

vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 3 og utførelse av sanitær-, 

varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3. 

 

Foretaket har 17 ansatte og ligger i Hylkje i Bergen kommune. Tor Kristian Heggernes er 

daglig leder. Foretaket har ansatte med utdanning som siviløkonom, sivilingeniør i industriell 

kjemi og bioteknologi, ingeniør i konstruksjonsteknikk, svennebrev som tømrer og 

svennebrev som murer. Foretaket har sin virksomhet innen å 

forestå kjøp og salg av bygningsvarer mot forretningsforbindelse både on- og offshore, 

coating og annen overflatebehandling, forestå utvikling og montering av rør- i- rørsystem, 

utvikling av nye produkter og tjenester relatert til slik virksomhet, samt alt som står i 

forbindelse hermed. Foretaket er registret med næringskoden «09.190 Andre tjenester 

tilknyttet utvinning av råolje og naturgass» i Enhetsregisteret.  

 

Saksgang 

16.03.2016 Søknad 

25.05.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Avslag) 

13.06.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
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Foretaks anførsler 

Foretaket skriver i sin klage at det primært driver med strømperenovering av drikkevannsrør. 

Pipeliner AS har gjennom mange års erfaring opparbeidet en unik 

kompetansesammensetting som gjør at de er blitt et av Norges ledende selskaper innenfor 

dette fagfeltet. Denne kompetansen gjør at de samarbeider tett med Norges kommuner, og i 

denne sammenheng blir ofte kravet om sentral godkjenning en forutsetning for å kunne 

gjennomføre prosjekter for kommunene. Dette er nå problematisk for Pipeliner AS siden 

bedriften har fått avslag på fornyelse av sentral godkjenning, da det skaper en situasjon hvor 

foretaket ikke kan fortsette arbeidet med norske kommuner. Strømperenovering av rør blir 

ansett som for «smalt» for å få sentral godkjenning i de tiltaksklasser som omfatter 

strømperenovering av rør, men det finnes ingen andre tiltaksklasser som omfatter slike 

arbeider. Foretaket skriver videre at det lurer på hvordan det skal forholde seg til vedtaket, 

og hvordan de kan fortsette å arbeide med norske kommuner dersom de krever at deres 

leverandører skal ha sentral godkjenning for å kvalifisere som godkjent leverandør. Det 

henvises for øvrig til klagen i sin helhet. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering og utførelse av vannforsynings- og 

avløpsinstallasjoner i tiltaksklasse 3. 

I henhold til SAK10 § 11-1 andre ledd skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for 

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

godkjenningsområdet». Videre skal det vurderes om «foretakets kvalifikasjoner med hensyn 

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

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. byggesaksforskriften § 11-5 første ledd. 

 

Prosjektering av vannforsynings- og avløpsinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 3 er utdanning på universitetsnivå (sivilarkitekt, sivilingeniør, 

mastergrad eller tilsvarende grad) med 300 studiepoeng eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 

og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for 

eksempel være sivilingeniør innen VVS eller kommunalteknikk. 

 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med utdanning som sivilingeniør innen industriell 

kjemi og bioteknikk. Direktoratet vurderer ikke denne utdanningen som tilstrekkelig relevant 

for godkjenningsområdet, da utdanningen ikke inneholder VVS- eller kommunaltekniske fag 

som er relevante for godkjenningsområdet. Kravet til relevant utdanning er dermed ikke 

oppfylt.  

 

Fordi kravet til relevant utdanning ikke er oppfylt, gjør ikke direktoratet noen vurdering av 

foretakets praksis. Direktoratet vil allikevel kort bemerke at dette godkjenningsområdet gis 

til foretak som har praksis med komplett prosjektering av anleggskonstruksjoner og 
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installasjoner, nødvendig dimensjonering og spesifikasjon av produkter og komponenter for 

vann og avløp, samt overvannshåndtering. 

 

Utførelse av vannforsynings- og avløpsinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 3 er utdanning på utdanning på høgskolenivå (høgskoleingeniør, 

bachelor eller tilsvarende grad) med 180 studiepoeng eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 

11-3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for 

eksempel være VVS-ingeniør sammen med fagbrev som anleggsmaskinfører eller rørlegger. 

