
 
 

 

 

 

MØTEPROTOKOLL 

Side 1 

 

Sak 101/17 Protokoll fra klagenemndas møte 26. april 2017. 

 

Protokollen ble godkjent uten merknader. 

 

 

 

 

Sak 102/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

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

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. 

Fra møte:  4/17 – Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for 

ansvarsrett 

Dato/tid: 31.05.2017 kl. 09.30 til kl. 16.00 

Sted: Gardermoen 

Deltakere: Tone Cecilie Frønsdal, Finn N. Bangsund, Halvor Langseth, Tore 

Hvidsand, Eva Paulshus, Heidi Marhaug Sauar (til kl. 14.30)   

Sekretariatet:                   Hanne Guro Warholm Sørum 

Møteleder: Tone Cecilie Frønsdal 

Referent: Hanne Guro Warholm Sørum 

Referat også til: Klagenemndas medlemmer og varamedlemmer 

 

 



 

Side 2 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

godkjenningsområder: 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i  tiltaksklasse 3 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 2 

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

2 

• Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 

 

I brev datert 26.04.2016 ble vedtak av 07.04.2016 påklaget ved Pål Jarle Lien. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 28.01.2016 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 07.04.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 2 

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

2 

• Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 2 
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• Utførelse av riving og miljøsanering 

 

Avslaget for de påklagede godkjenningsområdene ble begrunnet med at foretaket ikke hadde 

dokumentert tilstrekkelig relevant praksis med godkjenningsområdene det var søkt om, jf. 

byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-4, 11-5, 13-5 tredje ledd bokstav f, g, h, i, j og g og 

tilhørende veiledning. For godkjenningsområdet utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 2 ble 

avslaget ytterligere begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert relevant utdanning, 

jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det 

hadde kvalifikasjoner som var tilpasset godkjenningsområdene det var søkt om, jf. SAK10 § 

11-1. 

 

For godkjenningsområdene utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner, utførelse av 

tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner, utførelse av montering av 

glasskonstruksjoner og fasadekledning og utførelse av riving og miljøsanering, fant 

direktoratet å kunne innvilge i en lavere tiltaksklasse enn omsøkt.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Bauge Entreprenør AS, tidligere Norsk Byggprosjektering AS, fikk sentral godkjenning første 

gang 24.06.2005. I perioden 11.03.2013 –29.03.2016 hadde foretaket sentral godkjenning for 

blant annet godkjenningsområdene overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 2 og 

utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 3. 

 

Foretaket har ifølge organisasjonsplanen 10 ansatte og ligger i Notodden kommune i 

Telemark fylke. Pål Jarle Lien er daglig leder. Han er utdannet byggingeniør fra 1990. 

Foretaket har sin virksomhet innen å drive entreprenørvirksomhet innen bygg og anlegg og 

det som naturlig hører til dette. Foretaket er oppført med næringskoden ”41.200 Oppføring 

av bygninger” i Enhetsregisteret. 

 

 

Saksgang 

28.01.2016 Søknad 

07.04.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

26.04.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket skriver i klagen at de synes at vedtaket er i strengeste laget. Foretaket viser til 

daglig leders lange erfaring innen bygg som anleggsleder og prosjektleder. Videre viser 

foretaket til at det har ansatte med ingeniørutdanning og fagbrev i betong- og tømrerfaget, 

samt en ansatt som har drevet med muring/flislegging i ti år uten fagbrev. Foretaket anfører 

at de er kompetente til tiltaksklasse 3 på søkte utførelser. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

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

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. 

 

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

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

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

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

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

 

Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3 

Krav til utdanning 

Ettersom foretaket har dokumentert at daglig leder er utdannet byggingeniør og oppgitt i 

organisasjonsplanen at de har ansatte med fagbrev i betongfaget, finner direktoratet at 

utdanningskravet er oppfylt, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning.  

 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdet utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner omfatter forskalings-, 

armerings- og utstøpningsarbeider av konstruksjoner som fundamenter, vegger, søyler, 

bjelker og dekker. Tiltaksklasse 3 omfatter eksempelvis plasstøpte betongkonstruksjoner i 

bygning for publikum og arbeidsbygning med mer enn 5 etasjer, plasstøpte 

betongkonstruksjoner i bygning med boenheter og mer enn 3 etasjer, anleggskonstruksjoner 

som kulverter, forstøtningskonstruksjoner og bruer og bjelker og dekker med store 

spennvidder, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav f og tilhørende veiledning.  

 

Foretaket har i søknaden vist til fire referanseprosjekter for utførelse av plasstøpte 

betongkonstruksjoner. Prosjektene gjaldt en butikk/forretningsbygg, broer, ledevegger og 

dam, og en kollektivterminal. Ettersom prosjektet vedrørende butikken/forretningsbygget er 

en bygning for publikum/arbeidsbygning og på fire etasjer, er dette tiltaket omfattet av 

tiltaksklasse 2. Prosjektene vedrørende broene, ledeveggen og dammen inneholder ingen 

tilstrekkelig beskrivelse som tilsier at tiltaket bør plasseres i tiltaksklasse 3. Direktoratet 

finner derfor at disse prosjektene ligger i tiltaksklasse 2. Prosjektet vedrørende 

kollektivterminalen er en bygning for publikum på én etasje og plasseres derfor i tiltaksklasse 

1. Foretaket har etter dette ikke vist til relevant praksis med tiltaksklasse 3 for det påklagede 

godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-4. Kravet til praksis er derfor ikke oppfylt.  

