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Sak	41/15	 Protokoll	fra	klagenemndas	møte	02.	juni	2015.	
	
Protokollen	ble	godkjent	uten	merknader.	
 

Sak	42/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	sentral	godkjenning	fra	Arkide	AS	
(godkjenningsnr.	2014/8045)	

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

Vedtak:	

Klagen	tas	ikke	til	følge.	

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

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

Fra	møte:		 4/15	–	Klagenemnda	for	sentral	godkjenning	av	foretak	for	
ansvarsrett	

Dato/tid:	 16.09.2015	kl.	10.00	til	kl.	14.00	
Sted:	 Gardermoen	
Deltakere:	 Torild	Engh,	Tone	Cecilie	Frønsdal,	Heidi	Marhaug	Sauar,	Nils	Ingulf	

Langlete,	Eva	Paulshus	
Fra	DiBK:	Silje	Alund	

Sekretariatet:																			Hanne	Guro	Warholm	Sørum	
Møteleder:	 Torild	Engh	
Referent:	 Hanne	Guro	Warholm	Sørum	
Referat	også	til:	 Klagenemndas	medlemmer	og	varamedlemmer,	

Kommunal-	og	moderniseringsdepartementet 
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«Klagen	gjelder	

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

	

• Overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	2	

• Utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	i	tiltaksklasse	2	

	

Vedtaket	ble	påklaget	ved	Egil	Sorgendal	den	22.10.2014.	Klagen	er	rettidig,	jf.	
forvaltningsloven	§	29.		

	

Direktoratet	har	tatt	klagen	delvis	til	følge,	og	innvilget	godkjenningsområdene		:	

• Ansvarlig	søker	i	tiltaksklasse	3.	

• Prosjektering	av	arkitektur	i	tiltaksklasse	3.	

• Prosjektering	av	bygningsfysikk	i	tiltaksklasse	2.	

• Kontroll	av	brannkonsept	i	tiltaksklasse	2.	

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	08.09.2014	søknad	om	sentral	godkjenning	for	
ansvarsrett.		

I	vedtak	datert	02.10.2014	avslo	direktoratet	delvis	søknad	om	sentral	godkjenning.	Følgende	
godkjenningsområder	ble	innvilget:		

	

• Ansvarlig	søker	i	tiltaksklasse	2.	

• Overordnet	ansvar	for	prosjektering	i	tiltaksklasse	2.	

• Prosjektering	av	arkitektur	i	tiltaksklasse	2.	

• Prosjektering	av	utearealer	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	2.	

• Prosjektering	av	brannkonsept	i	tiltaksklasse	2.	

• Prosjektering	av	konstruksjonssikkerhet	i	tiltaksklasse	2.	

• Overordnet	ansvar	for	kontroll	i	tiltaksklasse	2.	

	

	

Følgende	godkjenningsområder	ble	ikke	innvilget:	
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• Ansvarlig	søker	i	tiltaksklasse	3.	

• Prosjektering	av	arkitektur	i	tiltaksklasse	3.	

• Overordnet	ansvar	for	prosjektering	i	tiltaksklasse	3.	

• Prosjektering	av	bygningsfysikk	i	tiltaksklasse	2.	

• Overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	2.	

• Utførelse	av	tømrerarbeider	og	montering	av	trekonstruksjoner	i	tiltaksklasse	2.	

• Utførelse	av	riving	og	miljøsanering	i	tiltaksklasse	1.	

• Overordnet	ansvar	for	kontroll	i	tiltaksklasse	3.	

• Kontroll	av	bygningsfysikk	i	tiltaksklasse	2.	

• Kontroll	av	brannsikkerhet	i	tiltaksklasse	2.	

	

Begrunnelse	for	avslagene	var	hovedsakelig	at	referanseprosjektene	ikke	i	tilstrekkelig	grad	
dekket	de	omsøkte	godkjenningsområdene	og	tiltaksklasse.		For	godkjenningsområdene	
innen	utførelse	hadde	foretaket	heller	ikke	dokumentert	tilstrekkelig	relevant	fagutdannelse.	
Det	vises	til	vedtaket.	

	

Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Arkide	AS	ble	stiftet	01.01.2013.		Egil	Sorgendal	er	eneste	ansatte.	Han	er	utdannet	arkitekt	
fra	NTH	i	1980.	Sorgendal	kan	etter	utdanning	vise	til	en	allsidig	arkitektpraskis	,	samt	flere		
års	praksis	som	avdelingsarkitekt	både	i	kommuner	og	fylkeskommune.	

Saksgang			

08.09.2013:	Søknad	

02.10.2013:	Vedtak	om	sentral	godkjenning	(delvis	avslag)	

22.10.2013:	Klage	på	avslag	arkivert	hos	DiBK	

	

Foretakets	anførsler	

Sorgendal	har	skrevet	en	omfattende	klage.		Her	anfører	Sorgendal	at	han	klager	fordi	han	
uventet	har	fått	avslag	/	fått	godkjenning	i	lavere	tiltaksklasser	i	forhold	til	hans	utdannelse	
og	at	det	kan	virke		som	vedleggene	til	søknaden	ikke	er	tilstrekkelig	hensyntatt	og	er	
mangelfullt	behandlet.	Han	mener	videre	at	avslagene	ikke	er	tilstrekkelig	begrunnet	i	
forhold	til	forvaltningslovens	krav.	Han	klager	primært	for	å	få	den	tiltaksklassen	han	mener	
er	relevant	for	sin	kunnskap	og	erfaringsbakgrunn	og	som	han	har	søkt	om.	Sekundært	
ønsker	han	godkjenning	i	en	klasse	lavere.	

Det	vises	særskilt	til	klagen.	
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Vurdering		

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

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

Overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	2	

Godkjenningsområdet	omfatter	ansvar	for	komplett	utførelse	av	alle	relevante	fagområder.		
Dette	innebærer	ansvar	for	koordinering	av	de	utførende	fagområder,	uavhengig	av	om	
oppgavene	utføres	av	egne	ansatte	eller	innleide	foretak.	Godkjenningsområdet	innebærer	
også	ansvar	for	grensesnittene	mellom	fagområdene.		Der	det	benyttes	underentreprenører,	
skal	disse	oppfylle	system-	og	kvalifikasjonskrav	som	følger	av	byggesaksforskriften	kap.	10	
og	11.	
Plassering	i	tiltaksklasse	vil	avhenge	av	antall	utførende	foretak,	koordineringsbehov	og	antall	
grensesnitt.	Tiltaksklasse	for	de	enkelte	fagområder	behøver	ikke	være	avgjørende.	
	

Eksempler	på	overordnet	ansvar	for	utførelse	av	bygninger	i	tiltaksklasse	2	kan	være	
oppføring	eller	vesentlig	endring	av:	

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

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

og	utførelse	av	nye	installasjoner	normalt	ligger	i	tiltaksklasse	3.		

Godkjenningsområdet	er	i	utgangspunktet	tiltenkt	hoved	og	totalentreprenører	med	erfaring	
fra	gjennomføring	av	hele	tiltak.	

Kvalifikasjonskravet	er	utdanning	som	svarer	til	det	som	kreves	for	Mesterbrev	eller	teknisk	
fagskole	og	3	års	praksis	jf.	byggesaksforskriftens	§	11-1	og	veiledningen	til	denne.	Det	kreves	
praksis	fra	samme	eller	høyere	tiltaksklasse.	

Egil	Sorgendal	er	utdannet	arkitekt	NTH.		Utdanningskravet	anses	å	være	oppfylt	med	tanke	
på	nivå,	men	foretaket	disponerer	ikke	personell	med	utdanning	innen	utførelse.		Det	er	i	
søknaden	vist	til	ett	referanseprosjekt.	Det	er	vist	til	praksis	fra	et	større	forretningsbygg	i	
Østre	Toten	Kommune	i	år	2000.		Sorgendal	har	her	opplyst	å	ha	hatt	ansvar	for	oppfølging	
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og	kontroll	av	hele	byggeprosjektet	som	ansatt	hos	Jacobsen	og	Reiten	arkitektkontor.		
Sorgendal	har	ikke	vist	til	praksis	fra	egen	utførelse.	Praksis	som	byggeleder	og	ansvarlig	
søker	osv	anses	ikke	som	tilstrekkelig	praksis	for	å	kvalifisere	til	sentral	godkjenning	innen	
utførelse.	Direktoratet	forutsetter	at	det	dokumenteres	praksis	hvor	foretaket	har	reelt	
ansvar	for	gjennomføring	og	utførelse	av	tiltak	i	aktuell	tiltaksklasse.	Foretaket	har	heller	ikke	
i	sin	organisasjonsplan	synliggjort	organisering	og	ressurser	tilpasset	godkjenningsområdet	i	
tiltaksklasse	2	.	

På	bakgrunn	av	det	ovenfor	nevnte	finner	direktoratet	at	Arkide	AS	verken	i	søknaden	eller	i	
klagesaksomgangen	har	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelige	kvalifikasjoner	til	å	få	
godkjenning	for	overordnet	ansvar	i	tiltaksklasse	2.		

	

Utførelse	av	tømrerarbeider	i	tiltaksklasse	2.	

Godkjenningsområdet	omfatter	oppføring	og	vesentlig	endringsarbeider	av	bygning	med	
boenhet	og	flere	enn	3	etasjer,	og	bygning	for	publikum	og	arbeidsbygning	med	3	og	4	
etasjer,	samt	andre	trekonstruksjoner	av	tilsvarende	kompleksitet.	

Kvalifikasjonskravet	er	utdanning	som	svarer	til	det	som	kreves	for	Mesterbrev	eller	teknisk	
fagskole	og	3	års	praksis	jf.	byggesaksforskriftens	§	11-1	og	veiledningen	til	denne.	Det	kreves	
praksis	fra	samme	eller	høyere	tiltaksklasse.	

Sorgendal	er	foretakets	eneste	ansatte	og	er	utdannet	arkitekt.	Sorgendal	viser	til	at	han	har	
lang	og	generell	kompetanseerfaring	fra	oppfølging	av	byggeprosjekter.	Foretaket	disponerer	
ikke	fagpersonell	med	svennebrev	som	tømrer	eller	tilsvarende	utdanning	innen	tømrerfaget,	
og	direktoratet	kan	ikke	se	at	foretaket	har	tilstrekkelige	samlede	kvalifikasjoner	innen	
utførelse	av	tømrerarbeider	i	tiltaksklasse	2.	

På	bakgrunn	av	det	ovenfor	nevnte	finner	direktoratet	at	Arkide	AS	verken	i	søknaden	eller	i	
klagesaksomgangen	har	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelige	kvalifikasjoner	til	å	få	
godkjenning	for	utførelse	av	tømrerarbeider	i	tiltaksklasse	2.		Direktoratet	har	heller	ikke	
funnet	grunnlag	til	å	innvilge	godkjenningsområdet	i	tiltaksklasse	1.	

	

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

	

 

 

	



	

Side	6	

Sak	43/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
fra	Sørlandet	Boligbyggelag	(godkjenningsnr.	2014/8164).  

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	til	følge.	

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

Det	vises	til	sist	innsendte	kommentar	fra	foretaket	av	10.	September	2015	hvor	klager	
redegjør	for	hvilke	oppgaver	de	har	hatt	som	søker	i	de	nyeste	referanseprosjektene.	Ut	ifra	
denne	redegjørelsen	har	klager	utført	oppgaver	som	ligger	innenfor	kravene	til	ansvarlig	
søker	i	tiltaksklasse	2,	jf.	byggesaksforskriften	(SAK10)	§	12-2	bokstav	a-m.	Alle	øvrige	krav	er	
oppfylt	slik	det	fremgår	av	direktoratets	vedtak.	Klagenemnda	beslutter	derfor	at	
godkjenning	gis	for	ansvarlig	søker	i	tiltaksklasse	2.	

	

	

Sak	44/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	endring	av	sentral	godkjenning	fra	
Gravehjelpen	Runar	Walther	AS	(godkjenningsnr.	2014/8966).		

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	vannforsynings-,	avløps	og	fjernvarmeanlegg	i	tiltaksklasse	2	
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• Utførelse	av	grunnarbeid	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	2	

Vedtaket	ble	påklaget	den	24.11.2014	ved	Stine	Walther.	Klagen	er	rettidig,	jf.	
forvaltningsloven	§	29.	

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	17.10.2014	søknad	om	endring	av	sentral	godkjenning	
for	ansvarsrett.	

I	vedtak	datert	13.11.2014	avslo	direktoratet	søknad	om	endring	av	sentral	godkjenning.		

Begrunnelse	for	avslagene	var	at	foretaket	ikke	hadde	dokumentert	nødvendig	relevant	
utdanning,	jf.	byggesaksforskriften	(SAK10)	§§	11-1	første	ledd	og	11-4.	
Referanseprosjektene	dekket	heller	ikke	i	tilstrekkelig	grad	godkjenningsområdene	foretaket	
hadde	søkt	om.	

Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Gravehjelpen	Runar	Walther	As	er	lokalisert	i	Haflundsøy	i	Sarpsborg	kommune.	Foretaket	
har	6	ansatte	.	Runar	Walther	er	daglig	leder.	Han	har	jobbet	som	rørlegger	og	
maskinentreprenør	siden	1978	og	har	yrkesbevis	som	anleggsmaskinfører	fra	1982.	I	
perioden	24.01.2014	–	24.01.2017	har	foretaket	sentral	godkjenning	som	ansvarlig	søker	i	
tiltaksklasse	1,	prosjektering	av	utearealer	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	1,	
prosjektering	av	konstruksjonssikkerhet	i	tiltaksklasse	1,	prosjektering	av	vannforsynings,	
avløps-	og	fjernvarmeanlegg	i	tiltaksklasse	1,	utførelse	av	grunnarbeid	og	landskapsutforming	
i	tiltaksklasse	1	og	utførelse	av	tømrerarbeider	og	montering	av	trekonstruksjoner	i	
tiltaksklasse	1.	

	

Saksgang			

17.10.2014:	Søknad	om	endring	av	sentral	godkjenning	

13.11.2014:	Avslag	på	søknad	om	endring	av	sentral	godkjenning	

24.11.2014:	Klage	på	avslag	arkivert	hos	DiBK	

	

	

Foretakets	anførsler	

I	klagen	vises	det	til	en	telefonsamtale	med	saksbehandler	hvor	saksbehandler	har	gitt	en	
utfyllende	forklaring	på	avslagsgrunn.	Det	anføres	at	det	var	innsendt	feil	organisasjonsplan	
pga	at	foretaket	hadde	gått	over	til	elektronisk	internkontrollsystem.		Vedlagt	klagen	er	



	

Side	8	

derfor	en	oppdatert	organisajonsplan	samt	historisk	dokumentasjon	på	faglig	leder	Runar	
Walther.		Det	er	også	vedlagt	en	liste	over	oppdrag	i	Sarpsborg	kommune	hvor	foretaket	har	
hatt	ansvarsretter.	Det	bebmerkes	avslutnignsvis	at	det	er	viktig	for	foretaket	å	få	dette	
innvilget	da	kommune	stiller	krav	om	tiltaksklasse	2	for	å	kunne	arbeide	på	kommunenes	
ledningsnett.	Det	vises	til	klagen.	
	
		
Vurdering		

Direktoratet	har	vurdert	klageanførslene	og	funnet	at	klagen	ikke	kan	føre	frem	hva	gjelder	
sentral	godkjenning	for	Prosjektering	av	vannforsynings-,	avløps	og	fjernvarmeanlegg	i	
tiltaksklasse	2	eller	for	utførelse	av	grunnarbeid	og	landskapsutforming	tiltaksklasse	2.	

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

Prosjektering	av	vannforsynings-,	avløps	og	fjernvarmeanlegg	i	tiltaksklasse	2	

Godkjenningsområdet	fremgår	av	byggesaksforskriftens	§13-5	og	veiledningen	til	denne.		
Godkjenningsområdet	omfatter	komplett	prosjektering	av	anleggskonstruksjoner	og	
installasjoner,	nødvendig	dimensjonering	og	spesifikasjon	av	produkter	og	komponenter.		

Plassering	av	tiltaket	på	situasjonsplan	med	koordinatfesting	og	høydeangivelse	av	viktige	
deler	av	anlegget,	inngår	i	oppgaven.	Oppgaven	omfatter	også	prosjektering	av	sikringstiltak	i	
anleggsperioden,	samt	utarbeidelse	av	dokumentasjon	som	grunnlag	for	forvaltning,	drift	og	
vedlikehold	(FDV)	av	anlegget.	
	

Prosjekteringen	i	tiltaksklasse	2	omfatter:		
	
Prosjektering	av	vannforsynings-	og	avløpsanlegg	for	inntil	200	personekvivalenter		

• dimensjonering,	plassering,	fundamentering	og	tilbakefylling	av	ledninger	for	vann,	
avløp,	overvannsledninger	og	fjernvarme,		

• forsyningsanlegg	for	grunnvann	inkludert	eventuelt	vannrenseanlegg,	
• avløpsrenseanlegg	herunder	anleggstekniske	konstruksjoner	og	installasjoner	

eventuelt	infiltrasjonsanlegg.	

Kvalifikasjonskravet	jf	byggesaksforskriften	§11-1	og	veiledningen	til	denne,	er	at	foretaket	
disponerer	personell	med	relevant	utdanning	som	svarer	til	utdanning	fra	ingeniørhøyskole	
og	6	års	praksis.			
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Runar	Walther	har	yrkesbevis	som	anleggsmaskinfører	fra	1982,	sprengningsertifikat	og	ADK	
1	sertifikat.		Videre	er	det	i	organisasjonsplanen	som	var	vedlagt	klagen	oppført	at	Yngvar	
Falchenberg	er	seniorrådgiver	og	byggmester.	Falchenberg	er	oppført	i	mesterregisteret	som	
bygg	og	tømrermester.	

Falchenberg	har	med	det	foretakets	høyeste	utdanning.		Utdanningen	er	ikke	på	et	
tilstrekkelig	nivå	i	forhold	til	kravene,	og	anses	heller	ikke	som	tilstrekkelig	relevant	for	
prosjektering	av	dette	godkjenningsområdet	hvor	mest	relevant	utdannelse	vil	være	fra	VA	
linje	på	ingeniørhøyskole.		

Foretaket	disponerer	ikke	personell	med	utdanning	på	ingeniørnivå.	Utdanningskravet	er	
med	det	ikke	oppfylt.	

Det	er	vist	til	noe	praksis	fra	godkjenningsområdet,	men	direktoratet	kan	ikke	se	at	det	er	
dokumentert	tilstrekkelig	praksis	til	at	denne	kan	veie	opp	for	manglende	utdanningsnivå	i	
forhold	til	forskriftens	krav.	

På	bakgrunn	av	det	ovenfor	nevnte	finner	direktoratet	at	Gravehjelpen	Runar	Walther	AS		
verken	i	søknaden	eller	i	klagesaksomgangen	har	dokumentert	tilstrekkelige	samlede	
kvalifikasjoner	til	å	få	godkjenning	for	prosjektering	av	vannforsynings-,	avløps	og	
fjernvarmeanlegg	i	tiltaksklasse	2.	

	

Utførelse	av	grunnarbeid	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	2	

Godkjenningsområdet	fremgår	av	byggesaksforskriften	(SAK	10)	§13-5	og	veiledningen	til	
denne	Fagområdet	omfatter	blant	annet	graving,	sprengning,	oppfylling,	planering	og	
komprimering.				
	
Arbeider	i	tiltaksklasse	2	kan	være:		
	
•	Grunn-	og	terrengarbeid	i	områder	med	vanskelige	grunnforhold	som	omfatter;	
•	sprenging	inntil	8	m	skjæringshøyde	fra	opprinnelig	nivå.	
•	oppfylling	av	løsmasser	inntil	5	m	avvik	fra	opprinnelig	nivå.	
	

Kvalifikasjonskravet	jf	byggesaksforskriften	§11-1	og	veiledningen	til	denne,	er	at	foretaket	
disponerer	personell	med	relevant	utdanning	som	svarer	til	mesterbrev	eller	teknisk	fagskole	
og	3	års	praksis.	Det	er	foretakets	organisasjonsplan	som	legges	til	grunn	for	vurderingen.				

Runar	Walther	har	yrkesbevis	som	anleggsmaskinfører	fra	1982,	sprengningsertifikat	og	ADK	
1	sertifikat.		Videre	er	det	i	organisasjonsplanen	som	var	vedlagt	klagen	oppført	at	Yngvar	
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Falchenberg	i	den	reviderte	organisasjonsplanen	er	kommet	inn	som	seniorrådgiver	og	
byggmester.	Falchenberg	er	oppført	i	mesterregisteret	som	bygg	og	tømrermester.	

Falchenberg	som	med	det	har	foretakets	høyeste	utdanning	er	utdannet	bygg/tømrermester.		
Utdanningen	er	på	et	tilstrekkelig	nivå	i	forhold	til	kravene,	men	anses	ikke	som	tilstrekkelig	
relevant	for	prosjektering	av	dette	godkjenningsområdet.	Relevant	utdanning	vil	for	
eksempel	være	teknisk	fagskole	anleggslinje.	

Ved	søknaden	var	det	for	dette	godkjenningsområdet	fremlagt	3	referanseprosjekter.	Alle	
gjaldt	stikkledninger,	og	var	utført	i	2014.	Det	er	generelt	lite		redegjørelse	i	
referanseprosjektene	men	for	det	ene	tiltaket	fremgår	det	at	det	er	lagt	kommunal	
vannledning	med	dimensjon	160mm.	Dette	kan	plasseres	i	tiltaksklasse	2.		Runar	Walther	har	
også	vist	til	en	langvarig	praksis	blant	annet	ved	entreprenørgodkjenning	fra	1993	som	faglig	
leder	i	Borg	entreprenør.		Denne	gjaldt	for	enkle	arbeider.			Direktoratet	finner	at	det	er	
dokumentert	noe	praksis	fra	tiltaksklasse	2,	men	ikke	at	denne	kan	veie	opp	for	at	kravet	
relevant	utdanning	/	utdanningsnivå	ikke	er	oppfylt.	

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

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

 

 

	

Sak	45/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	sentral	godkjenning	fra	Søren	
Yran	AS	(godkjenningsnr.	2014/9101).		

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	har	lest	kommentarene	til	saksfremlegget	som	foretaket	har	sendt	inn,	datert	
12.09.2015.	Kommentarene	går	blant	annet	ut	på	at	klagers	utdannelse	er	underkjent.	
Klagenemnda	kan	ikke	se	at	dette	er	riktig.	Direktoratets	avslag	er	basert	på	at	klager	ikke	har	
dokumentert	tilstrekkelig	praksis	knyttet	til	de	påklagede	godkjenningsområdene.	
Klagenemnda	er	i	det	alt	vesentlige	og	i	resultatet	enig	med	direktoratet.	Det	hitsettes	fra	
direktoratets	redegjørelse,	vurdering	og	vedtak:	

«Klagen	gjelder	

Denne	klagesaken	omhandler	klage	på	to	forskjellige	vedtak,	truffet	i	to	forskjellige	saker.	Av	
praktiske	årsaker	samles	klagesaksfremstillingen	i	en	fremstilling.	Det	vil	fremgå	underveis	
hvilken	sak	fremstillingen	behandler.	