 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med utdanning som ingeniør i konstruksjonsteknikk, 

samt svennebrev som tømrer og murer. Direktoratet vurderer ikke disse utdanningene til å 

være relevante for godkjenningsområdet. Kravet til relevant utdanning er dermed ikke 

oppfylt.  

 

Fordi kravet til relevant utdanning ikke er oppfylt, gjør ikke direktoratet noen vurdering av 

foretakets praksis. Direktoratet vil allikevel kort bemerke at godkjenningsområdet gis til 

foretak som har praksis med utførelse av vann- og avløpsanlegg samt utførelse av 

overvannssystem, med tilhørende komponenter og utstyr. 

 

Direktoratet vil også bemerke at foretak som søker sentral godkjenning må ha en faglig 

ledelse som viser at den behersker hele bredden av arbeidsoppgaver innen det 

godkjenningsområdet det søkes sentral godkjenning for, jf. Ot. prop. nr. 45 (2007-2008) side 

130.  

 

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

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

godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av vannforsynings- og avløpsanlegg i 

tiltaksklasse 3 og utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3. 

 

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.» 
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Sak 98/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Ing. Arne 

Myran (godkjenningsnr. 2016/5108).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 

 

I brev datert 06.06.2016 ble vedtak av 19.05.2016 påklaget ved Arne Myran. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 17.03.2016 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 19.05.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende godkjenningsområde 

ble innvilget: 

• Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 

 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 

 

Avslaget ble begrunnet med at det ikke var dokumentert relevant utdanning for 

godkjenningsområdet, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 11-3 og tilhørende veiledning. 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Ing. Arne Myran fikk sentral godkjenning første gang 21.11.2002. I perioden 24.11.2008 –

24.11.2011 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdet prosjektering av 

bygg i tiltaksklasse 2. I tiden mellom 2011 og 2016 har ikke foretaket hatt sentral 

godkjenning. 
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Foretaket har 0 ansatte og ligger på Røros. Arne Myran er innehaver og daglig leder. Han er 

utdannet ingeniør ved NKI’s tekniske skole, VVS-teknisk linje fra 1974. I følge klagen har også 

foretaket ansatt Per Arne Myran i bedriften i en 50% stilling, mens han fullfører fagbrev i El-

installasjon. Foretaket har sin virksomhet innen salg, montasje og konsulentvirksomhet av 

ventilasjon og klimatekniske installasjoner, samt blikkenslagerverksted. 

 

Saksgang 

17.03.2016 Søknad 

19.05.2016 Vedtak om sentral godkjenning (delvis avslag) 

08.06.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

I klagen viser daglig leder til sin 35 års praksis i ventilasjon- og blikkenslagerbransjen og at 

denne må telle. Videre viser Myran til tidligere arbeidserfaring og at han frem til i dag har 

vært ansvarlig for levering, montering og igangkjøring av ca. 160 anlegg med total-

luftmengder fra 1000 til 60000 m3/h. Foretaket skriver også at Per Arne Myran nå er ansatt i 

foretaket i 50% stilling og at dette ikke fremgikk av søknaden. Han har fagbrev i 

automatikkmekanikerfaget, studieretning for mekniske fag, fra 2009. I tillegg er han nå 

lærling innen el-installasjon. Ut over dette leier foretaket inn 3 montører med lang 

kompetanse innen ventilasjonsmontasje, isolering og mantling. Det henvises for øvrig til 

klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2. 

 

I henhold til SAK10 § 11-1 andre ledd skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for 

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

godkjenningsområdet». Videre skal det vurderes om «foretakets kvalifikasjoner med hensyn 

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

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. byggesaksforskriften § 11-5 første ledd. 

 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for utførelse av ventilasjon- og 

klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 er mesterbrev eller fagskole (teknisk fagskole med 120 

studiepoeng), eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant 

utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være mesterbrev som rørlegger 

eller fagskole innenfor VVS. 

Foretakets daglige leder et utdannet ingeniør ved NKI’s tekniske skole, VVS-teknisk linje fra 

1974. Utdanningskravet er dermed oppfylt. 

 



 

Side 139 

Det er imidlertid slik at foretaket også må kunne dokumentere at det har en organisasjon 

med tilstrekkelig gjennomføringsevne for de oppgaver som er omfattet av 

godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 9-1 andre ledd. Bredden av de oppgavene et 

godkjenningsområde omfatter skal kunne utføres av foretakets egne ansatte, jf. SAK10 § 11-

1 og tilhørende veiledning. I dette ligger det at for godkjenningsområder som gjelder 

utførelse må foretaket også dokumentere at det har ansatte med relevant utdanning i det 

utførende ledd. For utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner vil dette for eksempel 

være svennebrev eller mesterbrev som blikkenslager eller kuldemontør. 