 

I klagesaksomgangen har foretaket lagt ved en referanseliste for Pål Jare Lien, hvor hans 

praksis og funksjon i oppførte prosjekter fremgår i kortfattet form. En slik fremstilling gir 

imidlertid ingen tilstrekkelig beskrivelse til å kunne vurdere om foretaket har bred nok 

praksis med godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 11-4 og tilhørende veiledning. Dette gjelder 

alle de påklagede godkjenningsområdene.  

 

Når det gjelder tidligere innsendte referanseprosjekter, finner ikke direktoratet å kunne 

tillegge disse avgjørende vekt, da det etter dette har vært store endringer i foretakets 
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organisasjon og faglige ledelse, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd og tilhørende veiledning. Dette 

gjelder alle de påklagede godkjenningsområdene.  

 

Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 3  

Krav til utdanning 

Ettersom foretaket har dokumentert at daglig leder er utdannet byggingeniør og oppgitt i 

organisasjonsplanen at de har ansatte med svennebrev som tømrer finner direktoratet at 

utdanningskravet er oppfylt, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning.  

 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner 

omfatter oppgaver som utførelse av yttervegger, etasjeskiller, innvendige vegger og 

takkonstruksjoner, luft- og fukttetting og varme-, lyd-, og kondensisolering. Eksempler på 

tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 3 er idretts- og messehaller, 

trebruer med trafikkbelastning og bygninger med komplisert tretakkonstruksjon, jf. SAK10 § 

13-5 tredje ledd bokstav g og tilhørende veiledning.  

 

Foretaket har i søknaden vist til to referanseprosjekter for utførelse av tømrerarbeid og 

montering av trekonstruksjoner. Prosjektene gjaldt en butikk/forretningsbygg og en 

kollektivterminal. Vedrørende prosjektet med butikken/forretningsbygget skriver foretaket 

at tak, yttervegger og innvendige vegger er oppført i trevirke, samt at alt av innvendige 

vegger ble utført med forskjellige krav til lyd og brann. Prosjektet er det samme som ble 

vedlagt for godkjenningsområdet utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner, hvor det 

fremgår at byggets hovedbæring er i betong og stål. Ettersom tiltaket omfatter supplerende 

tømrerarbeider som montering av ikke bærende vegger i store bygg, plasseres det i 

tiltaksklasse 1.  

 

Vedrørende prosjektet for kollektivterminalen beskriver foretaket utførelse av yttervegger, 

tak og innvendige vegger med krav til lyd og brann. Dette er arbeider som omfattes av 

tiltaksklasse 1. Foretaket har etter dette ikke vist til relevant praksis med tiltaksklasse 3 for 

det påklagede godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-4. Kravet til praksis er derfor ikke oppfylt.  

 

Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen utførelse av 

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

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

utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være teknisk fagskole med 

linjefag bygg, i tillegg til svennebrev som murer.  

 

Foretaket har vist til at daglig leder er byggingeniør og tilfredsstiller dermed kravet til 

utdanningsnivå for det omsøkte godkjenningsområdet. Utdanning som ingeniør er imidlertid 

ikke alene tilstrekkelig til å kunne forestå arbeider innenfor utførelse av murarbeid i 
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tiltaksklasse 2. Foretaket må i søknad om sentral godkjenning kunne vise til at det innehar 

tilstrekkelige kvalifikasjoner og gjennomføringsevne til å forestå oppgaver etter plan- og 

bygningsloven, jf. SAK10 §§ 9-1 andre ledd og 11-1 andre ledd og tilhørende veiledning. Det 

vil si at foretaket må vise til ansatte med kompetanse i det utførende ledd.  

 

Foretaket opplyser at det har en ansatt som har drevet med muring/flislegging i ti år uten 

fagbrev. Ettersom foretaket ikke dokumenterer personell med formell, relevant utdanning i 

det utførende ledd, er det direktoratets vurdering at foretaket ikke har dokumentert å ha 

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

andre ledd og 11-1 andre ledd og tilhørende veiledning.  

 

Krav til praksis 

Da foretaket ikke har dokumentert tilstrekkelig gjennomføringsevne med relevant utdanning 

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

vist til for godkjenningsområdet utførelse av murarbeid.  

 

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

Krav til utdanning 

Ettersom foretaket har dokumentert at daglig leder er utdannet byggingeniør og oppgitt i 

organisasjonsplanen at de har ansatte med fagbrev i betongfaget, finner direktoratet at 

utdanningskravet er oppfylt, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning.  