Den	første	saken	gjelder	søknad	av	30.10.2014	sak	nr.	14/8302.	Klagen	gjelder	avslag	på	
søknad	om	sentral	godkjenning	for	følgende	godkjenningsområde:	

• Prosjektering	av	Utearealer	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	2	

Vedtaket	ble	påklaget	28.11.2015.2014	av	foretaket	ved	Søren	Yran.	Klagen	er	rettidig,	jf.	
forvaltningsloven	(fvl)	§	29.	Foretaket	er	klageberettiget,	jf	fvl	§	28.1.1.	Klagen	er	fremsatt	i	
samsvar	med	fvl	§	32.	

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	30.10.2014	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
for	ansvarsrett.	Følgende	godkjenningsområder	ble	innvilget:		

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

• Prosjektering	av	Arkitektur	i	tiltaksklasse	2	

• Prosjektering	av	Utearealer	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	1	

	
Følgende	godkjenningsområder	ble	avslått:	
	

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

• Prosjektering	av	Utearealer	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	2	

	
	

Begrunnelsen	for	avslagene	var	at	referanseprosjektene	ikke	i	tilstrekkelig	grad	dekket	
tiltaksklasse	2	innenfor	det	omsøkte	godkjenningsområdet.	Foretaket	hadde	dermed	ikke	
dokumentert	tilstrekkelig	praksis	knyttet	opp	mot	godkjenningsområdet,	jf.	
byggesaksforskriften	SAK10)	§	11-1,	11-4		og	veiledningen	til	SAK10	§	13-5.2	ledd	bokstavene	
a	og		c.	Foretaket	hadde	dermed	ikke	dokumentert	nødvendig	og	relevant	fagkompetanse	for	
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det	omsøkte	godkjenningsområdet,	jf.	SAK10	kap.	11.		

Det	vises	til	vedtaket.	
	

Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Foretaket	er	et	aksjeselskap	som	ligger	i	Oslo	kommune.	Foretaket	ble	stiftet	den	28.08.1987	
og	registrert	i	Brønnøysundregistrene	09.05.1990.	Forretningsformål	er	oppgitt	å	være	
arkitektur,	designprosjektering	og	annen	tilknyttet	virksomhet	m.m.	Det	er	ikke	innsendt	
organisasjonsplan	for	foretaket	som	oppfyller	kravene	i	byggesaksforskriften	(SAK10)	§	1-2	
bokstav	e.			I	Purehelp	er	foretaket	registrert	med	3	ansatte.		Daglig	leder	er	Søren	Yran.	Han	
har	oppgitt	å	ha	studert	ved	Eidgenøssiche	Technische	Hochscule	i	Zurich	og	var	ferdig	der	i	
februar	i	1979.	Det	er	innsendt	en	CV	i	en	tidligere	sak,	men	det	er	ikke	innsendt	vitnemål,	på	
tross	av	at	direktoratet	har	anmodet	om	dette.		

Yran	bruker	tittelen	Sivilarkitekt.	Dette	er	en	beskyttet	tittelen	og	er	forbeholdt	de	som	
utdannet	ved	NTNU,	eller	Arkitektur	og	designhøyskolen	i	Oslo	(AHO)	eller		ved	Bergen	
Arkitekthøyskole.	Tittelen	Sivilarkitekt	ble	for	øvrig	endret	til	Master	i	arkitektur	i	2005.		Det	
er	ikke	fremlagt	dokumentasjon	på	at	Yran	har	fått	godkjent	sin	utdannelse	for	å	kunne	
benytte	tittelen	Sivilarkitekt.	

Saksgang			

30.10.2014:	Søknad	

18.11.2014:	Foretaket	sender	e-post	med	vedlegg	ang	utearealer	og	landskapsutforming	i	tk	
2	

25.11.2014:	Vedtak	om	sentral	godkjenning,	delvis	avslag	

28.11.2014:	Vedtaket	påklages	

	

Foretakets	anførsler	

Foretaket	viser	innledningsvis	til	deler	av	omtalen	av	godkjenningsområdet		i		veiledningen	til	
SAK10		§	13-5.2	bokstav	c,	og	fremholder	at	det	er	grunnlag	for	å	hevde	at	de	innsendte	
referanseprosjektene	varierer	fra	mindre	til	middels	krevende	terrengtilpassinger	noe	som	
medfører	at	de	er	i	tiltaksklasse	2.	Det	anføres	at	kompleksiteten	i	de	innsendte	eksemplene	
ikke	er	vurdert	på	samme	måte	som	det	gjøres	i	Oslo	kommune.	Det	anføres	videre	at	
foretaket	har	svært	høy	kompetanse	når	det	gjelder	å	analysere	tomtesituasjoner.	

For	øvrig	vises	det	til	klagen.	

	

Vurdering	

Direktoratet	har	vurdert	klageanførslene	og	funnet	at	klagen	ikke	kan	føre	frem	hva	gjelder	
de	påklagede	godkjenningsområdene.	
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Oversikt	over	gjeldende	rett	for	vurderingen	

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

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

”Ved	søknad	om	sentral	godkjenning	må	foretaket	dokumentere	både	relevant	utdanning	og	
relevant	praksis	for	det	godkjenningsområdet	det	søkes	om.	[…]	Det	er	med	andre	ord	et	
absolutt	krav	etter	plan-	og	bygningslovgivningen	for	å	kunne	få	sentral	godkjenning	at	
foretaket	kan	dokumentere	både	relevant	utdanning	og	relevant	praksis.”	

Departementet	skriver	videre:	

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

Kravene	til	praktiseringen	av	regelverket	ble	innskjerpet	i	Ot.prp.	nr.	45	(2007-2008).		
Foretaket	må	bl.a.	dokumentere	at	det	behersker	hele	bredden	av	arbeidsoppgaver	innen	
det	godkjenningsområdet	det	søkes	sentral	godkjenning	for,	jf.	Ot.	Prp.	nr.	45	(2007-2008)	
pkt.	10.8.1.	Dette	må	dokumenteres	i	referanseprosjektene.	

For	å	kunne	innvilges	sentral	godkjenning,	må	foretaket	oppfylle	de	kravene	som	til	enhver	
tid	stilles	i	SAK	10	del	3,	jf.	plan-	og	bygningsloven	§		22	-1.1	ledd	og	SAK	10	§	9-1.1.ledd.	Ved	
fornyelse	etter	SAK10,	er	det	vilkårene	på	søknadstidspunktet	som	må	oppfylles,	jf	SAK10	§		
13-4.3	ledd.	Det	er	heller	ikke	her	noen	automatikk	i	å	få	fornyet	en	sentral	godkjenning.	
Ifølge	SAK10	§	13-2	skal	foretaket	sammen	med	søknaden	vedlegge	dokumentasjon	som	
viser	at	forskriftens	krav	er	oppfylt.	

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

	

	

	

Prosjektering	av	Utearealer	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	2	
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Prosjektering			er	hjemlet	i	pbl.	§	23-5	og	prosjektering	av	Utearealer	og	landskapsutforming	
er	hjemlet	SAK10	§	13-5.2	ledd	bokstav	c	,	jf.	SAK10	§	12-3	om	prosjekterendes	ansvar.	
	

Prosjektering	av	utearealer	og	landskapsutforming	skal	ta	hensyn	til	egnethet	og	funksjon,	
slik	at	god	kvalitet	oppnås	i	forhold	til	universell	utforming,	sikkerhet	og	innvirkning	på	ytre	
miljø,	herunder	overvann.	

I	tiltaksklasse	2	omfatter	godkjenningsområdet	prosjektering	av	uteareal	som	krever	middels	
store	eller	krevende	terrengtilpasninger	og	inngrep	ved	kjente	grunn-	og	
forurensningsforhold	der	innvirkning	på	ytre	miljø	anses	å	være	av	middels	betydning.		
Oppgaven	omfatter	ikke	geoteknisk	prosjektering	og	konstruksjonssikkerhet,	samt	
prosjektering	av	sikringstiltak	under	arbeid	og	i	ferdig	stand.	
	
Eksempler	på	tiltak	i	denne	klassen	kan	være:	

• prosjektering	av	utearealer	herunder	veg	og	parkeringsplasser	for	store	bolig-	og	
feltutbygginger	samt	håndtering	av	overvann,	

• store	grøfter,	avfallsdeponier,	masseuttak	og	oppfylling	inntil	5	m	høyde	fra	
opprinnelig	nivå.	

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	Bachelor	i	arkitektur.	

Som	det	fremgår	av	gjennomgangen	ovenfor,	er	det	ikke	dokumentert	at	Søren	Yran	har	slik	
utdannelse.	Det	er	innsendt	en	CV,	hvor	det	står	at		han	er	uteksaminert	fra	Eidgenøssiche	
Technische	Hochscule	i	Zurich.	Direktoratet	har	anmodet	om	å	få	innsendt	vitnemålet,	men	
fikk	da	til	svar	at	det	var	innsendt	tidligere.	Det	er	ikke	noe	vitnemål	i	direktoratets	arkiver.		
Direktoratet	kunne	på	den	bakgrunn	lagt	til	grunn	at	det	ikke	var	tilstrekkelig	dokumentert	
den	nødvendige	utdannelsen	var	på	plass.	Direktoratet	tok	i	stedet	kontakt	med		Norske	
Arkitekters	Landsforbund.	Der	ble	det	bekreftet	at	Yran	var	medlem,	og	at	han	hadde	oppgitt	
å	ha	studert	i	Zurich.	Grunnlagsdokumentene	var	imidlertid	oversendt	Riksarkivet,	og	kan	
bare	utleveres	derfra	til	Norske	Arkitekters	Landsforbund.	

Tidligere,	før	arkitekttittelen	var	beskyttet,	var	medlemskap	i	NAL	den	eneste	formen	for	
kvalitetsstempel,	i	og	med	ikke	alle	kunne	bli	medlem.		I	og	med	at	Yran	ble	opptatt	som	
medlem	der	fra	1979,	anser	direktoratet	at	dette	innestår	for	at	han	har	utdannelse	
tilsvarende	en	bachelor	i	arkitektur	og	legger	dette	til	grunn,	selv	om	oppfordringen	om	å	
sende	inn	nødvendig	dokumentasjon	på	utdannelsen	ikke	ble	etterkommet.	Direktoratet	kan	
imidlertid	ikke	legge	til	grunn	at	Yran	har	utdannelse	tilsvarende	sivilarkitekt/Master	i	
arkitektur	så	lenge	det	ikke	er	innsendt	bekreftelse	på	at	hans	kompetanse	er	vurdert	av	
kompete	organer,	for	eksempel	NTNU	eller	Arkitekt-	og	designhøyskolen	i	Oslo,	AHO.	
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Den	nødvendige	utdannelsen	for	det	omsøkte	godkjenningsområdet	er	således	på	plass	i	
foretaket.	

Organisasjonsplanen	
SAK10	§	1-2.	bokstav	e	stiller	bestemte	krav	til	foretakenes	organisasjonsplan.	Blant	annet	
skal	foretakets	ressurser	og	kvalifikasjoner	med	hensyn	til	utdanning	og	praksis		i	foretaket	
dokumenteres	der.	Den	innsendte	organisasjonsplanen	oppfyller	ikke	nevnte	krav.	Dette	er	
en	mangel	ved	søknaden.		

Referanseprosjektene	
Ifølge	Sak10	§	11-1.1	ledd	og	veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	
forvaltningspraksis,	er	det	nødvendig	med	6	års	dokumentert	praksis	med	hele	
godkjenningsområdets	faglige	innhold,	jf.	henvisningen	til	Ot.prp.	nr.	45.		Dette	må	fremgå	av	
referanseprosjektene.		

Søknaden	inneholdt	kun	to	referanseprosjekter,	begge	fra	2014	i	Oslo.	Begge	prosjektene	har	
kun	enkel	stikkordsmessig	beskrivelse	som	ikke	dokumenterer	noen	kompetanse.		Det	ene	
prosjektet	gjelder	for	øvrig		arbeider	ved	en	tomannsbolig,	og		er	ikke	i	tiltaksklasse	2.	Begge	
disse	prosjektene	er	for	øvrig	brukt		som	referanse	for	tiltaksklasse	1.		

I	e-post	av	18.11.2014	sender	foretaket	inn	en	del	eksempler	på	tiltak.	Disse	eksemplene	
består	av	ulike	situasjonskart	og	et	par	illustrasjoner.		Disse	situasjonskartene		er	svært	enkle,	
på	noen	mangler	det	koordinater	som	medfører	problemer	med	innmålingene,	avstander	fra	
grense	til	hus	og	lignende	mangler.		De	er	ikke	detaljerte	nok	i	forhold	til	
godkjenningsområdets	innhold	og	dokumenterer	ikke	hvordan	oppgavene	løses.	De	
inneholder	heller	ikke	noen	tekster	på	hvordan	foretaket	konkret	utførte	det	omsøkte	
godkjenningsområdet	i	de	ulike	tiltakene.	Situasjonskartene	er	derfor	ikke	av	en	slik		art	og	
kvalitet	at	de	kan	tjene	som	dokumentasjon	på	foretakets	kompetanse	for	det	omsøkte	
godkjenningsområdet,	slik	innholdet	i	godkjenningsområdet	fremgår	av	omtalen	av	
bestemmelsen,	jf,	også	SAK10	§	12-3.		

Foretaket	bemerker	i	klagen	at	det	kunne	synes	som	om	direktoratet	ikke	hadde	studert	
kompleksiteten	i	sakene	på	samme	måte	som	Oslo	kommune.		Direktoratet	skal	bemerke	til	
dette	at	det	er	foretaket	som	skal	dokumentere	overfor	direktoratet	at	det	oppfyller	
vilkårene	for	å	få	sentral	godkjenning,	jf	SAK10	§	13-2.		Dessuten	har	kommunene	en	videre	
skjønnsadgang	i	forhold	til	de	ulike		tiltakene	enn	hva	direktoratet	har	når	det	gjelder	å	
innvilge	sentral	godkjenning.		

	Dette	medfører	at	foretaket	ikke	har	dokumentert	at	det	behersker	hele	faglige	innholdet	i	
godkjenningsområdet,	jf	Ot.prp.	nr.	45	2007	-	2008	pkt.	10.8.1.	Situasjonskartene	er	fra	2013	
og	2014	og	dekker	da	heller	ikke	det	nødvendige	tidsrommet	på	6	år.		
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Klagen		inneholder	ikke	flere	referanseprosjekter,	men	en	egen	vurdering	fra	foretaket	med	
basis	i	de	innsendte	”eksemplene”	(foretakets	benevnelse)	når	det	gjelder	sine	kvalifikasjoner	
innenfor	dette	godkjenningsområdet.		Denne	egenvurderingen	er	imidlertid	ikke	en	
dokumentasjon.	Henvisningen	til	praksis	i	Oslo	kommune	har	etter	direktoratets	oppfatning	
heller	ingen	dokumentasjonsverdi.		

Foretaket	har	derfor	verken	i	søknaden	eller	klagen	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	§	11-4.2,	12-3	og	13-5.2.	bokstav	c.	Jf.	også	pbl.	§	22-1.	

	

Konklusjon	

Direktoratet		for	byggkvalitet	har	etter	dette	kommet	til	at	klagen	ikke	kan	tas	til	følge	for:	

• Prosjektering	av	Utearealer	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	2	

	
	
	
Sak	nr.	to	gjelder	vedtak	i	søknad	av	27.11.2014,	sak	nr.	14/9024.	

	

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

• Søker	(for	alle	typer	tiltak)	i	tiltaksklasse	2	

Vedtaket	ble	påklaget	28.11.2014	av	foretaket	ved	Søren	Yran.	Klagen	er	rettidig,	jf.	
forvaltningsloven	§	29.	

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	27.11.2014	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
for	ansvarsrett.	Følgende	godkjenningsområde	ble	innvilget:		

• Søker	(for	alle	typer	tiltak)	i	tiltaksklasse	1	

Følgende	godkjenningsområde	ble	avslått:	
	

• Søker	(for	alle	typer	tiltak)	i	tiltaksklasse	2	

Begrunnelsen	for	avslaget	var	at	referanseprosjektene	ikke	i	tilstrekkelig	grad	dekket	
tiltaksklasse	2	innenfor	det	omsøkte	godkjenningsområdet.	Foretaket	hadde	dermed	ikke	
dokumentert	tilstrekkelig	praksis	knyttet	opp	mot	godkjenningsområdet,	jf.	
byggesaksforskriften	SAK10)	§	11-1,	11-4		og	SAK10	§	13-5.1		ledd	med	tilhørende	veiledning.	
Foretaket	hadde	dermed	ikke	dokumentert	nødvendig	og	relevant	fagkompetanse	for	det	
omsøkte	godkjenningsområdet,	jf.	SAK10	kap.	11.		Direktoratet	fant	imidlertid	grunnlag	for	å	
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innvilge	søknaden	i	tiltaksklasse	1.	

Det	vises	til	vedtaket.	
	
Saksgang	
	
27.11.2014:	Søknad	
	
28.11.2014:	Vedtak	
	
28.11.2014:	Vedtaket	påklages	
	
Foretakets	anførsler	
Foretaket	viser	innledningsvis	til	teksten	i	veiledningen	for	hva	som	kjennetegner		
søkefunksjonen	i	tiltaksklasse	2.	Det	vises	videre	til		innsendt	omtale	av		blokkbebyggelse	
med	15	leiligheter	og	at	disse	har	”middels	krevende	kompleksitet”.	Videre	anføres	at	
direktoratet	ikke	har	studert	kompleksiteten	i	sakene.	Det	fremholdes	også		at	Yran	har	vært	
prosjektleder	for	ulike	nevnte	tiltak,	som	f.eks	Metrosenteret	på	Lørenskog	med	flere.	
Avslutningsvis	nevnes	at	foretaket	har	hatt	søkefunksjonen	i	tiltaksklasse	2	tidligere.	For	øvrig	
vises	til	klagen.	
	
Vurdering	
Direktoratet	har	vurdert	klageanførslene	og	finner	ikke	at	klagen	kan	føre	frem	for	det	
påklagede	godkjenningsområdet.	
	
Søker	(for	alle	typer	tiltak).	Oversikt	over	godkjenningsområdet	

Oppgaver	og	ansvar	til	ansvarlig	søker	bestemmes	av	pbl.	23-4	og	presiseres	ytterligere	av	
byggesaksforskriften	§	12-2	bokstav	a-m	og	§	13-5.1	ledd	med	veiledning.	
Tiltaksklasseplassering	for	søkerfunksjonen	vil	være	avhengig	av	kompleksitet,	herunder	hvor	
mange	ansvarlige	foretak	som	skal	ha	ansvarsrett	og	koordineres	og	hvor	mange	
ansvarsoppgaver	i	byggesaksforskriften	§	12-2	som	er	aktuelle	for	tiltaket.	For	tiltak	der	
prosjektering	og	utførelse	ligger	i	høyere	tiltaksklasse,	men	der	ansvarsforholdene	er	
oversiktlige	og	koordineringsbehovet	er	lite,	vil	tiltaksklassen	for	søkefunksjonen	være	lav.	
Ansvarlig	søker	har	ansvar	for	å	utarbeide	tiltaksprofil	for	tiltaket	og	synliggjøre	dette	i	
gjennomføringsplanen,	jf.	byggesaksforskriften	§	9-3.	Ansvarlig	søker	har	ansvar	for	at	alle	
oppgaver	er	belagt	med	ansvar,	herunder	ansvar	for	uavhengig	kontroll,	jf.	
byggesaksforskriften	kap.	14.		
	
I	tiltaksklasse	2		omfatter	søkefunksjonen	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.	
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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	mesterbrevutdanning	eller	
fagskole	med	fagplan	for	linjefag.	

Det	vises	til	gjennomgangen	av	Søren	Yrans	utdannelse	ovenfor.	Direktoratet	anser	på	den	
bakgrunn	at	Yran	har	tilstrekkelig	og	relevant	utdannelse	for	det	omsøkte	
godkjenningsområdet.	

Referanseprosjektene	
Ifølge	Sak10	§	11-1.1	ledd	og	veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	
forvaltningspraksis,	er	det	nødvendig	med	6	års	dokumentert	praksis	med	hele	
godkjenningsområdets	faglige	innhold,	jf.	henvisningen	til	Ot.prp.	nr.	45.		Dette	må	fremgå	av	
referanseprosjektene.	

Søknaden	inneholdt	kun	et	referanseprosjekt,	en	tomannsbolig	i	Oslo	kommune	med	attest	
fra	2014.	En	tomannsbolig	er	ikke	et	tiltak	av	en	slik	dimensjon	og	med	så	store	
koordineringsbehov	at	det	kommer	opp	i	tiltaksklasse	2.	Teksten	i	referanseprosjektet	er	
dessuten	ingen	dokumentasjon	av	kvalifikasjoner,	kun	en	stikkordsmessig	angivelse	som	
lyder:	”søker	prosjekterende	ark”.		

Klagen	inneholder	ikke	nye	referanseprosjekter	som	dokumenterer	kvalifikasjonene	som	
søker.	Derimot	viser	foretaket	til	referanser	for	blokkbebyggelse	på	15	etasjer	uten	at	
utførelsen	av	søkefunksjonen	er	nærmere	dokumentert,	jf	for	øvrig	SAK10	§	13-2.		Det	vises	
videre	til	at	Yran	har	vært	prosjektleder	bl.a	på	Metrosenteret	på	Lørenskog	og	andre	steder.	
Dette	er	heller	ikke	en	dokumentasjon	på	utført	søkefunksjon.		Det	å	være	prosjektleder	
styres	av	andre	regler	enn	søkers	oppgaver,	og	når	det	er	søkefunksjonen	som	søknaden	om	
sentral	godkjenning	konkret	gjelder,	så	er	det	denne	som	må	dokumenteres.	

I	klagen	vises	det	til	tidligere	godkjenning	for	søkefunksjonen	i	tiltaksklasse	2.	Som	foretaket	
ble	underrettet	om	fra		tidligere	saksbehandler	i	direktoratet,	har	departementet	innskjerpet	
både	kravene	til	sentral	godkjenning	og	praktiseringen	av	reglene,	jf.	Ot.prp.	nr.	45	(2007-
2008)	pkt.	10.8.1.	Det	fremgår	også	klart	i	SAK10	§	13-4.3	ledd	at	sentral	godkjenning	kun	
fornyes	dersom	vilkårene	er	oppfylt	på	fornyelsestidspunktet.	Det	er	søkeren	som	har	
dokumentasjonsplikten	for	dette,	jf.	SAK10	§	13-2.		

Innrapporteringer	på	foretaket	
Direktoratet	har	mottatt	flere	innrapporteringer	fra	Oslo	kommune	på	foretaket	når	det	
gjelder	utførelsen	av	søkefunksjonen.		