 

Foretaket har vist til å ha ansatt Per Arne Myran i 50% stilling med fagbrev i 

automatikkmekanikerfaget. Slik direktoratet vurderer det er ikke denne utdanningen 

tilstrekkelig relevant med tanke på å kunne utføre bredden av de oppgavene 

godkjenningsområdet omfatter. I følge lærerplanen installerer automatikkmekanikere blant 

annet utstyr, bygger opp, feilsøker på, reparerer og vedlikeholder automatiserte industrielle 

produksjonsanlegg, og utdanningen bygger normalt på videregående kurs I elektromekaniske 

fag eller tilsvarende. Etter det direktoratet kan se gir ikke utdanningen et tilstrekkelig 

grunnlag innenfor installasjon av ventilasjonsanlegg, sammenlignet med for eksempel en 

utdanning som blikkenslager.  

 

På bakgrunn av dette er det direktoratets vurdering at foretaket ikke har dokumentert å ha 

en organisasjon med tilstrekkelig gjennomføringsevne og dermed heller ikke kvalifikasjoner 

som er tilpasset det påklagede godkjenningsområdet, jf. SAK10 §§ 9-1 andre ledd og 11-1 

andre ledd. Montørene som foretaket leier inn er ikke hensyntatt i denne vurderingen da 

disse ikke er ansatt i foretaket.  

 

Da foretaket ikke har dokumentert tilstrekkelig gjennomføringsevne foretar ikke direktoratet 

en vurdering av den praksisen det er vist til.  

 

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.» 
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Sak 99/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Tømmerbakk Harald (godkjenningsnr. 2016/7594).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområde: 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 14.09.2016 ble vedtak av 29.08.2016 påklaget ved Harald Tømmerbakk. Klagen 

er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 08.08.2016 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 29.08.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 

 

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

som godkjenningsområdet omfatter. Etter direktoratets vurdering hadde foretaket dermed 

ikke dokumentert at det hadde kvalifikasjoner som var tilpasset det omsøkte 

godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd.   
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Generelle opplysninger om foretaket 

Harald Tømmerbakk fikk sentral godkjenning første gang 16.08.1999. I perioden 08.10.2013 – 

28.08.2016 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene ansvarlig søker i 

tiltaksklasse 1, overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1, overordnet ansvar for 

utførelse i tiltaksklasse 2 og overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1. 

 

Foretaket har i følge organisasjonsplanen 2 ansatte og ligger i Lauvstad i Volda i Møre og 

Romsdal. Foretaket er et enkeltpersonforetak og Harald Tømmerbakk er innehaver. Han har 

mesterbrev som tømrer fra 1988.  

 

Foretaket har sin virksomhet innen oppføring av bygninger og er registrert med 

næringskoden 41.200 Oppføring av bygninger i Enhetsregisteret.  

 

 

Saksgang 

08.08.2016 Søknad 

29.08.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

15.09.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

06.03.2017 Brev angående innhenting av informasjon sendt foretaket 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket skriver i klagen at det har vært med i ordningen siden 1999, og har hatt 

godkjenning for ansvarlig kontrollerende for utførelse av bygninger og installasjoner i 

tiltaksklasse 2. Etter den siste endringen av kontrollfunksjonen ”Uavhengig kontroll” fikk 

foretaket godkjenning for overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1. Det skriver videre at 

det er viktig for driften å ha sentral godkjenning for dette godkjenningsområdet og håper på 

å få innvilget godkjenningsområdet basert på nytt referanseprosjekt innsendt i klagen. Det 

henvises for øvrig til klagen.  

 

Vurdering 

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

godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet.  

 

I henhold til SAK10 § 11-1 andre ledd skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for 

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

godkjenningsområdet». Videre skal det vurderes om «foretakets kvalifikasjoner med hensyn 

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

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. byggesaksforskriften § 11-5 første ledd.  