 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdet utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner 

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

prefabrikkerte betongelementer. Utførelse av sikringstiltak, montering og avstivning under 

montering, samt ansvar for utførelse av brannisolering og branntetting inngår i 

godkjenningsområdet. Eksempler på montering av bærende metall- eller 

betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 er større lager- eller industribygg, boligblokker, kontor-

, forretnings- eller skolebygg inntil 5 etasjer, nye balkonger på boligblokker høyere enn 5. 

etasje og middels store brukonstruksjoner inntil 20 m spenn, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd 

bokstav i og tilhørende veiledning.  

 

Foretaket har i søknaden vist til fire referanseprosjekter for utførelse av montering av 

bærende metall- eller betongkonstruksjoner. Prosjektene gjaldt en butikk/forretningsbygg, 

broer, ledevegger og dam, og en kollektivterminal. Prosjektene er de samme som foretaket 

sendte inn for godkjenningsområdet utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner.  

 

Vedrørende prosjektet med butikken/forretningsbygget skriver foretaket at stålarbeidene ble 

utført av innleid sveisefirma, men at de bidro i forbindelse med montering. For å inneha 

sentral godkjenning er det et krav at foretaket har en organisasjon med gjennomføringsevne 

for oppgaver som er omfattet av godkjenningsområdet og oppfylle forskriftens krav til 

kvalitetssikringsrutiner, utdanning og praksis, jf. SAK10 §§ 9-1 andre ledd og 11-1 andre ledd. 
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I dette ligger det at innleid kompetanse foretaket benytter seg av ikke kan danne grunnlag 

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

sammen med at foretaket skriver at gulv på grunn, fundament, vegger, dekker og heissjakt er 

plasstøpt, gjør at direktoratet vurderer prosjektet til å ikke være relevant for det aktuelle 

godkjenningsområdet. Det samme gjelder prosjektet vedrørende kollektivterminalen.  

 

Vedrørende prosjektene med broene, ledeveggene og dammen, skriver foretaket at 

forskaling, armering og støping er utført av egne ansatte. Ut fra beskrivelsene foretaket gir 

anser direktoratet at arbeidene omfattes av godkjenningsområdet utførelse av plasstøpte 

betongkonstruksjoner. Det gis ingen tilstrekkelig beskrivelse som tilsier at arbeidene i stedet 

for skal plasseres i godkjenningsområdet utførelse av montering av bærende metall- eller 

betongkonstruksjoner.  

 

Kravet til praksis er etter dette ikke oppfylt.  

 

Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Etter en helhetsvurdering av de ansattes utdanning, herunder utdanning som byggingeniør 

og de oppgitte fagbrevene, finner direktoratet at utdanningskravet er oppfylt, jf. SAK10 §§ 

11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning.  

 

Krav til praksis 

Fagområdet omfatter montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning på byggverk, 

inkludert montering av beslag. Eksempler på montering av glasskonstruksjoner og 

fasadekledning i tiltaksklasse 2 kan være montering av store vinduskonstruksjoner, 

montering av glass som bærende konstruksjon, glasstakkonstruksjon inntil 10 m spennvidde, 

krevende montering av fasadekledning på byggverk inntil 5 etasjer og store skilt og 

reklameinnretninger montert på vegger eller frittstående på terreng, jf. SAK10 § 13-3 tredje 

ledd bokstav j og tilhørende veiledning.  

 

Foretaket har i søknaden vist til to referanseprosjekter på utførelse av montering av 

glasskonstruksjoner og fasadekledning. Prosjektene gjaldt en butikk/forretningsbygg og en 

kollektivterminal. Vedrørende prosjektet med butikken/forretningsbygget skriver foretaket 

at de har montert vinduer, dører, glass og fasadekledning selv, hvor fasadekledningen var 

luftet pusset kledning. Direktoratet vurderer dette prosjektet til å ligge i tiltaksklasse 1. 

Vedrørende prosjektet med kollektivterminalen skriver foretaket at montering av 

glassfasader og fasadekledning er utført av innleid firma og anses derfor ikke å være 

relevant. Direktoratet finner derfor at foretaket ikke har dokumentert at det har tilstrekkelig 

praksis innenfor tiltaksklasse 2 for godkjenningsområdet utførelse av montering av 

glasskonstruksjoner og fasadekledning, jf. SAK10 § 11-4. Kravet til praksis er derfor ikke 

oppfylt.  

 

Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 
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Krav til utdanning 

Ettersom foretaket har dokumentert at daglig leder er utdannet byggingeniør og oppgitt i 

organisasjonsplanen at de har ansatte med svennebrev som tømrer finner direktoratet at 

utdanningskravet er oppfylt, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning.  

 

Krav til praksis 

Fagområdet riving og miljøsanering omfatter sanering og forsvarlig sluttbehandling av farlig 

avfall i henhold til miljøsaneringsbeskrivelsen, samt håndtering av rivingsmaterialer for 

ombruk, gjenvinning, energiutnyttelse og forsvarlig sluttbehandling i henhold til avfallsplan. 