I	brev	av	09.03.2015	ble	Yran	anmodet	om	å	sende	inn	ytterligere	dokumentasjon	som	søker	
i	forbindelse	med	tiltak	i	Bygdø	Alle	53.	Yran	etterkom	ikke	dette	og	i	brev	av		09.04.2015	ga	
Oslo	kommune	Yran	avslag	på	søknad	om	ansvarsrett	som	søker.	Oslo	kommune	skriver	i	sitt	
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brev	av	09.04.2015	bl.a:	[….]”Dette	gir	samlet	sett	grunnlag	for	å	trekke	den	slutning	at	
foretaket	ikke	har	et	tilfredsstillende	system,	eller	ikke	brukt	systemet	i	tilstrekkelig	grad”.[..]	

I	brev	av	26.03.2014	gjorde	Oslo	kommune	Yran	oppmerksom	på	manglende	nødvendig	
dokumentasjon	i	byggesak	i	Kjelsåsveien	50	B.		Yran	fikk	en	frist	på	21	dager	til	å	sende	inn	
det	nødvendige	materialet.		Dette	ble	ikke	etterkommet,	og	i	brev	av	08.05.2014	fattet	Oslo	
kommune	vedtak	om	å	avslå	ansvarsrett		som	søker	også	i	denne	byggesaken.	

Yran	skriver	i	en	redegjørelse	til	direktoratet,	datert	14.07.2014		angående	saken	i	
Kjelsåsveien	50	B,	at	det	var	tiltakshaver	som	skulle	fremskaffe	disse	opplysningene.	Videre	
fremholdes	det	at	Yran	har	et	utmerket	styringssystem.	

Direktoratet	skal	til	dette	bemerke	at	det	selvsagt	er	søkers	fulle	ansvar	å	sørge	for	at	alle	
papirer	er	på	plass	og	i	akseptabel	tilstand	før	søknad	sendes	til	kommune.	Dette	står	helt	
klart	i	SAK10	§	12-2	bokstav	c	og	er	ikke	til	å	misforstå.		Dette	følger	også		antitetisk	av	SAK10	
§	12-1	om	tiltakshavers	ansvar.	Når	tiltakshaver	har	anskaffet	et	ansvarlig	foretak,		er	det	
dette	som	innehar	det	ansvaret	som	følger	av	regelverket	for	vedkommende	ansvarsområde.		
Det		er	av	avgjørende	betydning	for	alle	byggesaker	at	den	som	innehar	søkefunksjonen	
behersker	denne	fullt	ut.	Det	stilles	derfor	klare	krav	til	søkers	kunnskaper	og	system.	
Systemet	skal	bl.a.	inneholde	samordning	av	oppgaver	innen	prosjektering	og	tilrettelegging	
av	prosjekteringskontroll.	Videre	skal	systemet	sikre	at	søknaden	inneholder	alle	
opplysninger	som	er	nødvendige	for	å	dokumentere	at	tiltaket	oppfyller		alle	aktuelle	krav	i	
plan-	og	bygningslovgivningen	m.m.	Foretakets	anførsel	om	at	det	var	tiltakshavers	feil	at	
dokumentene	manglet	i	søknaden	kan	derfor	ikke	tillegges	vekt	i	foretakets	favør.	

På	bakgrunn	av	de	nevnte	innrapporteringer	fra	Oslo	kommune,	finner	direktoratet	at	det	
ikke	synes	å	være	samsvar	mellom	disse	og	Yrans	anførsel	om	at	foretaket	er	svært	
kompetente	til	å	håndtere	denne	type	kompleksitet	(søkers	kompleksitet	i	tiltaksklasse	2).		

På	bakgrunn	av	det	som	er	gjennomgått	ovenfor	når	det	gjelder	referanseprosjekter	og	de	to	
innrapporteringene	finner	ikke	direktoratet	grunnlag	for	å	ta	klagen	til	følge.		

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

 

Sak	46/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	sentral	godkjenning	fra	Proff	Bygg	
Ålesund	AS	(godkjenningsnr.	2014/9104).		

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

Klagen	tas	ikke	til	følge.	

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

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

«Klagen	gjelder		

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

• Utførelse	av	ventilasjon-	og	klimainstallasjoner	i	tiltaksklasse	1	

	

I	brev	arkivert	01.12.2014	ble	vedtaket	påklaget	ved	Anne	Mari	Haabet	Sørland.	Klagen	er	
rettidig,	jf.	forvaltningsloven	§	29.		

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	26.06.2014	søknad	om	sentral	godkjenning	for	
ansvarsrett.		

	

I	vedtak	datert	15.07.2014	avslo	direktoratet	søknaden	for	begge	de	omsøkte	
godkjenningsområdene:		

• Utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1	

• Utførelse	av	montering	av	glasskonstruksjoner	og	fasadekledning	i	tiltaksklasse	1	

	

Avslagene	ble	begrunnet	med	at	foretaket	ikke	hadde	dokumentert	nødvendig	relevant	
utdanning	og	at	referanseprosjektene	ikke	i	tilstrekkelig	grad	dekket	de	omsøkte	
godkjenningsområdene	og	nødvendig	krav	til	praksis	over	tid,	jf.	byggesaksforskriften	
(SAK10)	§§	11-1	første	ledd,	11-4	og	13-5	tredje	ledd	og	tilhørende	veiledning.”	

Klagenemnda	ser	at	beskrivelsen	av	avslaget	er	galt,	men	dette	har	ikke	hatt	noen	betydning	
for	resultatet	og	direktoratets	vedtak.	Det	hitsettes	videre	fra	saksfremlegger:	

	
”Følgende	godkjenningsområde	er	innvilget	av	direktoratet	i	klageomgangen:	

• Kontroll	av	lufttetthet	i	tiltaksklasse	1	
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Generelle	opplysninger	om	foretaket	

Proff	Bygg	Ålesund	AS	har	ikke	tidligere	hatt	sentral	godkjenning.	Foretaket	har	11	ansatte	og	
ligger	i	Ålesund.	Anne	Mari	Haabet	Sørland	er	daglig	leder.	Direktoratet	har	ingen	
opplysninger	om	hennes	bakgrunn	og	utdannelse,	men	foretaket	har	flere	ansatte	med	
mesterbrev	som	tømrer.	

	

Saksgang			

03.11.2014:	Søknad	

06.11.2014:	Foreløpig	svarbrev	

12.11.2014:	Mottatt	tilleggsinformasjon	

17.11.2014	Vedtak	om	sentral	godkjenning		

01.12.2014:	Klage	på	avslag	arkivert	hos	direktoratet	

	

Foretakets	anførsler	

Foretaket	har	ikke	anført	noe	i	klagen,	men	skriver	at	det	har	montert	boligventilasjon	på	
prosjektene	det	er	vist	til	i	søknaden.		

	

Vurdering		

Direktoratet	har	vurdert	klagen	og	funnet	at	den	ikke	kan	føre	frem	hva	gjelder	sentral	
godkjenning	for	godkjenningsområdet	utførelse	av	ventilasjon-	og	klimainstallasjoner	i	
tiltaksklasse	1.	

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

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

Godkjenning	som	ansvarlig	utførende	i	tiltaksklasse	1	krever	fagopplæring	som	svarer	til	
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fagprøve	hhv.	svenneprøve,	jf.	SAK10	§	11-1	første	ledd	og	veiledningen	til	bestemmelsen	slik	
den	gir	uttrykk	for	den	sentrale	godkjenningsordningens	praksis	for	krav	til	utdanningsnivå.	
Relevant	fagkompetanse	for	godkjenningsområdet	utførelse	av	ventilasjon-	og	
klimainstallasjoner	vil	for	eksempel	være	svennebrev	innen	kobber-	og	blikkenslagerarbeider,	
eller	fagbrev	som	kuldemontør.		

Foretaket	har	flere	ansatte	med	mesterbrev	som	tømrer	og	har	således	nødvendig	
utdanningsnivå.	Foretaket	har	imidlertid	ikke	ansatte	med	relevant	utdanning	for	dette	
godkjenningsområdet.	

Som	nevnt	ovenfor	vil	som	hovedregel	praksis	ikke	kunne	kompensere	for	manglende	
relevant	utdanning.	Direktoratet	vil	allikevel	knytte	noen	bemerkninger	til	praksisen	
foretaket	har	vist	til.	I	klagen	viser	foretaket	til	at	det	på	de	innsendte	referanseprosjektene	i	
søknaden	også	har	montert	boligventilasjon,	men	har	ikke	beskrevet	arbeidene	utover	dette.	
Prosjektene	gjaldt	blant	annet	oppføring	av	rekkehus.	Det	fremstår	for	direktoratet	som	at	
arbeidene	foretaket	her	viser	til	omfattes	av	godkjenningsområdet	utførelse	av	tømrerarbeid	
og	montering	av	trekonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1.	Det	vil	si	arbeider	som	inngår	i	oppføring	
av	bygning,	for	eksempel	montering	av	produkter,	og	som	en	tømrermester	naturlig	utfører,	
jf.	SAK10	§	13-5	tredje	ledd	bokstav	e	og	tilhørende	veiledning.	Ut	ifra	beskrivelsen	av	
referanseprosjektene	har	ikke	foretaket	tilstrekkelig	bred	erfaring	med	godkjenningsområdet	
utførelse	av	ventilasjon-	og	klimainstallasjoner	til	å	kunne	få	en	egen	sentral	godkjenning	for	
dette	området.		

Foretaket	har	ikke	relevant	utdanning	for	det	påklagede	godkjenningsområdet	og	har	heller	
ikke	vist	til	tilstrekkelig	praksis.	Det	er	dermed	ikke	dokumentert	at	foretaket	har	samlede	
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	47/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
fra	Scancon	AS	(godkjenningsnr.	2014/9637).		

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

Vedtak:	

Klagen	tas	ikke	til	følge.	

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

«Klagen	gjelder		

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

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

• Prosjektering	av	Utearealer	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	2	

• Prosjektering	av	Konstruksjonssikkerhet	i	tiltaksklasse	3	

• Prosjektering	av	Bygningsfysikk	i	tiltaksklasse	3	

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

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

Vedtaket	ble	påklaget	16.12.2015	av	foretaket	ved	John	Agnar	Nyquist.	Klagen	er	rettidig,	jf.	
forvaltningsloven	(fvl)	§	29.	Foretaket	er	klageberettiget,	jf	fvl	§	28.1.	ledd.	Klagen	er	fremsatt	
i	samsvar	med	fvl	§	32.	

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	10.10.2014	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
for	ansvarsrett.	Følgende	godkjenningsområder	ble	innvilget:		

• Søker	i	tiltaksklasse	2	

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

• Prosjektering	av	Arkitektur	i	tiltaksklasse	2	

• Prosjektering	av	Oppmålingsteknisk	prosjektering	i	tiltaksklasse	2	

• Prosjektering	av	Konstruksjonssikkerhet	i	tiltaksklasse	2	

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

• Utførelse	av	Innmåling	og	utstikking	av	tiltak		i	tiltaksklasse	2	

• Utførelse	av	Montering	av	bærende	metall-	eller	betongkonstruksjoneri	tiltaksklasse	
2		

	
Følgende	godkjenningsområder	ble	avslått:	
	

• Overordnet	ansvar	for	Prosjektering	(bygning,	anlegg	eller	konstruksjon,	tekniske	
installasjoner)	i	tiltaksklasse	3	
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• Prosjektering	av	Utearealer	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	2	

• Prosjektering	av	Konstruksjonssikkerhet	i	tiltaksklasse	3	

• Prosjektering	av	Bygningsfysikk	i	tiltaksklasse	3	

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

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

	
Klagen	omfatter	alle	de	avslåtte	godkjenningsområdene.		
	

Begrunnelsen	for	avslagene	var	at	referanseprosjektene	ikke	i	tilstrekkelig	grad	dekket	det	
omsøkte	godkjenningsområdet.	Foretaket	hadde	dermed	ikke	dokumentert	tilstrekkelig	
praksis	knyttet	opp	mot	godkjenningsområdet,	jf.	byggesaksforskriften	SAK10)	§	11-1,	11-4		
og	veiledningen	til	SAK10	§	13-5.5,	med	henvisning	til	de	respektive	bokstaver	for	de	aktuelle	
godkjenningsområdene.	Foretaket	hadde	dermed	ikke	dokumentert	nødvendig	og	relevant	
fagkompetanse	for	de	omsøkte	godkjenningsområdene,	jf.	SAK10	kap.	11.	For	noen	
godkjenningsområder	hadde	direktoratet	funnet	grunnlag	for	å	innvilge	i	en	lavere	
tiltaksklasse.	

Det	vises	til	vedtaket.	
	

Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Foretaket	er	et	aksjeselskap	som	ligger	i	Fredrikstad	kommune.	Foretaket	ble	stiftet	den	
04.10.2011	og	registrert	i	Brønnøysundregistrene	20.10.2011.	Forretningsformål	er	oppgitt	å	
være	prosjektering,	produksjon	og	montasje	innen	mekanisk	industri	og	bygg	og	anlegg.	
Foretaket	har	ifølge	ifølge	organisasjonsplanen	5	ansatte.		I	Purehelp	er	foretaket	registrert	
med	7	ansatte.		Daglig	leder	er	Jan	Agnar	Nyquist.	Han	er	utdannet	fra	teknisk	fagskole,	
anleggslinje	fra	1993.		I	tillegg	er	det	to	bygningsingeniører		som	ble	utdannet	i	henholdsvis	
1983	og	2002.		Foretaket	fikk	første	gang	innvilget	sentral	godkjenning	i	vedtak	av	
12.12.2011.	Dette	vil	bli	kommentert	nedenfor.		

Vedlagt	søknaden	var	det	kopi	av	et	vedtak	datert	18.03.2010	for	foretaket	Skv	Stene-
Kjelsbu-	Vilster.	Dette	vedtaket	var	fattet	etter	tidligere	forskrift.	Nevnte	foretak	gikk	
konkurs,	med	konkursåpning	etter	oppbud	den	14.09.2011.	De	tre	som	i	dag	er	sentrale	i	
Scancon	AS,	John	Agnar	Nyquist,	Bent	Stene	og	Christian	Lindeberg	var	henholdsvis	adm.dir.	
og	styremedlemmer	i	foretaket.		Det	fremgår	av	dokumentasjonen	for	godkjenningen	etter	
tidligere	forskrift	at	det	var	innsendt	et	lengre	oppsett	over	tiltak	som	foretaket	refererer	til.	I	
og	med	at	nevnte	vedtak	ble	fattet	etter	tidligere	forskrift,	hvor	kravene	var	annerledes	enn	
etter	SAK10,	oppfyller	ikke	tidligere	dokumentasjon	kravene	til	referanseprosjekt	i	SAK10	§	
11-4.2.	Direktoratet	finner	derfor	ikke	å	kunne	legge	noe	vekt	på	denne	godkjenningen	i	
vurderingen	av	klagen.	
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Saksgang			

10.10.2014:	Søknad	

31.10.2014:	Foretaket	tilskrives	med	anmodning	om	å		sende	ytterligere	dokumentasjon	

18.11.2014:	Direktoratet	mottar	en	del	tilleggsdokumentasjon	

25.11.2014:	Vedtak	om	sentral	godkjenning,	delvis	avslag	

16.12.2014:	Klage	på	avslag		

	

Foretakets	anførsler	

Foretaket	anfører	i	klagen	at	godkjenningen	skal	baseres	på	deres	kompetanse	og	ikke	på	
bekreftelser	på	hvilke	tiltaksklasser	det	har	jobbet	med	i	inneværende	godkjenningsperiode.		
Det	opplyses	at	de	tre	i	foretaket	har	lang	erfaring,	men	at	de	ikke	har	hatt	oppdrag	i	
tiltaksklasse	3	og	derfor	heller	ikke	har	referanseprosjekter	for	denne	tiltaksklassen.		Det	
vises	til	tidligere	godkjenninger.	Klagen	inneholder	videre	en	henvisning	til	en	del	tiltak	og	
avslutter	med	å	sette	opp	en	oversikt	over	hvilke	godkjenningsområder	som	bes	vurdert	på	
nytt,	og	hvilke	av	disse	som	er	spesielt	viktige.	

For	øvrig	vises	det	til	klagen.	

	

Vurdering	

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

Oversikt	over	gjeldende	rett	for	vurderingen	

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

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

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

Departementet	skriver	videre:	

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

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

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

I	veiledningen	til	SAK10	§	11-4.2	er	manglende	kompetanse	for	sentral	godkjenning	og	
foretakets	muligheter	til	å	kunne	få	lokal	godkjenning	omtalt	nærmere.	Der	heter	det	bl.a:		

”For	at	foretak	skal	kunne	få	godkjenning	for	ansvarsrett	i	en	høyere	tiltaksklasse	eller	et	
annet	fagområde,	holdes	fortsatt	muligheten	åpen	for	at	kommunen	gir	ansvarsrett	til	et	
foretak	utover	den	sentrale	godkjenningen	foretaket	måtte	ha,	dersom	kommunen	etter	en	
konkret	vurdering	mener	at	dette	vil	være	forsvarlig.”	

Kravene	til	praktiseringen	av	regelverket	ble	innskjerpet	i	Ot.prp.	nr.	45	(2007-2008).		
Foretaket	må	bl.a	dokumentere	at	det	behersker	hele	bredden	av	arbeidsoppgaver	innen	det	
godkjenningsområdet	det	søkes	sentral	godkjenning	for,	jf.	Ot.	Prp.	nr.	45	(2007-2008)	pkt.	
10.8.1.	

For	å	kunne	innvilges	sentral	godkjenning,	må	foretaket	oppfylle	de	kravene	som	til	enhver	
tid	stilles	i	SAK	10	del	3,	jf.	plan-	og	bygningsloven	§		22	-1.1	avsnitt	og	SAK	10	§	9-1.1.avsnitt.	
Ved	fornyelse	etter	SAK10,	er	det	vilkårene	på	søknadstidspunktet	som	må	oppfylles,	jf	
SAK10	§		13-4.3	avsnitt.	Det	er	heller	ikke	her	noen	automatikk	i	å	få	fornyet	en	sentral	
godkjenning.	Ifølge	SAK10	§	13-2	skal	foretaket	sammen	med	søknaden	vedlegge	
dokumentasjon	som	viser	at	forskriftens	krav	er	oppfylt.	

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

Foretaket	skriver	i	klagen	at	det	ikke	har	referanseprosjekter	i	tiltaksklasse	3.	Dette	er	en	helt	
nødvendig	forutsetning	for	å	kunne	få	sentral	godkjenning	i	tiltaksklasse3,	jf.	departementets	
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brev	ovenfor.	Direktoratet	går	gjennom	de	referanseprosjektene	som	er	innsendt.	

	

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

Prosjektering		er	hjemlet	i	pbl.	§	23-5	og	overordnet	ansvar	for	prosjektering	er	hjemlet	
SAK10	§	13-5.2		bokstav	a	,	jf.	SAK10	§	12-3	om	prosjekterendes	ansvar.	
	
Godkjenningsområdet	overordnet	ansvar	for	prosjektering	omfatter	komplett	prosjektering	
av	alle	relevante	fagområder.	For	de	oppgaver	som	utføres	av	andre,	har	foretaket	ansvar	for	
prosjekteringsledelse	med	koordinering,	og	ansvar	for	grensesnittene.	Oppgaven	omfatter	
ansvar	for	koordinering	av	de	forskjellige	prosjekteringsoppgavene,	uavhengig	av	om	det	
utføres	med	egne	ansatte	eller	med	andre	innleide	foretak.	Det	hører	med	til	overordnet	
prosjekterendes	rolle	å	påse	at	de	prosjekterende	fagområder	oppfyller	byggteknisk	forskrift	
og	at	grensesnittene	mellom	fagområdene	blir	ivaretatt.	Der	det	benyttes	underkonsulenter	
skal	disse	oppfylle	både	kvalifikasjons-	og	systemkrav	som	følger	av	byggesaksforskriften.	
Overordnet	ansvar	for	prosjektering	av	bygning,	anlegg	eller	konstruksjon,	omfatter	også	
utomhusarbeider	og	plassering	av	tiltaket,	samt	ansvar	for	prosjektering	av	tilhørende	
tekniske	installasjoner.	
Plassering	i	tiltaksklasse	vil	avhenge	av	antall	fagområder	som	skal	prosjekteres	og	det	
koordineringsbehovet	disse	utløser,	samt	antall	grensesnitt.	Tiltaksklasse	for	de	enkelte	
fagområder	behøver	ikke	være	avgjørende.	
	

I	tiltaksklasse	3	omfatter	godkjenningsområdet	ansvar	for	komplett	prosjektering	av	store	og	
krevende	tiltak	med	stor	vanskelighetsgrad,	hvor	mange	av	prosjekteringsoppgavene	ligger	i	
tiltaksklasse	3.	Tiltak	omfatter	mange	krevende	grensesnitt	mellom	fagområder.		
Eksempler	på	bygninger	der	prosjekteringen	ligger	i	tiltaksklasse	3	kan	være:	

• høye	boligblokker,		
• store	forretningslokaler/kjøpesentra,	
• store	hoteller,	sykehus,	
• bygning	for	stort	antall	personer,	
• VA-ledninger	med	store	dimensjoner	eller	store	rense-	eller	vannforsyningsanlegg	

over	200	personekvivalenter	(pe),	
• store	broer,	fjellhaller	for	opphold	av	mennesker.	

Nødvendig	utdannelse	
Ifølge	Sak10	§	11-1.1	ledd	og	veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	
forvaltningspraksis,	er	det	nødvendig	med	utdanning	på	linje	med	Sivilingeniøringeniør	bygg	
eller	master	i		arkitektur/Sivilarkitekt.		

Ifølge	innsendt	dokumentasjon	er	det		to	bygg	ingeniører		og	en	med	teknisk	fagskole	og	ikke	
noen		som	har	utdannelse	på	linje	med	Sivilingeniør	eller	master	i	arkitektur	i		foretaket.		Den	
nødvendige	utdannelsen	er	således	ikke	på	plass.	
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Referanseprosjektene			
Ifølge	Sak10	§	11-1.1	ledd	og	veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	
forvaltningspraksis,	er	det	nødvendig	med	8	års	dokumentert	praksis	med	hele	
godkjenningsområdets	faglige	innhold,	jf.	henvisningen	til	Ot.prp.	nr.	45	ovenfor.	

I	søknaden	var	det	vedlagt	et	referanseprosjekt	fra	2014.	Dette	var	en	lagerhall	i	Råde	
kommune	med	ferdigattest	fra	2014,	et	tiltak	som	i	seg	selv	ikke	oppfyller	kravet	til	å	være	i	
tiltaksklasse	3.		I	tilleggsopplysningen	er	dessuten	denne	lagerhallen	beskrevet	som	
tiltaksklasse	2.	Beskrivelsen	av	hva	foretaket	utførte	rent	faglig	er	dessuten	for	snever	i	
forhold	til	hva	foretaket	skal	dokumentere	av	ferdigheter.	I	forrige	søknad,	fra	2011	hadde	
foretaket	sendt	inn	et	referanseprosjekt,	en	idrettshall	med	ferdigattest	i	2010.	En	idrettshall	
er	heller	ikke	et	tiltak	i	tiltaksklasse	3.	Den	faglige	redegjørelsen	er	også	her	mangelfull.		