 

Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Foretakets innehaver Harald Tømmerbakk har dokumentert å ha mesterbrev som tømrer fra 

1988. Denne utdanningen er relevant for godkjenningsområdet og har tilstrekkelig nivå for 
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tiltaksklasse 1, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 med tilhørende veiledning. Utdanningskravet er 

dermed oppfylt.  

 

Krav til praksis 

I henhold til SAK10 § 13-5 fjerde ledd bokstav og tilhørende veiledning er foretak med sentral 

godkjenning for overordnet ansvar for uavhengig kontroll kvalifisert for å kunne erklære 

ansvar for uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse av tiltak innen de fagområder 

foretaket selv besitter kompetanse og på fagområder der foretaket har kompetanse til å 

styre underleverandør av kontrolloppgaver. Dette skal fremgå av kvalitetssikringsrutinene til 

kontrollforetaket.  

 

Videre gis sentral godkjenning for overordnet ansvar til foretak som har erfaring med kontroll 

av prosjekterings- og utførelsesoppgaver av relevante fagområder og grenseflater. Det er en 

forutsetning at foretaket har kvalifisert personell med relevant praksis fra prosjektering og 

prosjekteringsledelse, samt praksis fra utførelse/byggeledelse, og har rutiner for fagkontroll 

og tverrfaglig kontroll, slik at kontrollen utføres på en hensiktsmessig måte og i nødvendig 

omfang.  

 

I tiltaksklasse 1 omfattes uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse av alle tiltak der 

alle vesentlige fagområder ligger i tiltaksklasse 1.  

 

Et vilkår for å få innvilget sentral godkjenning for funksjonen kontrollerende er at foretaket 

kan vise til referanseprosjekter hvor det kontrollerende foretaket har vært uavhengig av 

foretaket som har utført arbeidet, jf. SAK10 §§ 13-5 fjerde ledd bokstav a og 14-1 og 

tilhørende veiledning. Det kontrollerende foretaket må altså være en annen juridisk enhet 

enn det foretaket som har utført arbeidet som skal kontrolleres.  

 

Foretaket har i søknaden vedlagt ett referanseprosjekt med beskrivelsen ”egenkontroll”. Ut i 

fra beskrivelsen forstår direktoratet det slik at foretaket har kontrollert egne arbeider. 

Kontroll av egne arbeider er en del av ansvaret til prosjekterende og utførende foretak, og 

anses som obligatorisk kvalitetssikring, jf. SAK10 §§ 12-3 bokstav a og 12-4 bokstav a. Denne 

praksisen vil på bakgrunn av dette ikke være relevant for godkjenningsområdet da det 

ovenfor nevnte uavhengighetskravet for kontrollen ikke er oppfylt, jf. SAK10 §§ 13-5 fjerde 

ledd bokstav a og 14-1.  

 

I søknadsomgangen fra 2013 viste foretaket til et referanseprosjekt hvor foretaket beskrev å 

ha vært ”ansvarlig for tegning, prosjektering, søker, utførelse og kontrollerende”. Praksis 

med byggeledelse og prosjekteringsledelse kan være kvalifiserende praksis for kontroll, jf. 

SAK10 § 11-4 fjerde ledd og tilhørende veiledning. Av beskrivelsen til det nevnte 

referanseprosjektet kommer det ikke etter direktoratets vurdering klart frem konkret hva 

foretaket har utført i tiltaket, om det har leid inn andre foretak på sin ansvarsrett og 

eventuelt hva innleid foretak har utført. Det er på bakgrunn av dette direktoratets vurdering 
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at dette referanseprosjektet ikke kan kvalifisere som tilstrekkelig relevant praksis til å få 

innvilget sentral godkjenning for overordnet ansvar for kontroll.   

 

I klagen har foretaket vedlagt en kontrollerklæring for det fremgår at foretaket har foretatt 

en ”uavhengig kontroll i henhold til TEK10”. Informasjon som konkret hva foretaket har 

kontrollert, om det har leid inn andre kontrollforetak på sin ansvarsrett, om det har 

kontrollert et annet foretaks arbeider eller sine egne arbeider og eventuelt hvilket annet 

foretak som har blitt kontrollert kommer imidlertid ikke frem av den vedlagte 

kontrollerklæringen. Direktoratet finner derfor ikke at den vedlagte kontrollerklæringen er 

tilstrekkelig dokumentasjon på at foretaket har praksis som omfattes av 

godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 13-5 fjerde ledd bokstav a.  