Tiltaksklasse 2 omfatter riving og miljøsanering av bygning med BRA større enn 400 m2 og 

inntil 2 000 m2 og anlegg eller konstruksjoner med tilsvarende størrelse og materialbruk. I 

tettbygd strøk hvor det kan være stor fare for skade på nabobygninger gjelder en øvre 

arealgrense på 1 000 m2, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav t og tilhørende veiledning.  

 

Foretaket har i søknaden vist til ett referanseprosjekt for utførelse av riving og miljøsanering. 

Prosjektet gjaldt riving og gjenoppbygging av ledevegger, bro og dam. Foretaket skriver at de 

stod ansvarlig som totalentreprenør, og at de hadde innleid entreprenør og at noen av deres 

egne ansatte utførte rivearbeider. Ut fra beskrivelsen vurderer direktoratet dette prosjektet 

til å ligge i tiltaksklasse 1. Direktoratet finner derfor at foretaket ikke har dokumentert at det 

har tilstrekkelig praksis innenfor tiltaksklasse 2 for godkjenningsområdet utførelse av riving 

og miljøsanering, jf. SAK10 § 11-4. Kravet til praksis er derfor ikke oppfylt. 

 

 

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

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. 

 

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

 

 

  

 

 

 

Sak 103/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Taksmidja 

AS (godkjenningsnr. 2016/4103). 

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

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



 

Side 9 

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 taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 27.04.2016 ble vedtak av 18.04.2016 påklaget ved Hallgrimur Axelsson. Klagen 

er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 18.02.2016 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 18.04.2016 avslo direktoratet søknaden. Følgende godkjenningsområder ble 

ikke innvilget: 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 2 

 

Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig relevant 

utdanning for godkjenningsområdet det var søkt om, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 11-3 

og tilhørende veiledning. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det hadde 

kvalifikasjoner som var tilpasset godkjenningsområdet det var søkt om, jf. SAK10 § 11-1 

andre ledd. Foretaket hadde heller ikke sendt inn en tilfredsstillende HMS-erklæring. 

 

Godkjenningsområder innvilget i klageomgangen 

Direktoratet tar klagen til følge når det gjelder godkjenningsområdet prosjektering av 

konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1. Det vil si at foretaket har fått innvilget disse 

godkjenningsområdene. Det ble ved avgjørelsen sett hen til foretakets referanseprosjekter 

innsendt i klagen. 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Taksmidja AS har ikke tidligere hatt sentral godkjenning. 

 

Foretaket har 2 ansatte og ligger i Tromsø. Hallgrimur Axelsson er daglig leder. Han er 

utdannet sivilingeniør i bygg. Foretaket har sin virksomhet innen Entreprenørvirksomhet og 
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rådgivning innen taktekking, samt andre produkter/tjenester som naturlig faller sammen 

med dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg 

av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Foretaket er registret med 

næringskoden «43.919 Takarbeid ellers». 

 

Saksgang 

18.02.2016 Søknad 

18.04.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

27.04.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

21.02.2017 Foretaket trekker klagen for tiltaksklasse 2, opprettholder klage for begge 

områder i tiltaksklasse 1 

13.03.2017 Direktoratet etterspør ytterligere opplysninger 

20.03.2017 Tilleggsopplysninger registreres i arkivet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket skriver i sin klage at det er nystiftet og dermed ikke kan opparbeide seg 

referanseprosjekter uten sentral godkjenning, da de ville praktisert ulovlig. Når det gjelder 

utførelse av taktekkingsarbeider anføres det at daglig leder har utdanning som sivilingeniør 

og har hatt firma innen taktekking på Island fra 1980. De har lagt flere tusen kvadratmeter 

Protan-folie, asfalt-folie og montert tusenvis av Lett-Tak-elementer. I tillegg har foretaket 

ansatte med Takskole 2 fra Protan. Foretaket spør avslutningsvis hva direktoratet ønsker av 

dokumentasjon. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av taktekkingsarbeider i tiltaksklasse 1. 

 

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

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

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

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

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

 

Utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 1 er fag- eller svenneprøve i henhold til læreplaner fastsatt med 

hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregåande opplæringa, eller 

tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette 

godkjenningsområdet vil for eksempel være fagbrev som taktekker eller svennebrev som 

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

gjennomføringsevne for oppgaver som er omfattet av godkjenningsområdet. Det må 

dokumenteres at kvalifikasjonskravene er oppfylt gjennom faglig ledelse med nødvendige 

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

tilhørende veiledning.  

 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med utdanning som sivilingeniør, i tillegg har de 

dokumentert å ha en ansatt med 3-årig yrkesskole som byggtekniker fra Polen. Direktoratet 

vurderer denne utdanningen til å kunne sidestilles med norsk fagbrevnivå, men opplæringen 

til yrkeskvalifikasjonen har ikke fordypning og praktisk opplæring til at den kan godkjennes 

innen taktekkerfaget.  

 

Kravet til utdanningsnivå er dermed oppfylt, mens kravet til relevant utdanning i utførende 

ledd ikke er oppfylt, da det ovenfor direktoratet ikke er dokumentert at foretaket har ansatte 

med nødvendige relevante fagbrev for utførelse. Foretaket har dermed heller ikke 

dokumentert nødvendig gjennomføringsevne i form av kvalifisert personale i utførende ledd, 

jf. SAK10 § 9-1. 