Referanseprosjektene	dekker	således	i	seg	selv	ikke	tiltaksklasse	3,	de	faglige	beskrivelsene	er	
dessuten	for	lite	utfyllende/presise	i	forhold	til	kravet	om	dokumentasjon	og	den	nødvendige	
erfaringstiden	med	godkjenningsområdet	på	8	år	er	da	heller	ikke	oppfylt.	

Foretaket	mangler	således	både	tilstrekkelig	utdannelse	og	tilstrekkelig	relevant	praksis	for	
dette	godkjenningsområdet.	

Foretaket	har	derfor	ikke	i	søknaden	eller	klagen	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelig	
kvalifikasjoner	til	å	få	sentral	godkjenning	for	det	påklagede	området	jf.	pbl.	§	23-5,	SAK	10	§	
§	9-1.1	avsnitt,	11-1.1.	avsnitt	og	§	11-4.2,	12-3	og	13-5.2.	bokstav	a.	Jf.	også	pbl.	§	22-1.	

	

Prosjektering	av	Utearealer	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	2	

Prosjektering		er	hjemlet	i	pbl.	§	23-5	og	prosjektering	av	Utearealer	og	landskapsutforming	
er	hjemlet	i	SAK10	§	13-5.2		bokstav	c	,	jf.	SAK10	§	12-3	om	prosjekterendes	ansvar.	
	

Prosjektering	av	utearealer	og	landskapsutforming	skal	ta	hensyn	til	egnethet	og	funksjon,	
slik	at	god	kvalitet	oppnås	i	forhold	til	universell	utforming,	sikkerhet	og	innvirkning	på	ytre	
miljø,	herunder	overvann.	

I	tiltaksklasse	2	omfatter	godkjenningsområdet	prosjektering	av	uteareal	som	krever	middels	
store	eller	krevende	terrengtilpasninger	og	inngrep	ved	kjente	grunn-	og	
forurensningsforhold	der	innvirkning	på	ytre	miljø	anses	å	være	av	middels	betydning.		
Oppgaven	omfatter	ikke	geoteknisk	prosjektering	og	konstruksjonssikkerhet,	samt	
prosjektering	av	sikringstiltak	under	arbeid	og	i	ferdig	stand.	
	
Eksempler	på	tiltak	i	denne	klassen	kan	være:	

• prosjektering	av	utearealer	herunder	veg	og	parkeringsplasser	for	store	bolig-	og	
feltutbygginger	samt	håndtering	av	overvann,	

• store	grøfter,	avfallsdeponier,	masseuttak	og	oppfylling	inntil	5	m	høyde	fra	
opprinnelig	nivå.	
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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	Bachelor	i	arkitektur.	

Som	det	fremgår	av	gjennomgangen	ovenfor,	er	det	ikke	dokumentert	at	noen	i	foretaket	har	
slik	utdannelse.	Den	nødvendige	utdannelsen	er	derfor	ikke	på	plass.	

Referanseprosjektene	
Ifølge	Sak10	§	11-1.1	ledd	og	veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	
forvaltningspraksis,	er	det	nødvendig	med	6	års	dokumentert	praksis	med	hele	
godkjenningsområdets	faglige	innhold,	jf.	henvisningen	til	Ot.prp.	nr.	45.		

Søknaden	innehold	et	referanseprosjekt,	også	det	lagerhallen	i	Råde,	med	ferdigattest	i	2014.	
Teksten	i	beskrivelsen	er	svært	kortfattet,	og	dekker	verken	en	faglig	beskrivelse	eller	danner	
grunnlag	for	å	beregne	tiltaksklassen.		I	søknaden	fra	2011	var	det	vedlagt	et	
referanseprosjekt	fra	2009,	tilknyttet	en	verkstedbygning.	Beskrivelsen	sier	ikke	noe	om	
utførelsen	av	godkjenningsområdet.	Tilleggsopplysningene		som	direktoratet	mottok	
18.11.2014	refererer	seg	til	den	nevnte	lagerhallen	i	Råde,	men	det	er	ikke	dokumentert	hva	
foretaket	konkret	utførte	rent	faglig	av	dette	godkjenningsområdet.	

Referanseprosjektene	dekker	således	ikke	godkjenningsområdets	faglige	innhold,	det	er	ikke	
dokumentert	at	det	dreier	seg	om	tiltaksklasse	2	og	den	nødvendige	erfaringstiden	er	heller	
ikke	oppfylt.	

Foretaket	mangler	således	både	tilstrekkelig	utdannelse	og	tilstrekkelig	relevant	praksis	for	
dette	godkjenningsområdet.	

Foretaket	har	derfor	verken	i	søknaden	eller	klagen	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelig	
kvalifikasjoner	til	å	få	sentral	godkjenning	for	det	påklagede	området,	jf.	pbl.	§	23-5,	SAK	10	§	
§	9-1.1	avsnitt,	11-1.1.	avsnitt	og	§	11-4.2,	12-3	og	13-5.2.	bokstav	c,	jf.	også	pbl.	§	22-1.	

	

Prosjektering	av	Konstruksjonssikkerhet	i	tiltaksklasse	3	

Prosjektering		er	hjemlet	i	pbl.	§	23-5	og	prosjektering	av	Konstruksjonssikkerhet	er	hjemlet	
SAK10	§	13-5.2		bokstav	g	,	jf.	SAK10	§	12-3	om	prosjekterendes	ansvar.	
	

Fagområdet	omfatter	prosjektering	av	byggverkets	totale	stabilitet	under	oppføring	og	i	bruk,	
og	dimensjonering	av	bærende	elementer,	herunder	fundamenter,	vegger,	søyler,	dekker	og	
takkonstruksjoner.	Bæresystem	skal	dimensjoneres	for	standard	laster,	naturpåkjenninger	og	
ulykkeslaster.	Godkjenningsområdet	omfatter	også	utarbeidelse	av	eventuelle	utredninger	
vedrørende	behov	for	sikringstiltak	ved	oppføring	og	ved	bruk	av	tiltaket.	
Godkjenningsområdet	omfatter	også	prosjektering	av	riving.	
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I	tiltaksklasse	3	omfatter	godkjenningsområdet	prosjektering	av	konstruksjonssikkerhet	av	
nytt	eller	vesentlig	endring	av	eksisterende	tiltak	som	bygg,	anlegg	eller	frittstående	
konstruksjon	uten	begrensning	av	pålitelighetsklasse	og	brannklasse.	(Begrepene	
pålitelighetsklasse	og	brannklasse	er	i	nye	TEK10	erstattet	med	§§	7-3	og	7-4	og	spesielt	§	11-
3	når	det	gjelder	brannklasser.)	Dimensjonering	ved	komplisert	statisk	bæresystem	eller	ved	
vanskelige	grunnforhold,	hvor	valg	av	løsninger	krever	spesielle	utredninger	og	analyser.		
Eksempler	på	tiltak	i	denne	klassen	kan	være:	

• boligblokker,	kontor-	og	skolebygg	(høyere	enn	5	etg.)	
• store	forsamlingslokaler,	sportshaller,	kjøpesentre,	
• store	industri-	og	lagerbygg	med	store	spennvidder	og	laster,	
• sykehus,	store	hoteller	og	svømmehaller,	
• store	tribuner	med	overtak,	bru	med	store	spenn	(over	50	m)	og	høye	tårn	(over	40	

m).	

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	Sivilingeniør	/master	i	
bygg.	Som	det	fremgår	av	gjennomgangen	av	den	innsendte	dokumentasjon	av	utdanningen	i	
foretaket,	er	det	ikke	noen	som	har	denne	utdannelsen.		Den	nødvendige	utdannelsen	er	
således	ikke	på	plass.	

Referanseprosjektene	

Ifølge	Sak10	§	11-1.1	ledd	og	veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	
forvaltningspraksis,	er	det	nødvendig	med	8	års	dokumentert	praksis	med	hele	
godkjenningsområdets	faglige	innhold,	jf.	henvisningen	til	Ot.prp.	nr.	45.		

Vedlagt	søknaden	var	det	fire	referanseprosjekter.	Dette	var	lagerhallen	i	Råde,	en	
verkstedbygning	i	Fjell	og	en	i	Drammen	og	en	kontor-administrasjonsbygning.	De	tre	første	
tiltakene	hadde	ferdigattest	i	2014,	og	det	sist	nevnte	i	2013.	

I	søknaden	er	alle	disse	tiltakene	med	unntak	av	lagerhallen	i	Råde	oppgitt	å	være	i	
tiltaksklasse	2.	I	tilleggsopplysningene	er	alle	disse	tiltakene	oppgitt	å	være	i	tiltaksklasse	2.	
De	faglige	beskrivelsene	dekker	ikke	godkjenningsområdets	faglige	innhold.	Det	fremgår		
således	ikke	hvordan	foretaket		håndterer	de	faglige	utfordringene	som	
godkjenningsområdet	inneholder.		Jf.	også	at	foretaket	selv	skriver	i	klagen	at	det	ikke	har	
referanseprosjekter	i	tiltaksklasse	3.	

I	søknaden	fra	2011	hadde	foretaket	sendt	inn	et	referanseprosjekt,		en	idrettshall	i	Bergen.	
Tiltaket	var	ikke	tiltaksklasse	3	og	også	der	var	beskrivelsene	for	faglige	kvalifikasjoner	for	lite	
utfyllende	i	forhold	til	hva	foretaket	skal	beherske	faglig.	

På	bakgrunn	av	overnevnte	forhold	konstaterer	direktoratet	at	foretaket	mangler	både	
tilstrekkelig	utdannelse	og	tilstrekkelig	relevant	praksis	for	dette	godkjenningsområdet.	

Foretaket	har	derfor	verken	i	søknaden	eller	klagen	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelig	
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kvalifikasjoner	til	å	få	sentral	godkjenning	for	det	påklagede	området	jf.	pbl.	§	23-5,	SAK	10	§	
§	9-1.1	avsnitt,	11-1.1.	avsnitt	og	§	11-4.2,	12-3	og	13-5.2.	bokstav	g.	Jf.	også	pbl.	§	22-1.	

	

Prosjektering	av	Bygningsfysikk	i	tiltaksklasse	3	

Prosjekteringen		er	hjemlet	i	pbl.	§	23-5	og	prosjektering	av	Bygningsfysikk	er	hjemlet	SAK10	
§	13-5.2		bokstav	h	,	jf.	SAK10	§	12-3	om	prosjekterendes	ansvar.		
	

Prosjektering	av	bygningsfysikk	omfatter	verifikasjon	av	ytelser	og	tekniske	løsninger	for	
følgende	fagområder	i	henhold	til	byggteknisk	forskrift	kap.	13:	energi,	strålingsmiljø,	lyd	og	
fukt.	

Prosjektering	av	bygningsfysikk	i	tiltaksklasse	3	omfatter	nybygg	eller	ved	vesentlig	endring	
av	eksisterende	bygninger	der	prosjekteringen	skjer	i	samsvar	med	energitiltaksmetoden	
eller	energirammemetoden	og	prosjektering	av	bygninger	med	flere	enn	5	etasjer.	Omfatter	
bl.a.	kompliserte	bygninger	med	flere	soner	(flerfunksjonsbygninger	eller	bygninger	med	
ulike	tekniske	installasjonssystemer,	soltilskudd	og	internvarmetilskudd).	
Eksempler	på	tiltak	i	denne	klassen:	

• store	kontor-	og	skolebygg,	
• store	forsamlingslokaler	og	flerfunksjonelle	bygg,	
• store	sportshaller	og	kjøpesentra,	
• store	industribygg	med	stor	persontrafikk,	
• store	sykehus,	overnattingsbygg	og	svømmehaller.		

	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	Sivilingeniøringeniør	
/master	i	bygg.	Som	det	fremgår	av	innsendt	dokumentasjon	er	det	ingen	i	foretaket	som	har	
denne	utdannelsen.	Den	nødvendige	utdannelsen	er	således	ikke	på	plass	når	det	gjelder	
dette	godkjenningsområdet.	

Referanseprosjektene	
	
Ifølge	Sak10	§	11-1.1	ledd	og	veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	
forvaltningspraksis,	er	det	nødvendig	med	8	års	dokumentert	praksis	med	hele	
godkjenningsområdets	faglige	innhold.	

Søknaden	inneholder	et	referanseprosjekt,	og	det	er	den	tidligere	nevnte	lagerhallen	i	Råde	
som	har	ferdigattest	fra	2014.	Denne	er	som	nevnt	i	ikke	i	tiltaksklasse	3.	Beskrivelsen	er	
heller	ikke	her	fyllestgjørende	i	forhold	til	hva	som	kreves	av	faglig	dokumentasjon.	Tilleggs	
dokumentasjonen	mottatt	18.11.	2014	inneholder	ikke	noen	relevant	dokumentasjon	for	
dette	godkjenningsområdet	i	denne	tiltaksklassen.		Søknaden	fra	2011	inneholdt	kun	et	
referanseprosjekt,	det	var	den	tidligere	nevnte	idrettshallen	i	Bergen	med	ferdigstillelse	i	
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2010.	Tiltaket	er	ikke	i	tiltaksklasse	3,	og	beskrivelsen	er	ikke	faglig	fyllestgjørende	til	å	kunne	
dokumentere	kvalifikasjoner	for	godkjenningsområdets	faglige	innhold.	

På	bakgrunn	av	overnevnte	forhold	konstaterer	direktoratet	også	her	at	foretaket	mangler	
både	tilstrekkelig	utdannelse	og	tilstrekkelig	relevant	praksis	for	dette	godkjenningsområdet.	

Foretaket	har	derfor	verken	i	søknaden	eller	klagen	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelige	
kvalifikasjoner	til	å	få	sentral	godkjenning	for	det	påklagede	området,	jf.	pbl.	§	23-5,	SAK	10	§	
§	9-1.1	avsnitt,	11-1.1.	avsnitt	og	§	11-4.2,	12-3	og	13-5.2.	bokstav	h.	Jf.	også	pbl.	§	22-1.	

Direktoratet	finner	heller	ikke	faglig	grunnlag	for	å	innvilge	dette	godkjenningsområdet	i	en	
lavere	tiltaksklasse.		

	

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

Utførelse	er	hjemlet	i	pbl.	§	23-6	og	Overordnet	ansvar	for	utførelse		er	hjemlet	SAK10	§	13-
5.3		bokstav	a	,	jf.	SAK10	§	12-4	om	utførendes	ansvar.		
	

Byggverk	skal	utføres	i	henhold	til	produksjonsunderlaget	på	en	måte	som	medfører	minst	
mulig	belastning	på	naturressurser	og	det	ytre	miljø.	SAK10		§	12-	4	regulerer	ansvaret	for	
ansvarlig	utførende	innenfor	eget	ansvarsområde,	og/eller	ved	overordnet	ansvar	for	
utførelse.	Ansvar	for	utførelse	omfatter	for	alle	godkjenningsområder	forsvarlig	håndtering	
av	byggavfall.		
	

Godkjenningsområdet		overordnet	ansvar	for	utførelse	omfatter	ansvar	for	komplett	
utførelse	av	alle	relevante	fagområder.	Dette	innebærer	ansvar	for	koordinering	av	de	
utførende	fagområder,	uavhengig	av	om	oppgavene	utføres	av	egne	ansatte	eller	innleide	
foretak.	Godkjenningsområdet	innebærer	også	ansvar	for	grensesnittene	mellom	
fagområdene.		
Der	det	benyttes	underentreprenører,	skal	disse	oppfylle	system-	og	kvalifikasjonskrav	som	
følger	av	SAK10	kap.	10	og	11.	Plassering	i	tiltaksklasse	vil	avhenge	av	antall	utførende	
foretak,	koordineringsbehov	og	antall	grensesnitt.	Tiltaksklasse	for	de	enkelte	fagområder	
behøver	ikke	være	avgjørende.	
	

I	tiltaksklasse	3	omfatter	godkjenningsområdet	ansvar	for	komplett	utførelse	av	store	og	
krevende	tiltak	med	stor	vanskelighetsgrad,	hvor	utførelsen	innenfor	de	ulike	fagområdene	
hovedsakelig	ligger	i	tiltaksklasse	2	og	3.	Godkjenningsområde	består	av	mange	grensesnitt	
mellom	mange	fagområder.	Eksempler	på	overordnet	ansvar	for	utførelse	av	bygninger	i	
tiltaksklasse	3	kan	være	oppføring	eller	vesentlig	endring	av:	

• store	forretningslokaler/kjøpesentra	store	hoteller,	sykehus		
• bygning	for	stort	antall	personer		
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• store	bruer,	fjellhaller	for	opphold	av	mennesker	

• VA-ledninger	med	store	dimensjoner	eller	store	rense-	eller	vannforsyningsanlegg	
over	200	personekvivalenter	(pe)		

Nødvendig	utdanning	

Ifølge	Sak10	§	11-1.1	ledd	og	veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	
forvaltningspraksis,	er	det	nødvendig	med	utdanning	på	linje	ingeniør/bachelor	i	bygg.	Som	
det	fremgår	av	innsendt	dokumentasjon	er	det	to	personer	i	foretaket	som	har	denne	
utdannelsen,	det	er	Bent	Stene	og	Christian	Lindeberg.	Den	nødvendige	utdannelsen	er	
derfor	til	stede	i	foretaket.	

Referanseprosjektene	

Ifølge	Sak10	§	11-1.1	ledd	og	veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	
forvaltningspraksis,	er	det	nødvendig	med	5	års	dokumentert	praksis	med	hele	
godkjenningsområdets	faglige	innhold.	

Søknaden	inneholdt		kun	et	referanseprosjekt,	det	er	den	tidligere	omtalte	lagerhallen	i	Råde	
med	ferdigstillelse	i	2014.		Dette	er	som	ovenfor	nevnt	et	tiltak	i	tiltaksklasse	2.	Beskrivelsen	
dekker	ikke	fagområdet	i	omfang	og	dybde.		I	tilleggsdokumentasjonen	er	beskrivelsen	
utdypet	en	del,	men	det	får	ingen	reell	betydning	i	og	med	at	selve	tiltaket	ikke		har	vært	av	
en	slik	dimensjon	antall	utførende	foretak,	koordineringsbehov	og	antall	grensesnitt	
medfører	at	det	overordnede	ansvaret	er	i	tiltaksklasse	3.		

I	søknaden	i	2011	var	det	kun	vedlagt	et	referanseprosjekt,	en	verkstedbygning	med	
ferdigattest	i	2009.	Selve	tiltaket	var	i	tiltaksklasse	2.	Beskrivelsen	er	en	kortfattet	
gjennomgang	av	hva	det	tidligere	foretaket	SKV	AS		selv	utførte,	men		utførelsen	av	
overordnet	ansvar	dokumenteres	ikke	.		

Referanseprosjektene	er	således	ikke	i	tiltaksklasse	3,	og	de	dokumenterer	heller	ikke	
overordnet	ansvar	for	utførelse	på	en	adekvat	måte,	jf.	det	ovenfor	siterte	krav	som	er	
nedfelt	i	Ot.prp.	nr.	45.		De	nødvendige	fem	årene	med		tilstrekkelig	erfaring	er	således	da	
heller	ikke	dekket.	

På	bakgrunn	av	ovennevnte	forhold	mangler	foretaket	tilstrekkelig	relevant	praksis	for	dette	
godkjenningsområdet.	

Foretaket	har	derfor	verken	i	søknaden	eller	klagen	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelig	
kvalifikasjoner	til	å	få	sentral	godkjenning	for	det	påklagede	området	jf.	pbl.	§	23-6,	SAK	10	§	
§	9-1.1	avsnitt,	11-1.1.	avsnitt	og	§	11-4.2,	12-4	og	13-5.3.	bokstav	a.	Jf.	også	pbl.	§	22-1.	

	

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

Utførelse	er	hjemlet	i	pbl.	§	23-6	og	Utførelse	av	montering	av	bærende	metall-	eller	
betongkonstruksjoner		er	hjemlet	SAK10	§	13-5.3		bokstav	g	,	jf.	SAK10	§	12-4	om	utførendes	
ansvar.		
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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.	
	

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

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

Nødvendig	utdannelse	

Ifølge	Sak10	§	11-1.1	ledd	og	veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	
forvaltningspraksis,	er	det	nødvendig	med	utdanning	på	linje	ingeniør/bachelor	i	bygg.	I	
tillegg	er	det	nødvendig	med	fagbrev	som	sveiser.		Som	det	fremgår	av	den	innsendte	
dokumentasjon	er	to	personer	i	foretaket,	Bent	Stene	og	Christian	Lindeberg	som	er	
utdannet	byggingeniører.		Jan	Agnar	Nyquist	har	fagbrev	som	platearbeider.	Dette	
godkjenningsområdet	dreier	seg	imidlertid	om	sveising	av	stålkonstruksjoner,	noe	som	er	en	
helt	annen	type	sveisearbeider.		Den	nødvendige	utdannelsen	er	derfor	ikke	til	stede	i	
foretaket.		

Referanseprosjektene	

Referanseprosjektene	som	var	vedlagt	søknaden	er	lagerhallen	i	Råde,	verkstedbygninger	i	
henholdsvis	Fjell	og	Drammen	og	kontor/administrasjonsbygning	i	Bergen.		Alle	tiltakene	er	i	
tiltaksklasse	2,	og	med	fullførelse	i	2014	for	de	tre	førstnevnte	og	2013	for	det	siste.	
Beskrivelsene	dekker	ikke	godkjenningsområdet,	heller	ikke	i	tiltaksklasse	2.		Den	innsendte	
tilleggsdokumentasjonen	inneholder	ikke	noe	som	medfører	at	foretaket	kan	bruke	det	
materialet	som	dokumentasjon	for	tiltaksklasse	3.		Vedlagt	søknaden	i	2011	var	det	kun	et	
referanseprosjekt,	en	idrettshall	i	Bergen	som	heller	ikke	er	i	tiltaksklasse	3.	

Referanseprosjektene	dekker	ikke	tiltaksklasse	3,	og	de	dokumenterer	heller	ikke	overordnet	
ansvar	for	utførelse	på	en	adekvat	måte,	jf.	ovenfor.		De	nødvendige	fem	årene	med		
tilstrekkelig	erfaring	er	således	da	heller	ikke	dekket.	

På	bakgrunn	av	overnevnte	forhold	mangler	foretaket	tilstrekkelig	relevant	praksis	for	dette	
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godkjenningsområdet.	

Foretaket	har	derfor	verken	i	søknaden	eller	klagen	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelig	
kvalifikasjoner	til	å	få	sentral	godkjenning	for	det	påklagede	området	jf.	pbl.	§	23-6,	SAK	10	§	
§	9-1.1	avsnitt,	11-1.1.	avsnitt	og	§	11-4.2,	12-4	og	13-5.3.	bokstav	g,	jf.	også	pbl.	§	22-1.	