 

Direktorat ba i brev av 06.03.2017 om at foretaket sendte inn ytterligere referanseprosjekter 

som kunne dokumentere at foretaket hadde praksis med godkjenningsområdet overordnet 

ansvar for kontroll. Det ble samtidig opplyst om hva godkjenningsområdet omfatter og at 

kontrollforetaket skal være uavhengig av foretaket som utfører arbeidet som blir kontrollert. 

Direktoratet mottok ikke svar på denne henvendelsen.  

 

Direktoratet kan ikke på bakgrunn av det ovenfor nevnte finne at foretaket har dokumentert 

å ha tilstrekkelig relevant praksis som omfattes av godkjenningsområdet, jf. SAK10 §§ 13-5 

fjerde ledd bokstav a og 14-1 med tilhørende veiledning. Det er etter dette direktoratets 

vurdering at foretaket ikke har dokumentert å ha kvalifikasjoner som er tilpasset det 

påklagede godkjenningsområdet i form av tilstrekkelig relevant praksis, jf. SAK10 § 11-1 

andre ledd.  

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Harald Tømmerbakk verken i 

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdet overordnet ansvar for kontroll i 

tiltaksklasse 1.  

 

Foretaket anfører i forbindelse med klagen at det har hatt sentral godkjenning for det 

påklagede godkjenningsområdet tidligere og at dermed burde få videreført denne. Til dette 

vil direktoratet bemerke: Ved søknad om sentral godkjenning må foretaket dokumentere at 

det oppfyller de krav som fremgår av gjeldende regelverk på tidspunktet for 

fornyelsessøknaden, jf. SAK10 § 13-4 tredje ledd. Dette innebærer at foretaket må 

dokumentere ovenfor direktoratet at det for eksempel oppfyller de gjeldende krav til 

relevant praksis med mer. Det er også slik at praktiseringen av regelverket vedrørende den 

sentrale godkjenningsordningen har blitt noe strengere de siste årene som følge av 

bygningsmyndighetenes ønske om dette, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 132. Den sentrale 

godkjenningsordningen må forholde seg til disse kravene ved behandling av søknader, jf. 

Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) kap. 27.6. Det er således ingen automatikk i at et foretak får 

fornyet sin sentrale godkjenning. 
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Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.» 

 

 

 

Sak 100/17 Eventuelt 

 