 

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

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

sentral godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet. 

 

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

 

 

 

 

 

Sak 104/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Skutle Betong AS (godkjenningsnr. 2016/4160).  

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

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

Vedtak: 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområder: 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 06.05.2016 ble vedtak av 02.05.2016 påklaget ved Jan Skutle. Klagen er rettidig, 

jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 05.04.2016 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 02.05.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 

 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

 

Begrunnelsen for avslaget  var at foretaket ikke har dokumentert relevant utdanning for 

godkjenninsområdene utførelse av veg – og grunnarbeider og utførelse av 

landskapsutforming i tiltaksklasse 1, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 11-3 og tilhørende 

veiledning, og dermed ikke dokumentert at det har kvalifikasjoner som er tilpasset 

godkjenningsområdene det er søkt om, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd. 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Skutle Betong AS fikk sentral godkjenning første gang 2001. I perioden 06.04.2001 –

06.04.2013 hadde foretaket sentral godkjenning som ansvarlig utførende for bygninger og 

installasjoner og utførende for anlegg, konstruksjoner og installasjoner, begge i tiltaksklasse 

1. Fra 14.05.2013-06.04.2016 hadde foretaket godkjenningsområdene utførelse av 

grunnarbeider og landskapsutforming i tiltaksklasse 1, samt utførelse av plasstøpte 

betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1.  
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Foretaket har 8 ansatte og ligger på Voss. Jan Skumle er daglig leder. Han har 40 timers 

teorikurs for anleggsmaskinførere fra 1992, og realkompetansebevis i service og 

samferdsel/transport og logistikk fra 2012. Foretaket har sin virksomhet innen forskaling og 

betongarbeid. 

 

 

Saksgang 

05.04.2016 Søknad 

02.05.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

09.05.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket mener at det bør bli omfattet av overgangsordningen som er hjemlet i SAK10 § 20-

3 og som gjelder fornyelse av sentral godkjenning på grunnlag av kvalifikasjonskrav som 

gjaldt før 1. januar 2016, dersom kvalifikasjonskravene oppfylles fullt ut innen 01. Juni 2018.  

Foretaket viser også til meldingen som Kommunal- og moderniseringsdepartementet gikk ut 

med 23. februar 2016, og hvor det står at departementet har vedtatt en overgangsordning 

for den sentrale godkjenningsordningen som  innebærer at foretak i en toårsperiode kan få 

fornyet sin sentrale godkjenning blant annet på bakgrunn av langvarig praksis. Videre skriver 

foretaket at de har hatt sentral godkjenning siden 2001 og levert referanseprosjekter. Det 

henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdene utførelse av veg- og grunnarbeider og utførelse av 

landskapsutforming i tiltaksklasse 1. 

 

Foretaket skal i søknad om ansvarsrett ”dokumentere at det har samlede kvalifikasjoner som 

er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet”, jf. SAK10 § 11-1. Videre skal det vurderes 

om «foretakets kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante 

for det omsøkte godkjenningsområdet» og foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», 

jf. byggesaksforskriften § 11-5 første ledd. 

 

 

Utførelse av veg- og grunnarbeider og utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 1 er utdanning som svarer til krav til fagbrevutdanning, jf. SAK10 § 

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

godkjenningsordningens praksis for krav til utdanningsnivå. Relevant utdanning for 

godkjenningsområdet utførelse av vei- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1 vil for eksempel 

være fagbrev i anleggsmaskinførerfaget og for godkjenningsområdet utførelse av 
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landskapsutforming i tiltaksklasse 1 fagbrev som anleggsgartner. Foretaket har dokumentert 

40 timers teorikurs for anleggsmaskinførere fra 1992, og realkompetansebevis i service og 

samferdsel/transport og logistikk fra 2012. Direktoratet kan ikke se at utdanningen det er vist 

til tilsvarer utdanning på fag-/svennebrevsnivå. Utdanningen er heller ikke tilstrekkelig 

relevant når det gjelder utførelse av landskapsutforming. Utdanningskravet er dermed ikke 

oppfylt. 

 

Krav til praksis 

Foretaket har ved fornyelse sendt inn tre referanseprosjekt fra 2016 i Voss kommune, hvor 

det har vært ansvarlig utførende for grunnarbeider. Det ene prosjektet gjaldt oppføring av ny 

4-mannsbolig hvor foretaket har vært ansvarlig for riving av eksisterende bygg på tomten, 

planering og klargjøring for grunnmur, oppføring av tilstøtende veier, samt graving av grøft 

for VA og grunnarbeid på parkeringsplass. I det andre prosjektet sto foretaket ansvarlig for  

grunnarbeider ved oppføring av nytt renseanlegg etter riving og miljøsanering av det gamle, 

mens det tredje prosjektet gjaldt oppføring av nye staller ved Voss Jordbruksskole hvor 

foretakets oppgaver bestod av riving, planering og klargjøring for betong, landskapsarbeider i 

området rundt, graving av grøfter og radontiltak.  