Avslutningsvis	bemerkes	at	det	i	tilleggsmaterialet	som	direktoratet	mottok	18.11.	2014	var	
en	del	materiale	som	ikke	er	konkret	nevnt	i	gjennomgangen	ovenfor.	Dette	materialet	var	
imidlertid	ikke	av	en	slik	karakter	at	det	kunne	danne	grunnlag	for	innvilgelse	av	sentral	
godkjenning	på	noen	av	de	påklagede	godkjenningsområdene.»	

 

 

	

Sak	48/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	sentral	godkjenning	fra	Lekven	
Byggmesterforretning	AS	(godkjenningsnr.	2014/9847).		

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

Vedtak:	

Klagen	tas	ikke	til	følge.	

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

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

«Klagen	gjelder	

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

• Søker	(for	alle	typer	tiltak)	i	tiltaksklasse	1	

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

Vedtaket	ble	påklaget	29.12.2015	av	foretaket	ved	Per	Lekven.	Klagen	er	rettidig,	jf.	
forvaltningsloven	(fvl)	§	29.	Foretaket	er	klageberettiget,	jf	fvl	§	28.1.ledd.	Klagen	er	fremsatt	
i	samsvar	med	fvl	§	32.	

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	10.11.2014	søknad	om	sentral	godkjenning	for	
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ansvarsrett.	Følgende	godkjenningsområder	ble	innvilget:		

• Utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1	

Følgende	godkjenningsområder	ble	avslått:	
	

• Søker	(for	alle	typer	tiltak)	i	tiltaksklasse	1	

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

	
Klagen	omfatter	begge	de	avslåtte	godkjenningsområdene.		
	

Begrunnelsen	for	avslagene	var	at	referanseprosjektene	ikke	i	tilstrekkelig	grad	dekket	det	
omsøkte	godkjenningsområdet.	Foretaket	hadde	dermed	ikke	dokumentert	tilstrekkelig	
praksis	knyttet	opp	mot	godkjenningsområdet,	jf.	byggesaksforskriften	(SAK10)	§	11-1,	11-4		
og	veiledningen	til	SAK10	§	13-5.1	ledd	og	2	ledd	bokstav	a,	med	henvisning	til	de	respektive	
veiledningene	for	bestemmelsene.	Foretaket	hadde	dermed	ikke	dokumentert	nødvendig	og	
relevant	fagkompetanse	for	de	omsøkte	godkjenningsområdene,	jf.	SAK10	kap.	11	

Det	vises	til	vedtaket.	
	

Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Foretaket	er	et	aksjeselskap	som	ligger	i	Bergen	kommune.	Foretaket	ble	stiftet	den	
03.07.2014		og	registrert	i	Brønnøysundregistrene	14.08.2014.	Forretningsformål	er	oppgitt	å	
være	tømrervirksomhet,	nybygg,	oppgradering	og	rådgivning	og	alt	hva	dermed	er	
forbundet.	Foretaket	har	ifølge	ifølge	organisasjonsplanen	1	ansatt.		Dette	er	Per	Lekven.	Han	
har	mesterbrev	i	tømring	fra	2001.	Foretaket	har	ikke	tidligere	hatt	sentral	godkjenning.		

	

Saksgang			

10.11.2014:	Søknad	

03.12.2014:	Foretaket	tilskrives	med	anmodning	om	sende	ytterligere	dokumentasjon	

08.12.2014:	Direktoratet	mottar	en	del	tilleggsdokumentasjon	

08.12.2014:	Vedtak	om	sentral	godkjenning,	delvis	avslag	

29.12.2014:	Klage	på	avslag		

	

Foretakets	anførsler	

Innehaveren	av	foretaket	opplyser	innledningsvis	i	klagen	at	han	tidligere	har	jobbet	i	et	
annet	foretak	som	gikk	konkurs	to	år	etter	at	han	sluttet	der,	og	at	han	derfor	ikke	har	tilgang	
til	de	dokumentene	som	var	tilknyttet	det	foretaket.	Det	opplyses	at	sakene	er	å	finne	i	de	
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respektive	kommunene.	Videre	vises	det	til	et	tidligere	innsendt	skriv	om	hans	virksomhet	i	
firmaet	M.	Nævdal	&	Sønner	AS	(som	nå	er	konkurs).	Det	opplyses	at	han	har	vært	deltaker	i	
søkeprosessen	sammen	med	en	annen	i	det	foretaket	og	mener	ut	fra	dette	å	inneha	den	
nødvendige	kompetanse	for	å	kunne	få	sentral	godkjenning	for	de	avslåtte	
godkjenningsområdene.	Avslutningsvis	i	klagen	opplyses	at	han		har	benyttet	ekstern	
kompetanse	og	fortsatt	ønsker	å	gjøre	dette	der	han	ikke	selv	har	den	nødvendige	
kompetanse	for	søkefunksjonen	eller	prosjekteringen.		

Vedlagt	klagen	lå	det	en	liste	med	en	kort	oversikt	over	noen	tiltak.	For	øvrig	vises	det	til	
klagen.	

	

Vurdering	

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

	

Oversikt	over	gjeldende	rett	for	vurderingen	

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

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

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

Departementet	skriver	videre:	

”Ved	behandling	av	søknader	om	sentral	godkjenning,	også	søknader	om	fornyelse,	må	
imidlertid	den	sentrale	godkjenningsordningen	forholde	seg	til	kravene	til	sentral	godkjenning	
som	følger	av	regelverket.”	
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Daværende	Kommunal-	og	regionaldepartementet	skrev	i	et	brev	til	direktoratet	den	
11.09.2008	bl.a.	følgende	om	nødvendigheten	av	riktig	utdannelse	for	å	få	sentral	
godkjenning:	

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

Etter	denne	tiden	ble	kravene	til	praktiseringen	av	regelverket	innskjerpet	i	Ot.prp.	nr.	45	
(2007-2008).	Foretaket	må	bl.a	dokumentere	at	det	behersker	hele	bredden	av	
arbeidsoppgaver	innen	det	godkjenningsområdet	det	søkes	sentral	godkjenning	for,	jf.	Ot.	
Prp.	Nr	45	(2007-2008)	pkt.	10.8.1.	

For	å	kunne	innvilges	sentral	godkjenning,	må	foretaket	oppfylle	de	kravene	som	til	enhver	
tid	stilles	i	SAK	10	del	3,	jf.	plan-	og	bygningsloven	§		22	-1.1	avsnitt	og	SAK	10	§	9-1.1.avsnitt.	
Ifølge	SAK10	§	13-2	skal	foretaket	sammen	med	søknaden	vedlegge	dokumentasjon	som	
viser	at	forskriftens	krav	er	oppfylt.	Det	er	med	andre	ord	foretaket	som	har	plikt	til	å	
dokumentere	de	kvalifikasjoner	det	påstår	å	inneha.	

I	veiledningen	til	SAK10	§	11-4.2	er	manglende	kompetanse	for	sentral	godkjenning	og	
foretakets	muligheter	til	å	kunne	få	lokal	godkjenning	omtalt	nærmere.	Der	heter	det	bl.a:		

”For	at	foretak	skal	kunne	få	godkjenning	for	ansvarsrett	i	en	høyere	tiltaksklasse	eller	et	
annet	fagområde,	holdes	fortsatt	muligheten	åpen	for	at	kommunen	gir	ansvarsrett	til	et	
foretak	utover	den	sentrale	godkjenningen	foretaket	måtte	ha,	dersom	kommunen	etter	en	
konkret	vurdering	mener	at	dette	vil	være	forsvarlig.”	

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

Når	det	gjelder	foretakets	bemerkning	i	klagen	om	klageren	ikke	lengre	har	tilgang	til	de	
dokumentene	som	viser	hans	arbeide	i	det	firmaet	han	tidligere	var	ansatt	i,	noterer	
direktoratet	seg	dette.	Det	er	imidlertid	søkeren	som	har	dokumentasjonsplikten,	jf.	SAK10	§	
13-2.2.	Direktoratet	finner	derfor	ikke	grunnlag	for	å	starte	opp	en	forholdsvis	omfattende	
prosess	for	å	lete	opp	og	kontakte	de	kommunene	som	håndterte	disse	sakene	i	sin	tid.	Dette	
må	i	så	fall	foretaket	selv	utføre.	Det	er	også	foretaket	som	vet	hvilke	saker	og	kommuner	det	
gjelder.	

	

Søker	for	alle	typer	er	tiltak,	tiltaksklasse	1	

Søkefunksjonen	er	hjemlet	i	pbl.	§	23-4	og	(SAK10)	§	13-5.1	ledd	jf.	SAK10	§	12-2	om	
ansvarlig	søkers	ansvar.	
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Oppgaver	og	ansvar	til	ansvarlig	søker	bestemmes	av	pbl	§	23-4	og	presiseres	ytterligere	av	
SAK10	§	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	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	søkefunksjonen	være	lav.	
Ansvarlig	søker	har	ansvar	for	å	utarbeide	tiltaksprofil	for	tiltaket	og	synliggjøre	dette	i	
gjennomføringsplanen,	jf.	SAK10	§	9-3.		Ansvarlig	søker	har	ansvar	for	at	alle	oppgaver	er	
belagt	med	ansvar,	herunder	ansvar	for	uavhengig	kontroll,	jf.	SAK10	kap	14.		
	
Søkefunksjonen	i	tiltaksklasse	1	omfatter	lite	komplekse	søknader,	der	koordineringsbehovet	
for	prosjektering,	utførelse	og	kontroll	er	lite.		
	
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	eller	fagskole	
med	fagplan	for	linjefag.		Per	Lekven	har	sendt	inn	kopi	av	sitt	mesterbrev	som	bekrefter	at	
han	har	mesterbrev	i	tømrerfaget.	Den	nødvendige	utdannelsen	er	derfor	på	plass	i	
foretaket.	

	
Referanseprosjektene			
Ifølge	Sak10	§	11-1.1	ledd	og	veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	
forvaltningspraksis,	er	det	nødvendig	med	4	års	dokumentert	praksis	med	hele	
godkjenningsområdets	faglige	innhold,	jf.	henvisningen	til	Ot.prp.	nr.	45	ovenfor.	

Søknaden	inneholdt	fire	referanseprosjekter,	alle	med	teksten	”	Jeg	var	ansvarlig	søker	for	
prosjektet.”	Disse	prosjektene	er	fra	2012.	Dette	er	ikke	en	dokumentasjon	av	hva	foretaket	
behersker	av	godkjenningsområdets	faglige	innhold,	slik	dette	fremgår	av	SAK10	§	12	–	2	og	
13-5.1	ledd	med	tilhørende	veiledninger.		

I	tilleggsdokumentasjonen		opplyser	Per	Lekven	at	han	var	daglig	leder	i	to	år	i	den	bedriften	
hvor	han	tidligere	arbeidet.		(Den	bedriften	som	nå	er	konkurs).		Videre	refereres	det	til	en	
sak	om	bruksendring	av	et	loft	og	noe	tilleggsarbeider.	Det	opplyses	at	det	dreide	seg	om	
totalt	fire	søknader,	uten	at	det	dokumenteres	nærmere	hva	Lekven	utførte	i	disse	
søknadene.		

Vedlagt	klagen	lå	det	en	liste	over	totalt	5	tiltak,	hvor	det	i	stikkordsmessig	form	nevnes	hva	
arbeidene	gikk	ut	på.	I	to	av	de	er	søkefunksjonen	kun	nevnt	med	et	stikkord,	i	det	tredje,	
som	er	en	utdypning	av	de	tiltakene	som	var	nevnt	i	tilleggsinformasjonen	fremgår	det	ved	å	
lese	vedlegget	i	klagen	sammen	med	tilleggsinformasjonen	at	Lekven	der	anfører	at	han	
utførte	søkefunksjonen.	Tiltakene	oppgis	å	ha	blitt	utført	i	2010	til	2011.	

Det	er	imidlertid	ikke	dokumentert	i	noen	av	disse	referansene	hva	Lekven	mer	konkret	
utførte	av	søkefunksjonen,	som	jo	kan	være	forholdsvis	omfattende.	Det	vises	her	til	de	
relevante	bestemmelsene	og	de	nærmere	omtalene	av	innholdet	av	godkjenningsområdet	i	
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veiledningen	til	bestemmelsene.	Foretaket	har	derfor	heller	ikke	dokumentert	de	nødvendige	
fire	års	praksis	med	godkjenningsområdet	som	er	nødvendig.	Det	vises	videre	til	det	står	
ovenfor	om	kravet	til	dokumentasjon.	

På	bakgrunn	av	ovennevnte	forhold	konstaterer	direktoratet	også	her	at	foretaket	mangler	
tilstrekkelig	relevant	praksis	for	dette	godkjenningsområdet.	

Foretaket	har	således	ikke			i	søknaden	eller	klagen	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelig	
kvalifikasjoner	til	å	få	sentral	godkjenning	for	det	påklagede	området	jf.	pbl.	§	23-4,	SAK	10	§	
§	9-1.1	ledd,	11-1.1.	ledd	og	§	11-4.2,	12-2	og	13-5.1	ledd.	Jf.	også	pbl.	§	22-1.	

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

Ansvarlig	prosjekterendes	oppgaver	er	hjemlet	i	pbl.	§	23-5	og	SAK10	§	13-5.2		ledd	bokstav	a	
for	det	omsøkte	godkjenningsområdet	jf.	SAK10	§	12-3	om	ansvarlig	prosjekterendes	ansvar.	
	
Godkjenningsområdet	overordnet	ansvar	for	prosjektering	omfatter	komplett	prosjektering	
av	alle	relevante	fagområder.		For	de	oppgaver	som	utføres	av	andre,	har	foretaket	ansvar	
for	prosjekteringsledelse	med	koordinering,	og	ansvar	for	grensesnittene.	Oppgaven	
omfatter	ansvar	for	koordinering	av	de	forskjellige	prosjekteringsoppgavene,	uavhengig	av	
om	det	utføres	med	egne	ansatte	eller	med	andre	innleide	foretak.	Det	hører	med	til	
overordnet	prosjekterendes	rolle	å	påse	at	de	prosjekterende	fagområder	oppfyller	
byggteknisk	forskrift	og	at	grensesnittene	mellom	fagområdene	blir	ivaretatt.	Der	det	
benyttes	underkonsulenter	skal	disse	oppfylle	både	kvalifikasjons-	og	systemkrav	som	følger	
av	byggesaksforskriften.	
Overordnet	ansvar	for	prosjektering	av	bygning,	anlegg	eller	konstruksjon,	omfatter	også	
utomhusarbeider	og	plassering	av	tiltaket,	samt	ansvar	for	prosjektering	av	tilhørende	
tekniske	installasjoner.	Plassering	i	tiltaksklasse	vil	avhenge	av	antall	fagområder	som	skal	
prosjekteres	og	det	koordineringsbehovet	disse	utløser,	samt	antall	grensesnitt.	Tiltaksklasse	
for	de	enkelte	fagområder	behøver	ikke	være	avgjørende.	
	
	
	I	tiltaksklasse	1	omfatter	godkjenningsområdet	ansvar	for	komplett	prosjektering	av	tiltak	
med	liten	vanskelighetsgrad,	få	prosjekterende	fagområder,	som	ligger	i	tiltaksklasse	1	og	2	
og	hvor	grensesnitt	mellom	fagområder	er	oversiktlig.		Eksempler	på	bygninger	hvor	
prosjekteringen	kan	ligge	i	tiltaksklasse	1	kan	være	

• eneboliger,	tomannsboliger,	rekke-	og	kjedehus,	
• små	barnehager	og	arbeidsbygg	inntil	2	etasjer	t.o.m.	500	m2	BRA,			
• publikumsbygg	og	arbeidsbygg	inntil	2	etasjer	t.o.m.	500	m2	BRA,	
• landsbruksbygninger,	og	enkle	lagerbygg	t.o.m.	2000	m2	BRA	
• utskifting	eller	ombygging	av	eksisterende	tekniske	installasjoner	hvor	

prosjekteringen	av	nye	installasjoner	normalt	ligger	i	tiltaksklasse	2.	
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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	eller	fagskole	
med	fagplan	for	linjefag.		Per	Lekven	har	sendt	inn	kopi	av	sitt	mesterbrev	som	bekrefter	at	
han	har	mesterbrev	i	tømrerfaget.	Den	nødvendige	utdannelsen	er	derfor	på	plass	i	foretaket	
også	for	dette	godkjenningsområdet.	

Referanseprosjektene			
Søknaden	inneholdt	fire	referanseprosjekter,	de	samme	tiltakene	som	var	benyttet	for	
søkefunksjonen.		I	teksten	på	prosjektene	er	det	kun	opplyst	at	Leksven	var	ansvarlig	
prosjekterende	for	tiltaket.		Dette	dokumenterer	ikke	noen	kvalifikasjoner	i	forhold	de	
forholdsvis	omfattende	arbeidsoppgavene	som	fremgår	av	SAK10	§	12-3	og	13-5.2	ledd	
bokstav	a	med	veiledning,	og	som	foretaket	skal	beherske.	

	
Tilleggsdokumentasjonen		berører	ikke	overordnet	ansvar	for	prosjektering	i	det	hele	tatt.	

	
Vedlagt	klagen	er	det,	som	nevnt	et	skriftlig	oppsett,	hvor	det	i	fire	av	de	tiltakene	som	er	
nevnt,	stikkordsmessig	er	angitt	at	Lekven	hadde	vært	prosjekterende.		Slik	stikkordsmessig	
angivelse	er	ikke	en	dokumentasjon	av	kvalifikasjoner.	

Det	er	ikke	i	noen	av	disse	referanseprosjektene	dokumentert	hva	Lekven	mer	konkret	
utførte	når	det	gjelder	overordnet	ansvar	for	prosjektering,	et	fagområde	som	er	forholdsvis	
omfattende	og	som	skal	beherskes	fullt	ut.	Det	vises		også	her	til	de	relevante	
bestemmelsene	og	de	nærmere	omtalene	av	innholdet	av	godkjenningsområdet	i	
veiledningen	til	bestemmelsene.	Foretaket	har	derfor	heller	ikke	dokumentert	de	nødvendige	
fire	års	praksis	med	godkjenningsområdet.	Det	vises	videre	til	det	står	ovenfor	om	kravet	til	
dokumentasjon.	

	
Etter	å	ha	gjennomgått	saken	konstaterer	direktoratet	at	foretaket	mangler	tilstrekkelig	
relevant	praksis	for	dette	godkjenningsområdet.	

Foretaket	har	derfor	ikke		i	søknaden	eller	klagen	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	§	11-4.2	ledd,	12-3	og	13-5.2	ledd	bokstav.	Jf.	også	pbl.	§	22-1.»	
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Sak	49/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
fra	Østlandske	Balkong	&	Fasadeentreprenør	AS	(godkjenningsnr.	2015/16).		

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	fornyelse	av	sentral	godkjenning	for	følgende	
godkjenningsområder:	

• Montering	av	bærende	metall-	eller	betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	2	

I	brev	datert	18.12.2014	ble	vedtaket	påklaget	ved	Alexander	Dingstad.	Klagen	er	rettidig,	jf.	
forvaltningsloven	§	29.	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	05.11.2014	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
for	ansvarsrett.	

I	vedtak	datert	08.12.2014	avslo	direktoratet	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning.		

Følgende	godkjenningsområde	ble	ikke	innvilget:	

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

Begrunnelse	for	avslaget	var	at	foretaket	ikke	hadde	dokumentert	nødvendig	relevant	
utdanning,	jf.	byggesaksforskriften	§§	11-1	første	ledd	og	11-4.	Referanseprosjektene	dekket	
heller	ikke	godkjenningsområdet	i	tilstrekkelig	grad.	jf.	SAK	10	§§	11-4	og	13-5	tredje	ledd.	
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Generelle	opplysninger	om	foretaket	

Østlandske	balkong	og	fasadeentreprenør	AS	ble	stiftet	07.12.2000		og	driver	
entreprenørvirksomhet	med	hovedvekt	på	bygging	av	balkonger,	basert	på	et	selvutviklet	
balkong	system.		Foretaket	har	10	ansatte	og	er	lokalisert	i	Oslo.	Andreas	Dingstad	er	daglig	
leder.	Foretaket	består	videre	av	Reny	M.	Andersen	som	er	utdannet	arkitekt	industridesign.		
Montasje	foretas	av	fast	ansatte	murere.		I	perioden	07.12.2011	til	07.12.2014	hadde	
foretaket	sentral	godkjenning	for	montering	av	bærende	metall-	eller	betongkonstruksjoner	i	
tiltaksklasse	2.		

Saksgang	

05.11.2013:	Søknad	
08.12.2014:	Avslag	på	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning		
18.12.2014:	Klage	på	avslag	arkivert	hos	direktoratet	

Foretakets	anførsler	

I	klagen	skriver		Andreas	Dingstad		at	de	er	uenige	i	direktoratets	konklusjon	og	ønsker	at	
saken	legges	frem	for	klagenemda.	Han	viser	til	at	foretaket	tidligere	har	innehatt	sentral	
godkjenning	innen	dette	godkjenningsområdet.	

Han	anfører	videre	at	selskapet	utelukkende	benytter	fast	ansatte	murere	og	har	gode	
interne	opplæringsrutiner	og	enkle	gode	systemer	for	kvalitetssikring	tilpasset	
arbeidsoppgavene.	Han	mener	det	ikke	kan	tillegges	avgjørende	vekt	at	bedriften	ikke	har	
ansatte	betongarbeidere	da	de	har	lang	erfaring	og	et	stort	antall	gjennomførte	prosjekter.		

Selskapets	prosjekter	har	vært	gjenstand	for	mange	rutinemessige	kontroller	fra	
tilsynsmyndighet	uten	at	større	avvik	eller	mangler	noen	gang	er	avdekket.	

Klagen	er	vedlagt	en	liste	over	66	referanseprosjekter	inne	balkongmontering.	

Vurdering	

Direktoratet	har	vurdert	klageanførslene	og	funnet	at	klagen	ikke	kan	føre	frem	hva	gjelder	
sentral	godkjenning	for	montering	av	bærende	metall	eller	betongkonstruksjoner	i	
tiltaksklasse	2.		

Ifølge	byggesaksforskriften	§	11-1	skal	foretaket	i	søknad	om	sentral	godkjenning	for	
ansvarsrett	”dokumentere	at	det	har	en	samlet	kompetanse	som	er	tilpasset	det	omsøkte	
godkjenningsområdet”.	Videre	skal	det	legges	vekt	på	”en	vurdering	av	om	foretakets	
kvalifikasjoner	med	hensyn	til	utdanning	og	praksis	fremstår	som	relevante	for	det	omsøkte	
godkjenningsområdet”	og	foretakets	”tilknytning	til	godkjenningsområdet”,	jf.	
byggesaksforskriften	§	11-4	første	og	annet	ledd.	
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Godkjenningsområdet	fremgår	av	byggesaksforskriften	§13-5	og	veiledningen	til	denne.	
Godkjenningsområdet	omfatter	montering	av	bærende	og	ikke-bærende	bygningsdeler	av	
metall,	eller	prefabrikkerte	betongelementer.	Utførelse	av	sikringstiltak	inngår	i	
godkjenningsområdet.		