	Sak 65/17 Utsatt behandling av klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Ingeniørfirmaet Per Birkeland Jensen AS (godkjenningsnr. 2016/9130).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 66/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Radia Mekaniske AS (godkjenningsnr. 2016/2196).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Krav til praksis
	Fagområdet omfatter montering av bærende og ikke-bærende bygningsdeler av metall, eller prefabrikkerte betongelementer. Utførelse av sikringstiltak inngår i godkjenningsområdet. Montering og avstivning under montering og ansvar for utførelse av branni...
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 67/17 Utsatt behandling av klage på vedtak om avslag på søknad om endring av sentral godkjenning fra Slokkesystemer AS (godkjenningsnr. 2016/2741).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 68/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Egset Ventilasjon AS (godkjenningsnr. 2016/8275).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 69/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra EFA Transport AS (godkjenningsnr. 2016/3174).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Samlet vurdering for de påklagede godkjenningsområdene
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 70/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Byggingeniør Einar Olsen AS (godkjenningsnr. 2016/3454).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Ved vurderingen av om foretaket tilfredsstiller kravene til utdanning, åpner direktoratets og klagenemndas praksis for at særlig kvalifiserende praksis i noen tilfeller kan kompensere for manglende utdanningsnivå. Det kreves da at foretaket kan vise t...
	Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 2 og overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 2
	Krav til utdanning
	Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonene ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende i tiltaksklasse 2 er utdanning som svarer til krav
	til mesterbrevsutdanning eller fagskole med fagplan for linjefag i tillegg til henholdsvis 6 og 3 års praksis, jf. SAK10 § 11-1 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for disse godkjenningsområdene vil for eksempel være ingeniør bygg.
	Foretaket har for Einar Nils Olsen i klagen vedlagt en foreløpig karakterutskrift for en ingeniørutdanning innen bygg fra 1972. Det er imidlertid ikke for direktoratet forelagt ytterligere vitnemål eller lignende som dokumenterer at denne utdanningen ...
	For Kaj Jonny Årsandøy er det dokumentert vitnemål for toårig teknisk fagskole bygg fra 1995. Denne utdanningen er relevant og tilfredsstiller også kravet til utdanningsnivå for godkjenningsområdene i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 11-1.
	Utdanningskravet er dermed oppfylt.
	Krav til praksis
	Godkjenningsområdene overordnet ansvar for prosjektering og overordnet ansvar for utførelse omfatter ansvar for komplett prosjektering/utførelse av alle relevante fagområder, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav a og tredje ledd bokstav a med tilhørend...
	Foretaket har i søknads- og klageomgangen beskrevet å ha hatt det overordnede ansvaret for prosjektering og utførelse av prosjekter som blant annet nybygg av barne-og ungdomsskole, tilbygg til eldresenter og nybygg av videregående skole. Selve tiltake...
	Foretaket har på bakgrunn av dette ikke dokumentert at det samlet har kvalifikasjoner som er tilpasset de nevnte påklagede godkjenningsområder, jf. SAK10 § 11-1.
	Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2
	Krav til praksis
	Foretaket har dokumentert å ha en ansatt med teknisk fagskole bygg. Denne utdanningen er relevant for det påklagede godkjenningsområdet, men har ikke tilstrekkelig nivå for overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2. Når det gjelder praksis har ...
	Kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1
	Krav til utdanning
	Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig kontrollerende for våtrom i tiltaksklasse 1 er fagopplæring som svarer til fag-/svenneprøve i tillegg til 2 års praksis, jf. SAK10 § 11-1 og tilhørende veiledning.
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 71/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra ARKITEKT MNAL Ingar Hjelmberg (godkjenningsnr. 2016/23527).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 72/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra 4CON AS (godkjenningsnr. 2016/3600).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Samlet vurdering for godkjenningsområdene
	Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2
	Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 73/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om endring av sentral godkjenning fra B Tarberg AS (godkjenningsnr. 2016/3707).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Prosjektering av veg-, uteareal og landskapsutforming i tiltaksklasse 2
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 74/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Olav Magne Gorseth (godkjenningsnr. 2016/3797).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 2
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 75/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Thorbjørn Holgersen (godkjenningsnr. 2016/3105).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 76/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Hordvik Maskin AS (godkjenningsnr. 2016/4105).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	Sak 77/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra PS Plan Ingeniør Roar Pedersen AS (godkjenningsnr. 2016/4231).
	Foretaket har tatt kontakt med direktoratet og bedt om at behandlingen av saken utsettes. Klagenemnda  avventer derfor sin behandling av saken inntil videre.
	Sak 78/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Jan Helge Wilson (godkjenningsnr. 2016/3878).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 79/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Atcon AS (godkjenningsnr. 2016/4272).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 80/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Ingeniør Oddbjørn Hagen AS (godkjenningsnr. 2016/4303).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 3
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 81/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om endring av sentral godkjenning fra FS PROSJEKT Frode Skrindsrud (godkjenningsnr. 2016/4428).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 82/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Malmo og Ugelstad Eiendomsservice AS (godkjenningsnr. 2016/4451).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 83/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Geir Høllesli Oppmåling (godkjenningsnr. 2016/4475).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 84/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om endring av sentral godkjenning fra Tverberg Entreprenør AS (godkjenningsnr. 2016/4542).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Utførelse av murerarbeid i tiltaksklasse 1