 

Foretaket har dermed dokumentert oppdatert praksis. I klagen er det ikke vedlagt ytterligere 

referanseprosjekter. Foretaket har i søknaden, sammenholdt med innsendt dokumentasjon i 

klagen, dokumentert at det har erfaring med de påklagede godkjenningsområdene i 

tiltaksklasse 1. Kravet til praksis er dermed oppfylt, jf. SAK10 §§ 11-1 og 13-5 første ledd og 

tilhørende veiledning. Foretaket har imidlertid ikke dokumentert utdanning på tilstrekkelig 

nivå og utdanningen er heller ikke relevant for utførelse av landskapsutforming. Foretaket 

har dermed ikke vist til at det har kvalifikasjoner som er tilpasset de omsøkte 

godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 11-1. 

Direktoratet har merket seg at foretaket tidligere har hatt godkjenningsområdet utførelse av 

grunnarbeider og landskapsutforming i tiltaksklasse 1, som etter 1. januar 2016 er splittet i 

flere. Vi har også i vurderingen av klagen tatt hensyn til dokumentasjonen som ble innsendt 

tidligere. Imidlertid er det slik at praktiseringen av regelverket vedrørende den sentrale 

godkjenningsordningen har blitt noe strengere de siste årene som følge av 

bygningsmyndighetenes ønske om dette, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 132. Det er følgelig 

ingen automatikk i at et foretak får fornyet sin sentrale godkjenning i samme 

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

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

kvalifikasjoner i foretaket, og at det både har tilstrekkelig utdanning og oppdatert praksis for 

godkjenningsområdet. Direktoratet vil også gjøre oppmerksom på at vi ikke har anledning til 

å fravike kravet om relevant formell utdannelse og la realkompetanse danne grunnlaget for 

sentral godkjenning.  

Direktoratet viser for øvrig også til overgangsbestemmelsen, jf. SAK10 § 20-3 med veiledning, 

som gir en overgangsperiode som utløper 1. juli 2018. Fram til dette tidspunktet kan foretak 
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søke fornyelse av sentral godkjenning på grunnlag av de mer lempede kvalifikasjonskrav som 

gjaldt før 1. januar 2016. Dette betyr at foretak i denne perioden kan få fornyet sin sentrale 

godkjenning blant annet på bakgrunn av langvarig praksis. Bakgrunnen for en slik 

overgangsordning er å gi foretakene tid til å oppgradere sin formalkompetanse og tilpasse 

seg regelverket. Vurdering av hvorvidt praksis i det enkelte tilfellet kan kompensere for 

manglende utdanningsnivå, er en konkret skjønnsmessig vurdering. Praksis kan kun 

kompensere for ett manglende utdanningsnivå. Praksis kan aldri kompensere i de tilfellene 

hvor foretaket ikke kan vise til formell relevant utdanning på fag-/svennebrevnivå. Foretaket 

omfattes således ikke av overgangsbestemmelsen.  

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Skutle Betong AS verken i søknaden 

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

sentral godkjenning for godkjenningsområdene utførelse av veg- og grunnarbeider og 

utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 1. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Sak 105/17 Utsatt behandling av klage på vedtak om avslag på søknad om sentral 

godkjenning fra PS Plan Ingeniør Roar Pedersen AS (godkjenningsnr. 

2016/4231). 

Foretaket har i e-post 23.05.2017 bedt om at behandlingen av klagen utsettes. Klagenemnda 

har derfor ikke behandlet saken i møtet. 
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Sak 106/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Øygarden Rørleggerservice AS (godkjenningsnr. 2016/4605).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområde/godkjenningsområder: 

 

• Uavhengig kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 10.05.2016 ble vedtak av 04.05.2016 påklaget ved Svein Arne Troland. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 16.03.2016 søknad om fornyelse og endring av sentral 

godkjenning for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 04.05.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområde/godkjenningsområder ble innvilget: 

 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltakslasse 1 

 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av vannforsynings og avløpsinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av vannforsyningsanlegg og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• Uavhengig kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1   
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Avslagene ble begrunnet med at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekket 

godkjenningsområdene og tiltaksklasser innen godkjenningsområdene foretaket søkte om, jf. 

byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-4 og 13-5 tredje ledd bokstav a og tilhørende veiledning. 

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

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

imidlertid grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet utførelse av sanitærinstallasjoner i 

tiltaksklasse 1.  

 

Direktoratet tar klagen til følge når det gjelder prosjektering av vannforsynings og 

avløpsanlegg i tiltaksklasse 1, utførelse av vannforsynings og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2, 

utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 2. Det vil si at foretaket har fått innvilget 

disse godkjenningsområdene. Det ble ved avgjørelsen sett hen til foretakets 

referanseprosjekter innsendt i klagen. 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Øygarden Rørleggerservice AS ble etablert i 1986. Foretaket har 2 rørleggermestere og 4 

rørleggere med svennebrev.  Foretaket har hatt sentral godkjenning i flere perioder ,og 

hadde i perioden 09.04.2013-03.05.2016 sentral godkjenning som ansvarlig søker i 

tiltaksklasse 1, prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1, og utførelse av sanitær-

,varme og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2. 