Eksempler	på	montering	av	bærende	metall-	eller	betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	2	kan	
være:	
større	lager-	eller	industribygg,	boligblokker,	kontor-,	forretnings-	eller	skolebygg	inntil	5	etg,	
nye	balkonger	på	boligblokker	høyere	enn	5.	etg,	middels	store	brukonstruksjoner	inntil	20	m	
spenn,	tårn	inntil	30	m	høyde,	mast	med	bardunordning	på	ett	nivå,	bæresystem	av	stål	eller	
aluminium	i	lette	takkonstruksjoner.	

Det	kreves	at	foretaket	disponerer	personell	med	relevant	utdanning	på	nivå	med	teknisk	
fagskole,	jf	byggesaksforskriften	§11-1	og	veiledningen	til	denne.		Relevant	utdanning	for	
dette	godkjenningsområdet	i	tiltaksklasse	2	vil	for	den	faglige	ledelsen	være	ingeniør	eller	
teknisk	fagskole	innen	bygg	og	anlegg.		Det	er	foretakets	samlede	kvalifikasjoner	som	legges	
til	grunn	for	sentral	godkjenning,	og	det	forutsettes	at	det	i	tillegg	til	den	faglig	ledelse	
disponeres	tilstrekkelig	personell	med	relevant	fagbrev	innen	sveising	og/eller	betongfaget	til	
å	forestå	utførelsen.		

Østlandske	balkong	og	fasadeentreprenør	AS	disponerer	ikke	personell	med	slik	utdanning	
verken	i	ledelsen	eller	i	utførelsesleddet.	Utdanningskravet	er	med	det	ikke	oppfylt.	

Foretaket	driver	spesialisert	innen	montering	av	balkonger	i	stål	og	betong.	Foretaket	har	
mange	referanseprosjekter	innenfor	balkongmontering.		Direktoratet	vurderer	ikke	denne	
virksomheten	til	å	dekke	bredden	av	dette	godkjenningsområdet	hvor	det	særlig	må	
forutsettes	relevant	utdanning	og	praksis	innen	montering	av	hele	råbygg	med	elementer	i	
stål	og	betong	i	aktuell	tiltaksklasse.		

På	bakgrunn	av	det	ovenfor	nevnte	finner	direktoratet	at	Østlandske	balkong	og	
fasadeentreprenør	As	verken	i	søknaden	eller	i	klagesaksomgangen	har	dokumentert	at	det	
har	tilstrekkelige	kvalifikasjoner	til	å	få	godkjenning	for	montering	av	bærende	metall	eller	
betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	2.	

Direktoratet	har	etter	dette	kommet	til	at	klagen	ikke	kan	tas	til	følge.»		
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Sak	50/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
fra	S.A.	Byggservice	AS	(godkjenningsnr.	2015/19).		

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	

	

Vedtaket	ble	påklaget	den	05.01.2015.	Klagen	er	rettidig,	jf.	forvaltningsloven	§	29.		

	

Følgende	godkjenningsområde	er	av	direktoratet	innvilget	i	klageomgangen:	

• Utførelse	av	taktekkingsarbeid	i	tiltaksklasse	1	

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	10.11.2014	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
for	ansvarsrett.		

	

I	vedtak	datert	08.12.2014	avslo	direktoratet	delvis	søknad	om	fornyelse	av	sentral	
godkjenning.	Følgende	godkjenningsområder	ble	innvilget:		

• Overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	1	

• Utførelse	av	grunnarbeid	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	1	

• Utførelse	av	plasstøpte	betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1	

	

Følgende	godkjenningsområder	ble	ikke	innvilget:	

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

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

• Utførelse	av	montering	av	glasskonstruksjoner	og	fasadekledning	i	tiltaksklasse	1	

• Utførelse	av	taktekkingsarbeid	i	tiltaksklasse	1	

• Utførelse	av	arbeid	på	bevaringsverdige	byggverk	i	tiltaksklasse	1	

	

Avslaget	for	godkjenningsområdet	utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	
trekonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1	ble	begrunnet	med	at	foretaket	ikke	hadde	dokumentert	
nødvendig	relevant	utdanning	innen	tømrerfaget	og	at	referanseprosjektene	ikke	i	
tilstrekkelig	grad	dekket	det	omsøkte	godkjenningsområdet,	jf.	byggesaksforskriften	(SAK10)	
§§	11-1	første	ledd,	11-4	og	13-5	tredje	ledd	bokstav	e	og	tilhørende	veiledning.	

	

Generelle	opplysninger	om	foretaket		

S.A.	Byggservice	AS	fikk	sentral	godkjenning	første	gang	05.11.2008.	I	perioden	11.11.2011	–	
05.11.2014	hadde	foretaket	sentral	godkjenning	for	godkjenningsområdene	utførelse	av	
plasstøpte	betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1	og	utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	
av	trekonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1.	

Foretaket	har	6	ansatte	og	ligger	i	Asker	kommune	i	Akershus.	Andrzej	Sawicz	er	daglig	leder.	
Han	har	utdannelse	fra	teknisk	skole,	bygg	fra	1981	i	Polen.	Foretaket	har	også	vist	til	en	
ansatt,	Henryk	Sawicz,	med	utdanning	som	blikkenslager,	jernbinder	og	taktekker	fra	Polen.		

	

Saksgang			

10.11.2014:	Søknad	

08.12.2014:	Vedtak	om	sentral	godkjenning	(delvis	avslag)	

05.01.2015:	Klage	på	avslag	arkivert	hos	direktoratet	

	

Foretakets	anførsler	

Foretaket	har	ikke	anført	noe	i	klagen,	men	sendt	inn	dokumentasjon	på	utdanningen	til	
ansatte	Henryk	Sawicz.	

	

Vurdering		

Direktoratet	har	vurdert	klagen	og	funnet	at	den	ikke	kan	føre	frem	når	det	gjelder	sentral	
godkjenning	for	godkjenningsområdet	utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	
trekonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1.	
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Ifølge	byggesaksforskriften	§	11-1	skal	foretaket	i	søknad	om	sentral	godkjenning	for	
ansvarsrett	”dokumentere	at	det	har	samlede	kvalifikasjoner	som	er	tilpasset	det	omsøkte	
godkjenningsområdet”.	Videre	skal	det	legges	vekt	på	”en	vurdering	av	om	foretakets	
kvalifikasjoner	med	hensyn	til	utdanning	og	praksis	fremstår	som	relevante	for	det	omsøkte	
godkjenningsområdet”	og	foretakets	”tilknytning	til	godkjenningsområdet”,	jf.	
byggesaksforskriften	§	11-4	første	og	annet	ledd.		

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

For	godkjenningsområdet	utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	i	
tiltaksklasse	1	er	utdanningskravet	fagopplæring	som	svarer	til	fagprøve	hhv.	svenneprøve.	
Relevant	utdanning	vil	for	eksempel	være	svennebrev	som	tømrer,	jf.	SAK10	§	11-1	første	
ledd	og	veiledningen	til	bestemmelsen	slik	den	gir	uttrykk	for	den	sentrale	
godkjenningsordningens	praksis	for	krav	til	utdanning.		

Foretaket	har	dokumentert	å	ha	en	ansatt	med	utdannelse	fra	teknisk	fagskole	bygg,	samt	en	
ansatt	med	utdanning	som	blikkenslager,	jernbinder	og	taktekker.	Utover	dette	har	ikke	
foretaket	dokumentert	utdannelsen	til	sine	ansatte.	Direktoratet	oppfatter	det	derfor	slik	at	
foretaket	ikke	har	ansatte	med	formell	utdannelse	som	tømrer	eller	annen	utdannelse	
tilsvarende	dette.	Foretaket	har	dermed	ikke	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelig	relevant	
utdanning	for	det	påklagede	godkjenningsområdet,	jf.	SAK10	§	11-1.	

Når	det	gjelder	foretakets	praksis	er	det	vist	til	ett	referanseprosjekt	i	søknaden.	Prosjektet	er	
ikke	beskrevet	utover	at	foretaket	har	oppgitt	sitt	organisasjonsnummer.	I	brev	av	
29.06.2015	ba	direktoratet	om	en	nærmere	beskrivelse	av	prosjektet.	Foretaket	ble	også	
oppfordret	til	å	sende	inn	flere	referanseprosjekter	dersom	de	hadde	det.	Foretaket	sendte	
da	inn	en	sjekkliste	for	taktekkingsarbeider	samt	flere	bilder	av	det	direktoratet	oppfatter	
som	taktekkingsarbeider.	Etter	direktoratets	vurdering	dokumenterer	ikke	det	innsendte	at	
foretaket	har	tilstrekkelig	praksis	og	erfaring	med	tømrerarbeider.	Foretaket	har	dermed	ikke	
vist	at	det	har	samlede	kvalifikasjoner	som	er	tilpasset	det	påklagede	godkjenningsområdet,	
jf.	SAK10	§	11-1.	

	

På	bakgrunn	av	det	ovenfor	nevnte	finner	direktoratet	at	S.A.	Byggservice	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	51/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
fra	Bolig	Prosjekt	AS	(godkjenningsnr.	2015/117).		

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	2	

	

I	e-post	av	06.01.2015	varslet	foretaket	at	det	ønsket	å	klage	og	ba	om	forlengelse	av	
klagefristen.	Foretaket	fikk	utsatt	klagefristen	med	3	uker	og	sendte	inn	en	utfyllende	klage	
den	26.01.2015	ved	Leif	Morten	Brathaug.	Klagen	er	således	rettidig,	jf.	forvaltningsloven	§	
29.		

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	20.11.2014	søknad	om	fornyelse	sentral	godkjenning	for	
ansvarsrett.		

	

I	vedtak	datert	23.12.2014	avslo	direktoratet	delvis	søknad	om	fornyelse	av	sentral	
godkjenning.	Følgende	godkjenningsområder	ble	innvilget:		

• Søker	i	tiltaksklasse	2	

• Overordnet	ansvar	for	prosjektering	i	tiltaksklasse	2	

• Prosjektering	av	arkitektur	i	tiltaksklasse	1	

• Prosjektering	av	utearealer	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	1	

• Prosjektering	av	oppmålingsteknisk	prosjektering	i	tiltaksklasse	1	

• Prosjektering	av	konstruksjonssikkerhet	i	tiltaksklasse	1	

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

• Overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	2	

	

Følgende	godkjenningsområder	ble	ikke	innvilget:	

• Prosjektering	av	utearealer	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	2	

• Utførelse	av	grunnarbeid	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	1	

• Utførelse	av	plasstøpte	betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1	

• Utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	i	tiltaksklasse	2	

• Utførelse	av	murarbeid	i	tiltaksklasse	1	

• Utførelse	av	ventilasjon-	og	klimainstallasjoner	i	tiltaksklasse	1	

• Utførelse	av	riving	og	miljøsanering	i	tiltaksklasse	1	

	

Avslaget	for	godkjenningsområdet	utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	
trekonstruksjoner	i	tiltaksklasse	2	ble	begrunnet	med	at	foretaket	ikke	hadde	dokumentert	
nødvendig	relevant	utdanning	og	at	referanseprosjektene	ikke	i	tilstrekkelig	grad	dekket	det	
omsøkte	godkjenningsområdet,	jf.	byggesaksforskriften	(SAK10)	§§	11-1	første	ledd,	11-4	og	
13-5	tredje	ledd	bokstav	e	og	tilhørende	veiledning.		

Foretaket	hadde	dermed	ikke	dokumentert	at	det	samlet	har	kvalifikasjoner	tilpasset	
godkjenningsområdet,	jf.	SAK10	§	11-1.	

	

Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Bolig	Prosjekt	AS	fikk	sentral	godkjenning	første	gang	20.01.2003.	I	perioden	14.11.2011	–	
22.12.2014	hadde	foretaket	sentral	godkjenning	for	godkjenningsområdene	

• Søker	i	tiltaksklasse	2		

• Overordnet	ansvar	for	prosjektering	i	tiltaksklasse	2		

• Prosjektering	av	arkitektur	i	tiltaksklasse	1		

• Prosjektering	av	utearealer	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	2		

• Prosjektering	av	bygningsfysikk	i	tiltaksklasse	2		

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

• Overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	2		

• Utførelse	av	grunnarbeid	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	1		

• Utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	i	tiltaksklasse	2.	

	

Foretaket	har	2	ansatte	og	ligger	i	Sula	kommune	i	Møre	og	Romsdal.	Leif	Morten	Brathaug	
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er	daglig	leder.	Han	er	utdannet	ingeniør,	bygg	og	konstruksjonslinje	fra	1985.		

	

	

	

Saksgang			

20.11.2014:	Søknad	

23.12.2014:	Vedtak	om	sentral	godkjenning	(delvis	avslag)	

26.01.2015:	Klage	på	avslag	arkivert	hos	direktoratet	

	

Foretakets	anførsler	

I	klagen	viser	foretaket	til	at	det	i	hovedsak	driver	med	boligutvikling.	Foretaket	leier	inn	
firma	i	forbindelse	med	utførelsen	som	jobber	på	egen	ansvarsrett.	For	tømrerarbeidene	
spesielt	leies	det	inn	firma	som	jobber	på	Bolig	Prosjekt	AS	sin	ansvarsrett.	Foretaket	viser	til	
at	det	har	en	egen	byggeleder	som	daglig	er	på	byggeplassen	og	følger	opp	at	arbeidet	er	i	
tråd	med	tegninger	og	gjeldende	lover	og	regler.	Videre	viser	foretaket	til	at	det	tidligere	har	
hatt	sentral	godkjenning	for	utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	og	
finner	det	uforståelig	at	det	skal	miste	denne	godkjenningen	uten	at	regelverket	er	endret.	
Det	vises	til	daglig	leders	utdannelse	som	ingeniør	og	hans	praksis	innenfor	både	
prosjektering	og	utførelse,	samt	at	han	har	utdanning	som	kvalifiserer	for	utførelse	i	
tiltaksklasse	3	i	henhold	til	SAK10	§	11-1	og	tilhørende	veiledning.	Foretaket	skriver	også	at	
daglig	leder	har	hatt	praksis	som	utførende	tømrer	i	sommerferier	og	på	fritiden	under	
utdanning,	at	han	har	bygget	sitt	eget	hus	og	egen	hytte	og	vært	faglig	leder/byggeleder	for	
dugnadsarbeid	innvendig	på	tilbygg	på	en	kirke.		

	

Vurdering		

Direktoratet	har	vurdert	klageanførslene	og	funnet	at	klagen	ikke	kan	føre	frem	når	det	
gjelder	sentral	godkjenning	for	godkjenningsområdet	utførelse	av	tømrerarbeid	og	
montering	av	trekonstruksjoner	i	tiltaksklasse	2.	Direktoratet	finner	heller	ikke	grunnlag	for	å	
innvilge	godkjenningsområdet	i	tiltaksklasse	1.	

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

Ved	vurderingen	av	om	foretaket	tilfredsstiller	kravene	til	utdanning	åpner	direktoratets	og	
klagenemndas	praksis	for	at	særlig	kvalifiserende	praksis	i	noen	tilfeller	kan	kompensere	for	
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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.		
	

For	godkjenningsområdet	utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	i	
tiltaksklasse	2	er	kravet	utdanning	som	svarer	til	mesterbrevsutdanning	eller	fagskole	med	
fagplan	for	linjefag.	I	tiltaksklasse	1	er	utdanningskravet	fagopplæring	som	svarer	til	fagprøve	
hhv.	svenneprøve.	Relevant	utdanning	vil	for	eksempel	være	henholdsvis	mesterbrev	eller	
svennebrev	som	tømrer,	jf.	SAK10	§	11-1	første	ledd	og	veiledningen	til	bestemmelsen	slik	
den	gir	uttrykk	for	den	sentrale	godkjenningsordningens	praksis	for	krav	til	utdanning.		

Foretaket	har	en	ansatt	som	er	utdannet	ingeniør,	men	ingen	ansatte	med	formell	utdanning	
innenfor	tømrerfaget.	At	foretakets	daglige	leder	har	praksis	som	utførende	tømrer	på	
fritiden	veier	ikke	opp	for	dette.		

I	klagen	skriver	foretaket	at	det	benytter	seg	av	innleid	kompetanse	ved	utførelsen	av	
tømrerarbeider.	Innleid	kompetanse	kan	ikke	danne	grunnlag	for	foretakets	sentrale	
godkjenning	og	dets	samlede	kvalifikasjoner,	da	slik	kompetanse	ikke	anses	for	å	være	i	
foretaket.	I	den	forbindelse	opplyses	det	om	at	innleie	av	utførelseskompetanse	på	områder	
hvor	foretaket	selv	ikke	har	tilstrekkelige	kvalifikasjoner	omfattes	av	godkjenningsområdet	
overordnet	ansvar	for	utførelse.	Dette	området	har	foretaket	fått	sentral	godkjenning	for	og	
kan	med	bakgrunn	i	denne	søke	lokal	godkjenning	og	følgelig	fortsette	sin	nåværende	praksis	
med	innleie	av	utførelseskompetanse.		

På	bakgrunn	av	det	ovenstående	har	foretaket	dermed	dokumentert	at	det	har	ansatte	med	
tilstrekkelig	utdanningsnivå,	men	utdanningen	er	ikke	tilstrekkelig	relevant,	jf.	SAK10	§	11-1	
første	ledd	og	tilhørende	veiledning.		

Da	praksis	som	hovedregel	ikke	kan	kompensere	for	manglende	relevant	utdanning	vil	ikke	
referanseprosjektene	foretaket	har	vist	til	i	søknaden	bli	nærmere	omtalt.		

	

Når	det	gjelder	foretakets	anførsel	om	at	det	tidligere	har	hatt	sentral	godkjenning	for	det	
påklagede	godkjenningsområdet,	vil	direktoratet	bemerke	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	i	henhold	til	gjeldende	regelverk	på	
fornyelsestidspunktet.		
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På	bakgrunn	av	det	ovenfor	nevnte	finner	direktoratet	at	Bolig	Prosjekt	AS	verken	i	søknaden	
eller	i	klagesaksomgangen	har	dokumentert	at	det	har	samlede	kvalifikasjoner	tilpasset	
godkjenningsområdet	utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	i	
tiltaksklasse	2.	Direktoratet	finner	heller	ikke	grunnlag	for	å	innvilge	godkjenningsområdet	i	
tiltaksklasse	1.	

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

	
	
	

Sak	52/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	sentral	godkjenning	fra	HV	Service	
AS	(godkjenningsnr.	2015/623).	

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

Vedtak:	

Klagen	tas	ikke	til	følge.	

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

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

«Klagen	gjelder		

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

• Utførelse	av	Tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1	

Vedtaket	ble	påklaget	22.01.2015	av	foretaket.	Klagen	er	rettidig,	jf.	forvaltningsloven	(fvl)	§	
29.	Foretaket	er	klageberettiget,	jf	fvl	§	28.1.1.	Klagen	er	fremsatt	i	samsvar	med	fvl	§	32.	

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	11.12.2014	søknad	om	sentral	godkjenning	for	
ansvarsrett.	Ikke	noe	godkjenningsområde	ble	innvilget.		

Følgende	godkjenningsområder	ble	avslått:	
	

• Utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1	
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Begrunnelsen	for	avslagene	var	at	referanseprosjektene	ikke	i	tilstrekkelig	grad	dekket	det	
omsøkte	godkjenningsområdet.	Foretaket	hadde	dermed	ikke	dokumentert	tilstrekkelig	
praksis	knyttet	opp	mot	godkjenningsområdet,	jf.	byggesaksforskriften	SAK10)	§	11-1,	11-4		
og	veiledningen	til	SAK10	§	13-5.	3		avsnitt	bokstav	a,	med	henvisning	til	veiledningen	for	
bestemmelsene.	Foretaket	hadde	dermed	ikke	dokumentert	nødvendig	og	relevant	
fagkompetanse	for	de	omsøkte	godkjenningsområdene,	jf.	SAK10	kap.	11	

Det	vises	til	vedtaket.	
	

Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Foretaket	er	et	aksjeselskap	som	ligger	i	Lier	kommune.	Foretaket	ble	stiftet	den	05.11.2013		
og	registrert	i	Brønnøysundregistrene	11.11.2013.	Forretningsformål	er	oppgitt	å	være	
deltakelse	i	andre	selskaper,	alminnelig	snekkervirksomhet,	herunder	montering	av	vinduer,	
samt	det	som	naturlig	står	i	forbindelse	med	dette.	Foretaket	har	ifølge	organisasjonsplanen	
7	ansatte.		Organisasjonsplanen	oppfyller	ikke	kravene	i	byggesaksforskriften	(SAK10)	§§	1-
2.1	ledd	bokstav	e,	jf	§	11-1.		Det	fremgår	imidlertid	av	vedlagt	dokumentasjon	at	den	ene	
ansatte	i	foretaket,	Ib	Collin	har	Svennebrev	i	snekkerfaget	fra	Danmark	samt	eksamensbevis	
som	byggetekniker,	også	det	fra	Danmark.	Annen	utdannelse	i	foretaket	er	ikke	
dokumentert.		Foretaket	har	ikke	tidligere	hatt	sentral	godkjenning.		

	

Saksgang			

11.12.2014:	Søknad	

13.01.2015:	Vedtak	om	sentral	godkjenning,	avslag.	

22.01.2015:	Klage	på	avslag		

	

Foretakets	anførsler	

Klagen	er	ikke	begrunnet	på	utover	at	det	er	vedlagt		et	oppsett	over	syv	tiltak	som	foretaket	
har	hatt	arbeidsoppgaver	i.	Det	vises	til	disse.	For	øvrig	vises	det	til	klagen.	

	

Vurdering	

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

	

Oversikt	over	gjeldende	rett	for	vurderingen	

Formålet	med	den	sentrale	godkjenningsordningen	var	bla.	å	sikre	god	kvalitet	og	seriøsitet	
blant	utøverne	(jf.	Ot.prp.	nr.	39	(1993	-1994).	Dette	formålet	er	videreført	i	de	påfølgende	
lovrevisjoner.	
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Ifølge	pbl	§	22-1	skal	sentral	godkjenning	kun	gis	til	foretak	som	er	kvalifisert.	Ifølge	SAK10	§	
11-1	med	tilhørende	veiledning	slik	denne	uttrykker	gjeldende	forvaltningspraksis	på	
området	er	det	nødvendig	med	relevant	utdannelse	og	tilstrekkelig	og	relevant	praksis,	jf.	
gjennomgangen	nedenfor.	Kommunal-	og	moderniseringsdepartementet	har	i	brev	av	
24.01.2014	presisert	at	foretak	som	søker	sentral	godkjenning	må	oppfylle	både	kravet	til	
utdanning	og	praksis.	I	brevet	heter	det	bl.a.	følgende:	

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

Departementet	skriver	videre:	

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

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

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

Kravene	til	praktiseringen	av	regelverket	ble	innskjerpet	i	Ot.prp.	nr.	45	(2007-2008).	
Foretaket	må	bl.a.	dokumentere	at	det	behersker	hele	bredden	av	arbeidsoppgaver	innen	
det	godkjenningsområdet	det	søkes	sentral	godkjenning	for,	jf.	Ot.	Prp.	nr.	45	(2007-2008)	
pkt.	10.8.1.	