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 85/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Terje Gudbrandsen Forskaling AS (godkjenningsnr. 2016/4603).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 86/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Rørlegger Hagen Jonny Hagen (godkjenningsnr. 2016/8009).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Samlet vurdering for de påklagede godkjenningsområdene
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge. »
	Sak 87/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Promont Byggmontering AS (godkjenningsnr. 2016/4784).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 88/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Arkitekt Randi Dalevold (godkjenningsnr. 2016/4890).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder
	Sak 89/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Stig Ulvnes Rørlegger (godkjenningsnr. 2016/4928).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 90/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Austigard Arkitektur AS (godkjenningsnr. 2016/5016).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder
	Sak 91/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Elprosjekt Trøndelag AS (godkjenningsnr. 2016/7312).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Prosjektering av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 3 og prosjektering av ledesystem i tiltaksklasse 3
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 92/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om endring av sentral godkjenning fra Ing Øyvind Jørgensen AS (godkjenningsnr. 2016/5256).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Samlet vurdering for de påklagede godkjenningsområdene
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 93/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Opperud Kran og Montasje AS (godkjenningsnr. 2016/5268).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2
	Krav til praksis
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 94/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra AS Voss Ventilasjonsteknikk (godkjenningsnr. 2016/5285).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 og utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 95/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om endring av sentral godkjenning fra Malum Bygg AS (godkjenningsnr. 2016/5291).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1
	Krav til praksis
	Godkjenningsområdet omfatter uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger samt for fritidsboliger med mer enn en boenhet. Når det gjelder fuktsikring av våtrom er det først og fremst utførelsen s...
	Kontrollen for godkjenningsområdet omfatter:
	 plassering av sluk i plan og høyde som prosjektert
	 visuell kontroll av tilpasning mellom membran, slukmansjett og sluk
	 synliggjøring av eventuell lekkasje fra cisterne ved utløp til gulv
	 samsvar mellom spesifikasjon av produktene for membran, slukmansjett og sluk og produkter som er benyttet
	 bekreftelse i produktdokumentasjon av samvirke mellom produktene membran, slukmansjett og sluk, jf. SAK10 § 13-5 fjerde ledd bokstav b og tilhørende veiledning.
	Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn ett referanseprosjekt. Dette dreier seg om en enebolig i Midtre Gauldal kommune som ble gitt ferdigattest i 2016. Beskrivelsen er «Enebolig 169 m2, uavhengig kontrollerende våtrom og lufttetthet»...
	Til dette svarte foretaket at det var vanskelig å vise til flere referanseprosjekter da kravet til uavhengig kontroll først kom 01.01.2013. Dette fremkommer også av klagen. I klagen har foretaket sendt inn ytterligere tre referanseprosjekter. Dette dr...
	Direktoratets vurdering er at denne typen kontroll inngår i foretakets obligatoriske kvalitetssikring som en del av ansvarlig utførendes ansvar, jf. SAK10 § 12-4 bokstav a.
	Foretaket har dermed ikke ovenfor direktoratet dokumentert at de har praksis med godkjenningsområdet og uavhengig kontroll over påkrevd praksistid, og har dermed ikke dokumentert at det har kvalifikasjoner som er tilpasset godkjenningsområdet, jf. SAK...
	Kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1
	Krav til praksis
	Godkjenningsområdet omfatter uavhengig kontroll av lufttetthet i alle nye boliger. Kontrollen for godkjenningsområdet omfatter at det er påvist oppfyllelse av krav til lufttetthet. Det vil normalt være tilstrekkelig å påse at det foreligger dokumentas...
	Foretaket har i søknad om sentral godkjenning vist til samme referanseprosjekt som for kontroll av våtrom, med likelydende beskrivelse. Direktoratet etterspurte også for dette godkjenningsområdet en bedre beskrivelse, samt ytterligere referanseprosjek...
	For dette området opplyste foretaket i sitt tilsvar at de ikke selv utfører en slik testing, men leier inn et eksternt foretak som utfører testen på vegne av Malum Bygg AS og deretter sender en rapport. Dette fremgår også av klagen. I klagen har foret...
	Også for kontroll av lufttetthet vurderes dette til å være en egenkontroll som inngår i foretakets obligatoriske kvalitetssikring, og dermed ikke en uavhengig kontroll av andre foretaks utførelse.
	Foretaket har dermed ikke dokumentert at det har kvalifikasjoner som er tilpasset godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd.
	Foretaket har i sin klage anført at det er vanskelig å skaffe seg 4 års praksis med uavhengig kontroll, da dette ble innført 01.01.2013. Til dette vil direktoratet bemerke at kravet til praksis fra kontrollarbeid kan oppfylles gjennom erfaring med kon...
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 96/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Lynne Entreprenør AS (godkjenningsnr. 2016/5373).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 97/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Pipeliner AS (godkjenningsnr. 2016/5382).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Prosjektering av vannforsynings- og avløpsinstallasjoner i tiltaksklasse 3
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 98/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Ing. Arne Myran (godkjenningsnr. 2016/5108).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 99/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Tømmerbakk Harald (godkjenningsnr. 2016/7594).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»