 

 

Saksgang 

16.03.2016 Søknad 

04.05.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

10.05.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket har i klagen lagt ved flere referanseprosjekter. Foretaket skriver at de søker om å 

beholde de tidligere godkjenningene, og at de håper dokumentasjonen viser at de har 

tilstrekkelig erfaring .  Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdet uavhengig kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1. 

 

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

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

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

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

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. byggesaksforskriften § 11-5 første ledd. 
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Uavhengig kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 

 

Krav til utdanning 

 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

kontrollerende i tiltaksklasse 1 er mesterbrev eller fagskole (teknisk fagskole med 120 

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

 

Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være teknisk fagskole 

med linjefag bygg, i tillegg til fagbrev som arbeider med våtrom eller relevante mesterbrev. 

 

Foretaket har utdanning som rørleggermester. Dette er relevant utdanning på tilstrekkelig 

nivå. Utdanningskravet er dermed oppfylt. 

 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdet omfatter uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og 

søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger samt for fritidsboliger med mer enn en 

Det kreves 4 års relevant praksis jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Foretak 

som påtar seg ansvar som ansvarlig kontrollerende, må ha faglig ledelse med relevante 

faglige kvalifikasjoner innenfor prosjektering og/eller utførelse i tillegg til kontroll. 

 

Referanseprosjektene foretaket har fremlagt gir ikke en dekkende beskrivelse av erfaring 

med kontrollarbeid.  Direktoratet forespurte i e-post den 8.mai 2017 om referanser innen 

uavhengig kontroll. Foretaket svarte i e-post den 9 mai 2017:  

 

”Når det gjelder uavhengig kontroll, så er det andre som kontrollerer vårt arbeid pr. i dag.  

Før de nye reglene var vi selvkontrollerende på eget arbeid. Dvs at vi var ansvarlig utførende 

og ansvarlig kontrollerende av våtrom både i nybygg og renovering.” 

 

Det fremgår av veiledningen til byggesaksforskriftense § 13-4, fjerde ledd at det presiseres at 

kvalifikasjonskravet ikke bare gjelder de områder som skal kontrolleres, men også 

kvalifikasjoner fra selve kontrolloppgaven. Kravet om praksis fra kontrollarbeid kan oppfylles 

gjennom erfaring med kontroll av andres arbeid, for eksempel som prosjekteringsleder, 

byggeleder, ekstern kvalitetsleder.   

 

Foretaket har kun vist til erfaring med kontroll av eget arbeid og har med det ikke 

tilstrekkelig dokumentert praksis fra uavhengig kontroll av andres arbeid. 

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Øygarden Rørleggerservice verken i 

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 
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til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdet uavhengig kontroll av våtrom i 

tiltaksklasse 1. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 107/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra 

Kjernsbekk Anlegg AS (godkjenningsnr. 2016/5267).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

• Utførelse av veg- og grunnarbeid i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

Vedtaket ble påklaget av foretaket den 12.06.2016. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 

29. Foretaket er klageberettiget, jf. (fvl) § 28.1. ledd.. 

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 25.02.2016 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett.  

I vedtak datert 30.05.2016 avslo direktoratet de påklagede godkjenningsområdene.  

Foretaket fikk innvilget: 
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• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1 

Følgende godkjenningsområder ble avslått: 

 

• Utførelse av veg- og grunnarbeid i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

Begrunnelsen for begge avslagene var at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig 

utdannelse. Det var i vedtakene redegjort for hvilken type utdannelse som var nødvendig. 

Foretaket hadde dermed ikke tilstrekkelig dokumentert nødvendige og relevante faglige 

kvalifikasjoner, jf.  SAK 10 §§ 11-1,1. ledd og 11-2, jf. 11-4. Det vises til vedtaket. 

 

Generelle opplysninger om foretaket  

Foretaket er et aksjeselskap som ligger i Skiptvedt kommune i Østfold fylke. Foretaket ble 

stiftet den 14.09.2015, og registrert i foretaksregisteret den 03.11.2015. Foretaket har ikke 

hatt sentral godkjenning tidligere. 

Næringskode er 43.120 Grunnarbeid. Det vises til vedlegget fra Brønnøysundregistrene og 

Purehelp. Foretaket har ifølge søknaden og offentlige register 4 ansatte.  Daglig leder er 

Daniel Kjernsbekk.  Ifølge organisasjonsplanen har Daniel Kjernsbekk kompetansebevis som 

anleggsmaskinfører. Ifølge organisasjonsplanen har Jonny Kjernsbekk yrkesbevis som 

anleggsmaskinfører fra 1985.  For øvrig vises det til vedlagt organisasjonsplan. 