For	å	kunne	innvilges	sentral	godkjenning,	må	foretaket	oppfylle	de	kravene	som	til	enhver	
tid	stilles	i	SAK	10	del	3,	jf.	plan-	og	bygningsloven	§		22	-1.1	avsnitt	og	SAK	10	§	9-1.1.avsnitt.	
Ifølge	SAK10	§	13-2	skal	foretaket	sammen	med	søknaden	vedlegge	dokumentasjon	som	
viser	at	forskriftens	krav	er	oppfylt.	Det	er	med	andre	ord	foretaket	som	har	plikt	til	å	
dokumentere	de	kvalifikasjoner	det	påstår	å	inneha.	
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I	veiledningen	til	SAK10	§	11-4.2	er	manglende	kompetanse	for	sentral	godkjenning	og	
foretakets	muligheter	til	å	kunne	få	lokal	godkjenning	omtalt	nærmere.	Der	heter	det	bl.a:		

”For	at	foretak	skal	kunne	få	godkjenning	for	ansvarsrett	i	en	høyere	tiltaksklasse	eller	et	
annet	fagområde,	holdes	fortsatt	muligheten	åpen	for	at	kommunen	gir	ansvarsrett	til	et	
foretak	utover	den	sentrale	godkjenningen	foretaket	måtte	ha,	dersom	kommunen	etter	en	
konkret	vurdering	mener	at	dette	vil	være	forsvarlig.”	

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

	

Utførelse	av	Tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner,	tiltaksklasse	1	

Søkefunksjonen	er	hjemlet	i	pbl.	§	23-6	og	byggesaksforskriften,	SAK10	§	13-5.3	avsnitt	jf.	
SAK10	§	12-4	om	ansvarlig	utførendes	ansvar.	
	
Godkjenningsområdet	omfatter	oppføring	og	endringsarbeider	av	byggverk	med	liten	
vanskelighetsgrad,	som	f.eks.	enebolig,	tomannsbolig,	rekkehus	og	kjedehus,	og	andre	
tømrerarbeider	med	tilsvarende	vanskelighetsgrad.	Alle	relevante	arbeider	som	inngår	i	
oppføring	av	bygning	omfattes	av	godkjenningsområdet,	f.eks.	betongarbeider	og	
murarbeider	for	småhus	i	tiltaksklasse	1,	montering	av	produkter,	bygningselementer,	
taktekkingsarbeider	og	membranarbeider	(fukt,	radon)	mm.	Oppgaver	som	inngår	i	
godkjenningsområdet	kan	være	utførelse	av	yttervegger,	etasjeskiller,	innvendige	vegger	og	
takkonstruksjoner,	luft-	og	fukttetting	og	varme-,	lyd-	og	kondensisolering.	
	
Nødvendig	utdannelse	
Ifølge	Sak10	§	11-1.1	ledd	og	veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	
forvaltningspraksis,	er	det	nødvendig	med	utdanning	på	linje	med	svennebrev.			Den	ene	
ansatte	i	foretaket,	Ib	Collin	har	som	nevnt	innledningsvis	svennebrev	fra	Danmark.	Denne	
utdannelsen	kan	legges	til	grunn,	jf.	SAK10	§	11-4.3.		Den	nødvendige	utdannelsen	er	derfor	
på	plass	i	foretaket.	

	
Referanseprosjektene			
Ifølge	Sak10	§	11-1.1	ledd	og	veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	
forvaltningspraksis,	er	det	nødvendig	med	2	års	dokumentert	praksis	med	hele	
godkjenningsområdets	faglige	innhold,	jf.	henvisningen	til	Ot.prp.	nr.	45	ovenfor.	

Søknaden	inneholdt	syv	referanseprosjekter.		Alle	gjelder	utskiftning	av	vinduer.	Seks	av	
tiltakene	har	ferdigattest	fra	2010,	det	syvende	fra	2013.	Det	dreier	seg	m.a.o.	om	en	smal	og	
rutinepreget	arbeidsoppgave	som	ikke	kan	tjene	som	grunnlag	for	referansegrunnlag	for	en	
sentral	godkjenning	for	et	godkjenningsområde.	Som	det	fremgår	av	beskrivelsen	av	
godkjenningsområdet	ovenfor,	omfatter	dette	en	betydelig	større	mengde	ulike	
arbeidsoppgaver	som	det	skal	dokumenteres	at	foretaket	behersker	faglig.		Dette	er		således	
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ikke	en	dokumentasjon	av	hva	foretaket	behersker	av	godkjenningsområdets	faglige	innhold,	
slik	dette	fremgår	av	SAK10	§	12-	4	og	13-5.3	bokstav	e	med	tilhørende	veiledninger.		

Vedlagt	klagen	lå	det	en	liste	over	totalt	7	tiltak,	hvor	det	i	stikkordsmessig	form	nevnes	hva	
arbeidene	gikk	ut	på.		

Det	er	imidlertid	ikke	dokumentert	i	noen	av	disse	referansene	hva	foretaket	konkret	utførte	
av	arbeidsoppgaver	når	det	gjelder	det	omsøkte	godkjenningsområdet.	Det	vises	her	til	de	
relevante	bestemmelsene,	og	de	nærmere	omtalene	av	innholdet	av	godkjenningsområdet	i	
veiledningen	til	bestemmelsene.	Foretaket	har	derfor	heller	ikke	dokumentert	de	nødvendige		
2	års	praksis	med	godkjenningsområdet	som	er	nødvendig.	Det	vises	også	til	det	som	står	
ovenfor	om	kravet	til	dokumentasjon.	

På	bakgrunn	av	ovennevnte	forhold	konstaterer	direktoratet	at	foretaket	mangler	
tilstrekkelig	relevant	praksis	for	dette	godkjenningsområdet.	

Foretaket	har	ikke		i	søknaden	eller	klagen	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	§	11-4.2,	12-4	og	13-5.3	ledd	bokstav	e.	Jf.	også	pbl.	§	22-1.»	

	
 

	

Sak	53/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	sentral	godkjenning	fra	Bønes	
Mur	&	Entreprenør	AS	(godkjenningsnr.	2015/722).		

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	plasstøpte	betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1	

	

I	brev	av	13.01.2015	ble	vedtaket	påklaget	ved	Tomas	Ervik.	Klagen	er	rettidig,	jf.	
forvaltningsloven	§	29.		
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Følgende	godkjenningsområder	er	av	direktoratet	innvilget	i	klageomgangen:	

• Utførelse	av	grunnarbeid	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	1	

• Utførelse	av	murarbeid	i	tiltaksklasse	1	

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	11.12.2014	søknad	om	sentral	godkjenning	for	
ansvarsrett.		

	

I	vedtak	datert	13.01.2015	avslo	direktoratet	søknaden	for	alle	de	omsøkte	
godkjenningsområdene:		

• Utførelse	av	grunnarbeid	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	1	

• Utførelse	av	plasstøpte	betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1	

• Utførelse	av	murarbeid	i	tiltaksklasse	1	

	

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

	
Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Bønes	Mur	&	Entreprenør	AS	har	tidligere	hatt	sentral	godkjenning	for	utførelse	av	
murarbeider	i	tiltaksklasse	1.	Foretaket	har	5	ansatte	og	ligger	i	Fyllingsdalen.	Foretaket	har	
blant	annet	en	ansatt	som	har	kompetansebevis	i	vei-	og	anleggsfaget	og	i	murerfaget,	samt	
en	ansatt	med	teknisk	fagskole	med	spesialisering	innen	byggfag.		

	

Saksgang			

11.12.2014:	Søknad	

13.01.2015:	Vedtak	om	sentral	godkjenning		

26.01.2015:	Klage	på	avslag	arkivert	hos	direktoratet	

	

Foretakets	anførsler	

I	klagen	viser	foretaket	blant	annet	til	at	det	har	utført	alle	grunnarbeidene	på	fire	tomter	i	
Lindås	kommune.	Foretaket	har	ført	opp	grunnmurer	i	betong	samt	støpt	alle	gulv,	plasstøpt	
betong.	Foretaket	viser	også	til	at	det	har	en	ansatt	med	teknisk	fagskole,	noe	som	skulle	
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kvalifisere	til	tiltaksklasse	2.		

	

Vurdering		

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

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

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

For	godkjenningsområdet	utførelse	av	plasstøpte	betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1	er	
utdanningskravet	fagopplæring	som	svarer	til	fagprøve	hhv.	svenneprøve.	Relevant	
utdanning	vil	for	eksempel	være	fagbrev	som	betongfagarbeider,	jf.	SAK10	§	11-1	første	ledd	
og	veiledningen	til	bestemmelsen	slik	den	gir	uttrykk	for	den	sentrale	
godkjenningsordningens	praksis	for	krav	til	utdanning.		

Foretaket	har	en	ansatt	med	kompetansebevis	i	vei-	og	anleggsfaget	og	i	murerfaget,	samt	en	
ansatt	med	teknisk	fagskole	med	spesialisering	innen	byggfag.	Foretaket	har	imidlertid	ikke	
dokumentert	at	det	har	ansatte	med	relevant	utdanning	i	betongfag	eller	utdanning	som	kan	
svare	til	dette.	Utdanningskravet	er	således	ikke	oppfylt,	jf.	SAK10	§§	11-1	og	11-4	og	
tilhørende	veiledning.	

Når	det	gjelder	foretakets	praksis	vil	direktoratet	kort	bemerke	at	foretaket	har	dokumentert	
relevant	praksis	med	det	påklagede	godkjenningsområdet,	jf.	SAK10	§	13-5	tredje	ledd	
bokstav	d.	Som	nevnt	ovenfor	kan	imidlertid	ikke	praksis	kompensere	for	manglende	relevant	
utdanning.		

	

På	bakgrunn	av	det	ovenfor	nevnte	finner	direktoratet	at	Bønes	Mur	&	Entreprenør	AS	
verken	i	søknaden	eller	i	klagesaksomgangen	har	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelige	
kvalifikasjoner	til	å	få	godkjenning	for	godkjenningsområdet	utførelse	av	plasstøpte	
betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1.	
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Direktoratet	har	etter	dette	kommet	til	at	klagen	ikke	kan	tas	til	følge.»	

	

	

Sak	54/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
fra	Fossum	Anlegg	AS	(godkjenningsnr.	2015/1425).		

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	2	

	

I	brev	datert	14.10.2014	ble	vedtaket	påklaget	ved	Jens-Edvard	Dingstad.	Klagen	er	rettidig,	
jf.	forvaltningsloven	§	29.		

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	17.09.2014	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
for	ansvarsrett.		

	

I	vedtak	datert	08.10.2014	avslo	direktoratet	delvis	søknad	om	fornyelse	av	sentral	
godkjenning.	Følgende	godkjenningsområder	ble	innvilget:		

• Søker	i	tiltaksklasse	2	

• Overordnet	ansvar	for	prosjektering	i	tiltaksklasse	2	

• Prosjektering	av	oppmålingsteknisk	prosjektering	i	tiltaksklasse	2	

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

• Prosjektering	av	miljøsanering	i	tiltaksklasse	2	
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• Overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	3	

• Utførelse	av	innmåling	og	utstikking	av	tiltak	i	tiltaksklasse	3	

• Utførelse	av	grunnarbeid	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	3	

• Utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1	

• Utførelse	av	murarbeid	i	tiltaksklasse	1	

• Utførelse	av	riving	og	miljøsanering	i	tiltaksklasse	2	

	

Følgende	godkjenningsområder	ble	ikke	innvilget:	

• Prosjektering	av	utearealer	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	

• Overordnet	ansvar	for	kontroll	i	tiltaksklasse	2	

	

Avslaget	for	godkjenningsområdet	utførelse	av	plasstøpte	betongkonstruksjoner	i	
tiltaksklasse	2	ble	begrunnet	med	at	foretaket	ikke	hadde	dokumentert	nødvendig	relevant	
utdanning,	jf.	byggesaksforskriften	(SAK10)	§§	11-1	første	ledd	og	11-4.	Foretaket	hadde	
dermed	ikke	dokumentert	at	det	samlet	har	kvalifikasjoner	som	er	tilpasset	
godkjenningsområdet	det	var	søkt	om,	jf.	SAK10	§	11-1.	

	

Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Fossum	Anlegg	AS	fikk	sentral	godkjenning	første	gang	09.12.2002.	I	perioden	14.10.2011	–	
07.10.2014	hadde	foretaket	sentral	godkjenning	for	godkjenningsområdene	søker,	
overordnet	ansvar	for	prosjektering,	prosjektering	av	utearealer	og	landskapsutforming,	
prosjektering	av	oppmålingsteknisk	prosjektering,	prosjektering	av	vannforsynings-,	avløps-	
og	fjernvarmeanlegg	og	prosjektering	av	miljøsanering	i	tiltaksklasse	2.	Foretaket	hadde	også	
godkjenning	for	overordnet	ansvar	for	utførelse,	utførelse	av	innmåling	og	utstikking	og	
utførelse	av	grunnarbeid	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	3,	og	utførelse	av	
tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner,	utførelse	av	murarbeid,	utførelse	av	riving	
og	miljøsanering	og	overordnet	ansvar	for	uavhengig	kontroll	i	tiltaksklasse	2.	

Foretaket	har	16	ansatte	og	ligger	i	Spydeberg	kommune	i	Østfold.	Per	Ivar	Nygård	er	daglig	
leder.	Han	har	toårig	teknisk	fagskole,	linje	for	anleggsteknikk	fra	1999	og	fagbrev	som	
anleggsmaskinfører	fra	1998.	I	tillegg	har	foretaket	blant	annet	to	ansatte	med	bachelor	i	
ingeniørfag,	to	ansatte	med	fagbrev	som	anleggsmaskinfører,	en	ansatt	med	svennebrev	i	
murerfaget,	og	en	ansatt	med	svennebrev	som	tømrer	og	med	kompetansebevis	i	vei-	og	
anleggsfaget.		
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Saksgang			

17.09.2014:	Søknad	

08.10.2014:	Vedtak	om	sentral	godkjenning	(delvis	avslag)	

14.10.2014:	Klage	på	avslag		

	

Foretakets	anførsler	

I	klagen	anfører	foretaket	at	det	har	tilstrekkelig	relevant	utdanning	i	foretaket	til	å	
kvalifisere	for	godkjenning	for	utførelse	av	plasstøpte	betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	2.	
Foretaket	viser	til	to	av	sine	ansatte	med	utdanning	som	ingeniør,	linje	for	
konstruksjonsteknikk	og	svennebrev	i	murerfaget.	

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	2.	Direktoratet	finner	heller	ikke	grunnlag	for	å	innvilge	godkjenningsområdet	i	
tiltaksklasse	1.	

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

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

For	godkjenningsområdet	utførelse	av	plasstøpte	betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	2	er	
utdanningskravet	utdanning	som	svarer	til	krav	til	mesterbrevsutdanning	eller	fagskole	med	
fagplan	for	linjefag.	For	tiltaksklasse	1	er	utdanningskravet	fagopplæring	som	svarer	til	
fagprøve	hhv.	svenneprøve.	Relevant	utdanning	vil	for	eksempel	være	fagskole	bygg	i	
kombinasjon	med	fagbrev	i	betongfaget,	jf.	SAK10	§	11-1	første	ledd	og	veiledningen	til	
bestemmelsen	slik	den	gir	uttrykk	for	den	sentrale	godkjenningsordningens	praksis	for	krav	
til	utdanning.		
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Foretaket	har	blant	annet	to	ansatte	som	er	ingeniører	og	tilfredsstiller	dermed	kravet	til	
utdanningsnivå	for	tiltaksklasse	2.	Når	det	gjelder	kravet	til	relevant	utdanning	har	foretaket	i	
klagen	anført	at	det	har	en	ansatt	med	svennebrev	som	murer	og	at	dette	er	relevant	for	det	
påklagede	godkjenningsområdet.	Etter	direktoratets	vurdering	er	det	imidlertid	for	stor	
forskjell	på	den	praktiske	delen	av	utdanningen	for	en	murer	og	en	betongarbeider	til	at	et	
svennebrev	som	murer	er	tilstrekkelig	relevant	for	det	påklagede	godkjenningsområdet.	
Utdanningskravet	er	således	ikke	oppfylt,	jf.	SAK10	§§	11-1	og	11-4.		

Når	det	gjelder	foretakets	praksis	vil	direktoratet	kort	bemerke	at	foretaket	har	dokumentert	
relevant	praksis	med	det	påklagede	godkjenningsområdet,	jf.	SAK10	§	13-5	tredje	ledd	
bokstav	d.	Direktoratet	har	ikke	i	klageomgangen	gjort	en	nærmere	vurdering	av	hvilken	
tiltaksklasse	referanseprosjektene	plasseres	i.	Som	nevnt	ovenfor	kan	ikke	praksis	
kompensere	for	manglende	relevant	utdanning	og	direktoratet	finner	derfor	at	foretaket	ikke	
har	dokumentert	å	ha	samlede	kvalifikasjoner	som	er	tilpasset	godkjenningsområdet	
utførelse	av	plasstøpte	betongkonstruksjoner,	verken	for	tiltaksklasse	1	eller	2,	jf.	SAK10	§	
11-1.	

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

Direktoratet	vil	også	gjøre	foretaket	oppmerksom	på	at	både	godkjenningsområdet	utførelse	
av	tømrerarbeider	og	montering	av	trekonstruksjoner	og	utførelse	av	murerarbeid,	som	
foretaket	har	sentral	godkjenning	for,	også	omfatter	betongarbeider	som	naturlig	inngår	i	
oppføring	av	bygning,	jf.	SAK10	§	13-5	tredje	ledd	bokstav	e	og	f	og	tilhørende	veiledning.	
Foretaket	har	således	anledning	til	å	vise	til	disse	godkjenningsområdene	ved	søknad	om	
ansvarsrett	for	betongarbeider	som	nevnt.»	

	

	

	

Sak	55/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	endring	av	sentral	godkjenning	fra	
H	&	H	Rør	AS	(godkjenningsnr.	2015/4581).		

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

Vedtak:	

Klagen	tas	ikke	til	følge.	

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

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

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

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

• Utførelse	av	Sanitær-,	varme-	og	slukkeinstallasjoner	i	tiltaksklasse	2	

Vedtaket	ble	påklaget	26.05.2015	ved	Ove	Hansen.	Klagen	er	rettidig,	jf.	forvaltningsloven	§	
29.		

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	08.04.2015	søknad	om	endring	av	sentral	godkjenning	
for	ansvarsrett.		

	

I	vedtak	datert	22.05.2015	avslo	direktoratet	søknad	om	endring	av	sentral	godkjenning.		

Følgende	godkjenningsområder	ble	ikke	innvilget:	

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

• Utførelse	av	Sanitær-,	varme-	og	slukkeinstallasjoner	i	tiltaksklasse	2	

Begrunnelse	for	avslagene	var	at	foretaket	ikke	hadde	dokumentert	nødvendig	
utdanningsnivå,	jf.byggesaksforskriften	(SAK10)	§	11-1	første	ledd	og	veiledningen	til	denne.	
Referanseprosjektene	dekket	heller	ikke	i	tilstrekkelig	grad	godkjenningsområdene,	jf.SAK10	
§§11-4	og	13-5	andre	ledd	bokstav	i,	samt	tredje	ledd	bokstav	l	med	tilhørende	veiledning.	
Det	vises	til	vedtaket.	

	

	

Generelle	opplysninger	om	foretaket		

H	&	H	RØR	AS	fikk	sentral	godkjenning	første	gang	06.01.2015.	I	perioden	06.01.2015	-	
06.01.2018	innehar	foretaket	sentral	godkjenning	for	godkjenningsområdet;	Utførende;	
sanitær-,	varme-	og	slukkeinstallasjoner,	tkl.1.		

Foretaket	har	3	ansatte	og	ligger	i	Oslo	kommune,	Ove	Heinrich	Hansen	er	daglig	leder.	Han	
har	svennebrev	som	rørlegger	fra	år	1989.	

	

Saksgang		19.06.2015.	

08.04.2015:	Søknad	-	endring	

23.05.2015:	Avslag	om	endring	av	sentral	godkjenning.	

26.05.2015:	Klage	på	avslag	arkivert	hos	direktoratet.	
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Foretakets	anførsler	

Det	er	ikke	oppgitt	begrunnelse	i	forbindelse	med	klagen,	kun	vedlagt	kopi	av	svennebrev	for	
ansatt	-	M.Haugerud	og	O.H.Hansen.	

	

Vurdering		

Direktoratet	har	vurdert	den	vedlagte	informasjon,	og	funnet	at	klagen	ikke	kan	føre	frem	
hva	gjelder	de	påklagede	godkjenningsområder.	

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

Prosjektering	av	Sanitær-,	varme-	og	slukkeinstallasjoner	i	tiltaksklasse	1	

Kvalifikasjonskravene	fremgår	av	byggesaksforskriften	§	11-1	og	veiledningen	til	denne.	For	
prosjektering	i	tiltaksklasse	1,	er	utdanningskravet	relevant	utdanning	som	svarer	til	kravet	
for	mesterbrevutdanning	eller	teknisk	fagskole	og	4	års	praksis	.	Relevante	kvalifikasjoner	vil	
være	rørleggermester	eller	teknisk	fagskole	VVS	og	4	års	prosjekteringspraksis	innen	det	
aktuelle	godkjenningsområdet.	

Foretaket	har	ikke	personell	med	slik	utdanning.	Svennebrev	som	rørlegger	er	relevant,	men	
har	ikke	et	tilstrekkelig	nivå	i	forhold	til	slik	kravene	fremkommer	av	ovenfor	nevnte	
bestemmelser.	Det	vurderes	videre	at	grunnlag	ikke	foreligger	for	at	det	unntaksvis	kan	
kompenseres	for	manglende	utdanningsnivå	på	grunnlag	av	særlig	kvalifiserende	praksis.	
Utdanningskravet	er	med	det	ikke	oppfylt.	

Godkjenningsområdet	omfatter	plassering	av	sanitærutstyr	med	tilhørende	rørsystemer,	
herunder	vann-	og	avløpsledninger,	manuelle	brannslanger	og	stikkledninger	fram	til	
kommunalt	ledningsnett.	Prosjektering	av	renseanlegg	for	vann,	avløp	og	prosjektering	av	
sanitærinstallasjon	for	mindre	bassenger.	Slukkeinstallasjoner	i	bygninger	i	BKL	1,	og	
varmeanlegg	med	effekt	inntil	50	kW.	jf.	SAK10	§13-5	andre	ledd	bokstav	i	og	veiledningen	til	
denne.	

	

I	søknaden	har	foretaket	vist	til	2	referanseprosjekter	innenfor	dette	området,	hvor	de	i	
begge	har	hatt	ansvarsrett.	Prosjektene	er	begge	fra	2015,	og	omhandler	avløp	og	slukbytte	i	
eksisterende	boligbygg.	Ett	boligbygg	på	5	etg.	eller	mer,	det	andre	på	3	og	4	etg.	Ut	fra	
beskrivelsene	av	prosjektene	anses	ikke	kravet	dekket	i	tilstrekkelig	grad	innenfor	
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godkjenningsområdet;	prosjektering	av	sanitær-,	varme-	og	slukkeinstallasjoner	i	tiltaksklasse	
1,	jf.	SAK10	§13-5	andre	ledd	bokstav	i	og	veiledningen	til	denne.		

På	bakgrunn	av	det	ovenfor	nevnte	finner	direktoratet	at	H	&	H	RØR	AS	verken	i	søknaden	
eller	i	klagesaksomgangen	har	sannsynliggjort	eller	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelige	
kvalifikasjoner	til	å	få	godkjenning	som	prosjekterende	for	nevnte	godkjenningsområde.	I	
prosjektene	er	det	vist	til	for	kort	varighet	og	liten	bredde	innen	fagområdet.	

Utførende av Sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner, tiltaksklasse 2 

Kvalifikasjonskravene	fremgår	av	byggesaksforskriften	§	11-1	og	veiledningen	til	denne.	For	
utførende	i	tiltaksklasse	2,	er	utdanningskravet	relevant	utdanning	som	svarer	til	kravet	for	
mesterbrevutdanning	eller	teknisk	fagskole	og	3	års	praksis	.	Relevante	kvalifikasjoner	vil	
være	rørleggermester	eller	teknisk	fagskole	VVS	og	3	års	praksis	innen	det	aktuelle	
godkjenningsområdet.		

Foretaket	har	ikke	personell	med	slik	utdanning.	Svennebrev	som	rørlegger	er	relevant,	men	
har	ikke	et	tilstrekkelig	nivå	i	forhold	til	slik	kravene	fremkommer	av	ovenfor	nevnte	
bestemmelser.	Det	vurderes	videre	at	grunnlag	ikke	foreligger	for	at	det	unntaksvis	kan	
kompenseres	for	manglende	utdanningsnivå	på	grunnlag	av	særlig	kvalifiserende	praksis.	
Utdanningskravet	er	med	det	ikke	oppfylt.	

Godkjenningsområdet	omfatter	utførelse	av	nye	eller	vesentlig	endring	av	eksisterende	
installasjoner	med	middels	kompleksitet	eller	med	middels	konsekvenser	ved	feil.	Oppgaven	
omfatter	installasjoner	i	byggverk	med	flere	boenheter,	brannceller	eller	brukerområder,	
hvor	gjennomføringer	i	bygningsdeler	som	skal	oppfylle	lydtekniske	og	branntekniske	krav	
kan	være	kritiske,	jf.	SAK10	§13-5	tredje	ledd	bokstav	l	og	tilhørende	veiledning.	

Det	er	her	vist	til	de	samme	referanseprosjektene	som	over,	og	omhandler	slukbytte	i	
eksisterende	boligbygg.	Ut	fra	beskrivelsene	dekker	ikke	dette	i	tilstrekkelig	grad	
godkjenningsområdet	foretaket	har	søkt	om,	og	i	prosjektene	er	det	vist	til	for	kort	varighet	
og	liten	bredde	innen	fagområdet.	

På	bakgrunn	av	det	ovenfor	nevnte	finner	direktoratet	at	H	&	H	RØR	AS	verken	i	søknaden	
eller	i	klagesaksomgangen	har	sannsynliggjort	eller	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelige	
kvalifikasjoner	til	å	få	godkjenning	som	utførende	for	nevnte	godkjenningsområde.		

For	begge	disse	områder	viser	ikke	foretaket	til	referanseprosjekter	som	dekker	krav	til	
praksisens	varighet,	og	direktoratet	ser	ikke	her	grunnlag	for	at	det	unntaksvis	kan	
kompenseres	for	manglende	utdanningsnivå	på	grunnlag	av	særlig	kvalifiserende	praksis.	
Direktoratet	har	etter	dette	kommet	til	at	klagen	ikke	kan	tas	til	følge.»	

Klagenemnda	har	registret	at	klager	i	e-post	av	09.10.2015	har	sendt	inn	kommentarer	til	
direktoratets	saksfremlegg	i	den	aktuelle	saken.	Klagenemnda	kan	ikke	se	at	de	innkomne	
kommentarene	har	avgjørende	betydning	for	resultatet	i	saken.		
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Sak	56/15	 Klage	på	vedtak	om	tilbaketrekking	av	sentral	godkjenning	fra	Proff	Bygg	AS	
(godkjenningsnr.	2015/5682).		

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	vedtak	om	tilbaketrekk	av	sentral	godkjenning	for	følgende	
godkjenningsområder:	

• Utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1	

I	brev	datert	18.06.2015	ble	vedtaket	påklaget	ved	Advokatfirmaet	HJORT	DA,	v/Finn	Magne	
Prydz.	Klagen	er	rettidig,	jf.	forvaltningsloven	§	29.		

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	20.03.2015	varsel	om	tilbaketrekking	av	lokal	
ansvarsrett	fra	Oslo	kommune,	Plan-	og	bygningsetaten	datert	16.03.2015.		Dette	på	
bakgrunn	av	gjennomført	tilsyn	i	forbindelse	med	byggesak	på	eiendommen	Ugleveien	10	A,	
rapport	datert	12.02.2015.	Begrunnelsen	er	avvik	i	tilsynsrapporten	hvor	det	fremkommer	at	
foretaket	sviktet	sin	rolle	som	ansvarlig	utførende	i	forbindelse	med	byggeprosjektet	i	
Ugleveien	10	A.	Oslo	kommune,	Plan-	og	bygningsetaten	viser	til	at	feil/mangler	må	ha	sin	
årsak	i	svikt	av	foretakets	styringssystem,	jf.		SAK10	kap.	10	eller	manglende	bruk	av	
styringssystem.	Det	vises	til	vedtaket.	

Direktoratet	for	byggkvalitet	sendte	den	28.04.2015	varsel	om	tilbaketrekking	av	sentral	
godkjenning,	med	frist	22.05.2015	om	uttalelse.	Ingen	tilbakemelding	ble	mottatt	fra	
selskapet.	Vedtak	om	tilbaketrekk	av	godkjenning	datert	29.05.2015	ble	sendt	Proff	Bygg	AS.	
Følgende	godkjenningsområder	ble	trukket:		

• Utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1	

• Utførelse	av	sanitær-,	varme-	og	slukkeinstallasjoner	i	tiltaksklasse	1	
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Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Proff	Bygg	AS	fikk	sentral	godkjenning	første	gang	12.03.2010.	Foretaket	innehadde	sentral	
godkjenning	for	godkjenningsområdene;		

KUT:Bygg.Tkl.1	i	perioden	12.03.2010-12.03.2013.		

Utf.tømrerarbeid	og	mont.	av	trekonstruksjoner	tkl.1	og	Utf.sanitær-,	varme-	og	
slukkeinstallasjoner	tkl.1	i	perioden	11.03.2013-24.06.2015.	

Foretaket	har	9	ansatte	og	ligger	i	Oslo	kommune.	Piotr	Adam	Zurawski	er	daglig	leder.	Han	
har	oppgitt	yrkestittel	murer,	med	17års	erfaring.		

	

Saksgang	

20.03.2015:	Mottatt	vedtak	om	tilbaketrekking	datert	16.03.2015,		Oslo	kommune.	

28.04.2015:	Varsel	om	tilbaketrekk	av	sentral	godkjenning.	

29.05.2015:	Vedtak	om	tilbaketrekk	av	sentral	godkjenning.	

22.06.2015:	Mottatt	klage	over	vedtak	datert	18.06.2015,	Advokatfirmaet	Hjort	DA,	
v/F.M.Prydz.	

	

Foretakets	anførsler	

I	klagen	viser	Advokatfirmaet	Hjort	DA,	v/F.M.Prydz	til	vedtaket	fra	Oslo	kommune.	Her	
påstås	at	vurderingen	av	prosjektet	ikke	er	korrekt,	og	at	vedtaket	dermed	er	fattet	på	uriktig	
grunnlag.	Videre	fremlegges	prosjektets	gang	og	innblandede	foretaks	roller	i	dette,	samt	
kommentarer	til	tilsynsrapporten	av	12.02.2015.	Det	vises	til	klagen.		

	

Vurdering		

Direktoratet	har	vurdert	klageanførslene	og	funnet	at	klagen	ikke	kan	føre	frem	hva	gjelder	
sentral	godkjenning	for;	Utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	i	
tiltaksklasse	1.	

Det	er	i	vedtak	om	tilbaketrekking	av	ansvarsrett	gjort	av	Oslo	kommune	stadfestet	
”vesentlig	svikt”	og	”alvorlige	overtredelser”	med	henvisning	til	SAK10	og	Pbl.	Proff	Bygg	AS	
kunne	ikke	dokumentere	ovenfor	den	lokale	bygningsmyndigheten	at	det	hadde	et	
kvalitetssystem	som	ivaretok	kravene	i	plan-	og	bygningsloven.		

Det	fremgår	av	SAK10	§	13-6	at	sentral	godkjenning	for	ansvarsrett	skal	trekkes	tilbake	når	
vilkårene	i	plan-	og	bygningsloven	§	22-2	foreligger	eller	foretaket	gjennom	sin	praksis	har	



	

Side	68	

vist	at	det	ikke	oppfyller	de	krav	til	pålitelighet	og	dugelighet	som	er	nødvendige	for	å	anses	
kvalifisert	for	godkjenning.	
	
Videre	sies	det	at	alvorlig	overtredelse	etter	plan-	og	bygningsloven	§	22-2	kan	omfatte	
forhold	som	kan	føre	til	overtredelsesgebyr	etter	plan-	og	bygningsloven	§	32-8	første	ledd	
bokstav	a	til	g	og	bokstav	j,	unnlatelse	av	å	etterkomme	særskilt	pålegg	eller	forbud	gitt	i	eller	
med	hjemmel	i	plan-	og	bygningsloven,	og	unnlatelse	av	å	følge	opp	henvendelser	som	
gjelder	tilsyn.	
	
Direktoratet	vil	påpeke	at	krav	om	system	og	aktiv	bruk	av	system	for	etterlevelse	av	krav	i	
plan-	og	bygningsloven	med	forskrifter	er	et	absolutt	vilkår	for	sentral	godkjenning	og	
ansvarsrett	i	byggesaker.	Dette	gjelder	også	i	de	tilfeller	sentralt	godkjent	foretak	arbeider	
under	et	annet	foretak	sin	ansvarsrett.	Systemet	må	være	tilgjengelig	for	
bygningsmyndighetene	på	forlangende,	jf.	SAK10	§	13-1.		
Foretaket	har	ikke	svart	på	direktoratet	sitt	varselbrev	datert	28.04.2015.	Proff	Bygg	AS	har	
således	ikke	ovenfor	direktoratet	synliggjort	at	det	har	et	kvalitetssystem	som	ivaretar	
kravene	i	plan-	og	bygningsloven.»	

	

	

	

Sak	57/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	endring	av	sentral	godkjenning	fra	
Aqua	Flis	AS	(godkjenningsnr.	2015/6488).		

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.	Klagenemnda	ser	at	
flere	av	foretakets	prosjekter	har	relevans	for	godkjenningsområdet,	men	at	foretaket	ikke	
har	dokumentert	relevant	fagutdanning.	Det	hitsettes	fra	direktoratets	redegjørelse,	
vurdering	og	vedtak:	

«Klagen	gjelder		

avslag	på	søknad	om	sentral	godkjenning,	følgende	godkjenningsområde	påklages:	

• Våtrom	–	våtromsarbeid	
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Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	03.06.2015	søknad	om	endring	av	sentral	godkjenning	
for	ansvarsrett.	I	vedtak	datert	15.07.2015	avslo	direktoratet	søknad	om	sentral	godkjenning.		

Følgende	godkjenningsområder	ble	ikke	innvilget:	

• Våtrom	-	våtromsarbeid	

Begrunnelse	for	avslagene	var	at	foretaket	ikke	hadde	dokumentert	referanseprosjekter	som	
i	tilstrekkelig	grad	dekker	det	omsøkte	godkjenningsområdet,	jf.SAK10	§§11-1	første	ledd,	
11-2	andre	ledd,	og	13-5	fjerde	ledd	bokstav	a	med	tilhørende	veiledning.		

Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Aqua	Flis	As	er	registrert	17.12.2007	i	enhetsregisteret	og	er	virksom	innenfor	blant	annet;	
butikkdrift,	varer	og	tjenester	innenfor	bygg	og	anlegg.	I	næring	–	butikkhandel	med	
byggevarer.	

Saksgang	

03.06.2015:	Søknad	om	endring.	

15.07.2015:	Avslag	på	søknad	om	sentral	godkjenning.	

03.08.2015:	Klage	på	avslag	arkivert	hos	direktoratet.	

	

Foretakets	anførsler	

Det	er	i	klagen	henvist	til	en	rekke	tilsvarende	referanseprosjekter,	og	vist	til	at	foretakets	
ansatte	innehar	bred	kompetanse	og	utdanning.	Samt	at	leder	har	mester/fagskole	
utdanning.	

	

Vurdering		

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

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

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,	samt	langvarig	og	solid	praksis	innenfor	det	godkjenningsområdet	og	
den	tiltaksklasse	det	søkes	om.	Dersom	foretaket	ikke	har	relevant	utdanning	for	
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godkjenningsområdet	vil	praksis	som	hovedregel	ikke	kunne	kompensere	for	dette.		

Godkjenningsområde	-	Våtromsarbeid	

Kvalifikasjonskrav	og	praksis	fremgår	av	SAK10	§11,	og	veiledningen	til	denne.	For	
godkjenningsområdet	våtrom,	er	utdanningskravet	relevant	utdanning	som	svarer	til	fagbrev	
murer	eller	tømrer	og	4	års	praksis.		

Godkjenningsområdet	omfatter	funksjonene	ansvarlig	søker,	ansvarlig	prosjekterende	og	
ansvarlig	utførende	og	skal	behandles	samlet,	godkjenning	gis	til	foretak	som	har	erfaring	
som	ansvarlig	søker,	med	prosjektering	og	utførelse	av	våtromsarbeider.		

Foretaket	har	ikke	vist	til	kvalifikasjoner	innenfor	tømrer/murer	med	fagbrev.	Det	vurderes	
videre	at	tilstrekkelig	grunnlag	ikke	foreligger	for	at	det	unntaksvis	kan	kompenseres	for	
manglende	utdanningsnivå	på	grunnlag	av	særlig	kvalifiserende	praksis.	Utdanningskravet	er	
med	det	ikke	oppfylt.	Direktoratet	for	byggkvalitet	anser	dermed	ikke	at	det	foreligger	
dokumentasjon	som	gir	grunnlag	for	kompensering	på	grunn	av	manglede	relevant	
utdanning.	

I	søknaden	har	foretaket	vist	til	flere	referanseprosjekter	innenfor	området	som	omhandler	
våtrom.		Prosjektene	det	vises	til	er	utført	i	tidsrommet	2014-15,	og	omhandler	støp,	
membran	og	flislegging	i	eneboliger	hvor	Mesterbygg	Follo	innehar	ansvarsrett.	Tidligere	
referanser	viser	i	hovedsak	praksis	innenfor	VVS	–	sanitæranlegg,	sprinkleranlegg,	vannbåren	
varme	med	mer.		

På	bakgrunn	av	det	ovenfor	nevnte	finner	direktoratet	at	foretaket	verken	i	søknaden	eller	i	
klagesaksomgangen	har	sannsynliggjort	eller	dokumentert	at	det	i	tilstrekkelig	grad	dekker	
gjeldende	krav	innenfor	det	påklagede	godkjenningsområdet,	eller	relevant	utdanning	til	å	få	
godkjenning	for	nevnte	godkjenningsområde.»	

	

	

	

Sak	58/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	sentral	godkjenning	fra	Rolf	Ingar	
Kirkeng	(godkjenningsnr.	2015/6571).		

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		

avslag	på	søknad	om	sentral	godkjenning,	følgende	godkjenningsområder	påklages:	

• UTF	-	Grunnarbeid	og	landskapsutforming,	tkl.1	

• UTF	–	Plasstøpte	betongkonstruksjoner,	tkl.1	

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	06.08.2015	søknad	om	sentral	godkjenning	for	
ansvarsrett.	I	vedtak	datert	16.07.2015	avslo	direktoratet	søknad	om	sentral	godkjenning.		

Følgende	godkjenningsområder	ble	ikke	innvilget:	

• PRO	-	Utearealer	og	landskapsutforming,	tkl.1	

• UTF	-	Grunnarbeid	og	landskapsutforming,	tkl.1	

• UTF	–	Plasstøpte	betongkonstruksjoner,	tkl.1	

Begrunnelse	for	avslagene	var	at	foretaket	ikke	hadde	dokumentert	nødvendig	
utdanningsnivå	jf.byggesaksforskriften	SAK10	§11-1	første	ledd	og	veiledningen	til	denne.	
Referanseprosjektene	dekket	heller	ikke	tilstrekkelig	grad	godkjenningsområdet,	jf.SAK10	
§§11-4,	13-5	andre	ledd	bokstav	c	og	13-5	tredje	ledd	bokstav	d	med	tilhørende	veiledning.	
Det	vises	til	vedtaket.	

	

Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Rolf	Ingar	Kirkeng	innehar	et	enkeltpersonforetak	registrert	30.08.1995.	Foretaket	er	virksom	
innenfor;	grunnarbeid	-	graving	og	grunnmur.		

	

Saksgang	

02.06.2015:	Søknad	

16.07.2015:	Avslag	på	søknad	om	sentral	godkjenning.	

06.08.2015:	Klage	på	avslag	arkivert	hos	direktoratet.	

	

Foretakets	anførsler	

Det	er	i	klagen	annonsert	at	begrunnelse	og	ny	dokumentasjon	ettersendes	klagen.	Det	er	
innregistrert	epost	datert	10.08.15,	hvor	J	&	T	Bygg	AS	gir	en	positiv	attest	til	R.I.Kirkeng.	Det	
er	pr.31.08.2015	ikke	innregistrert	ytterligere	dokumenter	i	saken.	Vedlegg	med	kopi	av	id	
kort	fra	arbeidstilsynet,	og	kompetansebevis	for	kran,	hjullaster	og	gravemaskin	følger	
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klagen.	

	

Vurdering		

Direktoratet	har	vurdert	klageanførslene,	og	funnet	at	klagen	ikke	kan	føre	frem	hva	gjelder	
de	påklagede	godkjenningsområder.	

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

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	tiltaksklasse	det	søkes	om.	Dersom	foretaket	ikke	har	relevant	
utdanning	for	godkjenningsområdet	vil	praksis	som	hovedregel	ikke	kunne	kompensere	for	
dette.		

Utførelse	–	grunnarbeid	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	1	

Kvalifikasjonskrav	og	praksis	fremgår	av	SAK10	§11,	og	veiledningen	til	denne.	For	utførelse	i	
tiltaksklasse	1,	er	utdanningskravet	relevant	utdanning	som	svarer	til	kravet	for	fagbrev	
anleggsmaskin	og	2	års	praksis.		

Godkjenningsområdet	omfatter	arbeider	med	f.eks.	fjellarbeider	i	dagen,	sprengning	av	grop	
eller	skjæringer,	graving	uten	krav	til	midlertidig	sikring	av	byggegrop,	“lett”	komprimering,	
grøfter	for	VA-ledninger,	legging	av	dekker,	planeringsarbeider,	mindre	betongarbeider,	
forstøtning	og	skråningsbeskyttelse	mm.	Jf.SAK10	§13-5-3c	og	veiledningen	til	denne.	

Direktoratet	for	byggkvalitet	anser	ikke	at	det	foreligger	dokumentasjon	som	tilfredsstiller	
krav	til	utdanning.	Kompetansebevis	for	hjullaster/gravemaskin	er	relevant,	men	har	ikke	et	
tilstrekkelig	nivå	i	forhold	til	slik	kravene	fremkommer	av	ovenfor	nevnte	bestemmelser.	Det	
vurderes	videre	at	tilstrekkelig	grunnlag	ikke	foreligger	for	at	det	unntaksvis	kan	
kompenseres	for	manglende	utdanningsnivå	på	grunnlag	av	særlig	kvalifiserende	praksis.	
Utdanningskravet	er	med	det	ikke	oppfylt.	

I	søknaden	har	foretaket	vist	til	5	referanseprosjekter	innenfor	dette	godkjenningsområdet,	
hvor	av	4	er	relevante.	Prosjektene	er	alle	fra	2013-14,	og	omhandler	grunnarbeider	–	bla.	
graving,	fylling,	komprimering	og	grøft	for	VA.	Referanseprosjektene	anses	i	tilstrekkelig	grad	
å	dekke	gjeldende	krav	innenfor	godkjenningsområdet	med	forutsetning	at	dokumentasjon	
på	ansvarsrett	kan	forelegges.	
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På	bakgrunn	av	det	ovenfor	nevnte	finner	direktoratet	at	foretaket	verken	i	søknaden	eller	i	
klagesaksomgangen	har	sannsynliggjort	eller	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelige	
kvalifikasjoner	til	å	få	godkjenning	som	utførende	for	nevnte	godkjenningsområde.		

Utførelse	–	plasstøpte	betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1	

Kvalifikasjonskrav	og	praksis	fremgår	av	SAK10	§11,	og	veiledningen	til	denne.	For	utførelse	i	
tiltaksklasse	1,	er	utdanningskravet	relevant	utdanning	som	svarer	til	kravet	for	fagbrev	
betongfag	og	2	års	praksis	.		

Godkjenningsområdet	omfatter	arbeider	i	byggverk	etter	NS	1990	+NA,	plasseres	i	
pålitelighetsklasse	1,	og	forutsettes	utført	med	”begrenset	kontroll”.	Herunder	mindre	
arbeider	med	fundamenter,	vegger,	dekker	og	forstøtningskonstruksjoner	mm.	Jf.SAK10	§11-
5-3d	og	veiledningen	til	denne.	

I	søknaden	har	foretaket	vist	til	de	samme	5	referanseprosjekter,	hvorav	4	anses	relevante	
for	dette	området.	Prosjektene	er	alle	fra	2013-14,	og	omhandler	i	hovedsak	støping	av	
bankett	og	ringmur	for	enebolig.	Referanseprosjektene	anses	ikke	i	tilstrekkelig	grad	å	dekke	
gjeldende	krav	da	det	vises	til	for	liten	bredde	innenfor	nevnte	godkjenningsområde.	

På	bakgrunn	av	det	ovenfor	nevnte	finner	direktoratet	at	foretaket	verken	i	søknaden	eller	i	
klagesaksomgangen	har	sannsynliggjort	eller	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelige	
kvalifikasjoner	til	å	få	godkjenning	som	utførende	for	nevnte	godkjenningsområde.»	

	

Sak	59/15	 Eventuelt 

	