 

Saksgang   

25.02.2016: Søknad 

16.04.2016: Foretaket tilskrives  

30.05.2016: Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

12.06.2016: Vedtaket påklages av foretaket 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket viser til et tidligere vedtak om sentral godkjenning, datert 06.03.2013. i det 

vedtaket ble et annet foretak, Kjernsbekk, Håkon, (org nr. 970199748) innvilget sentral 

godkjenning for utførelse av grunnarbeider og landskapsutforming i tiltaksklasse 2.  I den 

sammenheng viser foretaket til et brev fra direktoratet den 23.02.2016 om at foretak som 

hadde sentral godkjenning i tiltaksklasse 2 kan søke om å få beholde denne frem til 

01.07.2018.   

Foretaket orienterer så om at de har latt den sentrale godkjenningen for det andre foretaket 

gå ut. (Ifølge vedtaket datert 06.03.2013 og gyldighetstid på 3 år, gikk den godkjenningen ut 

06.03.2016).  
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Foretaket synes å legge til grunn en oppfatning om at det kan få overført den sentrale 

godkjenningen som tidligere var innvilget for det andre foretaket.  Avslutningsvis i klagen 

vises det til at foretaket har en del jobber med kabelgrøfter og vann/avløpsgenerasjoner i 

Oslo, og at Bymiljøetaten krever tiltaksklasse 2 for slike arbeider. 

Det vises til klagen. 

 

Vurdering 

Direktoratet beklager innledningsvis den lange saksbehandlingstiden på klagesaker. 

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

påklagede godkjenningsområdene.  

Oversikt over gjeldende rett for vurderingen 

Det følger av SAK10 § 11-1,2. ledd at foretak som søker sentral godkjenning  skal 

dokumentere at det har kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet. 

Det er derfor nødvendig med tilstrekkelig og relevant utdannelse og praksis tilpasset de 

omsøkte godkjenningsområdene for å sikre at det benyttes nødvendig og relevante faglige 

kvalifikasjoner for å oppfylle kravene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Det 

vises til SAK10 §§ 11-3 og 11-5 når det gjelder krav til utdanning og praksis og vurderingen av 

dette.  

Det gjøres oppmerksom på at før direktoratet kan innvilge søknad om sentral godkjenning, 

må foretaket dokumentere at den faglige ledelsen behersker hele bredden av 

arbeidsoppgaver innen det godkjenningsområdet det søkes sentral godkjenning for, jf. 

forarbeidene til plan- og bygningsloven (pbl), Ot.prp. nr. 45 – 2007-2008 pkt. 10.8.1.  

Bredden av arbeidsoppgaver er beskrevet i veiledningsteksten til hvert enkelt 

godkjenningsområde i SAK10 § 13-5 og til de relevante bestemmelsene i SAK10 kap 12. Det 

vises til disse veiledningstekstene. 

Foretaket skal dokumentere et bestemt antall års tilstrekkelig og relevant praksis med det 

omsøkte godkjenningsområde.  Det er derfor ikke tilstrekkelig å ha en generell praksis fra 

bygg eller anlegg.  

Det er foretaket som har dokumentasjonsplikten for at det oppfyller vilkårene for å få sentral 

godkjenning, jf. SAK10 § 13-2.2. 

 

Kommentarer til klagen 

Foreholdet til overgangsregelen 

Byggesaksforskriften (SAK10) § 20-3 åpner for at det ved behandling søknader og klager kan 

legges vekt på særlig kvalifiserende og langvarig praksis som kompensasjon i de tilfellene 

kravet til utdanning ikke er oppfylt. Foretaket må da dokumentere slik praksis. Det har ikke 

vært hensikten med overgangsordningen at den skulle kompensere for totalt manglende 

utdanning. Dette fremgår klart av kommentarene til veiledningen til SAK10 § 20-3 hvor det 
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heter: “Praksis kan kun kompensere for ett manglende utdanningsnivå. Praksis kan aldri 

kompensere for totalt fravær av formell utdanning”. 

SAK10 § 20-3 gjelder kun ved fornyelser, mens foretaket søker for første gang. Foretaket 

kommer derfor ikke inn under overgangsregelen i SAK10 § 20-3. Foretaket har heller ikke 

dokumentert særlig kvalifiserende og langvarig praksis.  Det hadde heller ikke det andre 

foretaket, (Kjernsbekk Håkon org nr. 970199748), gjort. 

Forholdet til den tidligere godkjenningen som var innvilget til foretaket Kjernsbekk Håkon 

I klagen er det henvist til den sentrale godkjenningen som ble innvilget til overnevnte foretak 

i vedtak av 06.03.2016, hvor det foretaket da hadde fått innvilget utførelse av grunnarbeider 

og landskapsutforming i tiltaksklasse 2. Direktoratet har gått gjennom denne saken. 

Høyeste utdannelse som var dokumentert i foretaket var at Håkon Kjernsbekk hadde 

yrkesbevis for anleggsmaskin, mens det etter forskriften var nødvendig med teknisk fagskole 

anleggslinjen. Det var heller ikke den gang dokumentert særlig kvalifiserende og langvarig 

praksis.  Det synes derfor som om vedtaket var derfor fattet uten at forskriftens krav var 

tilstrekkelig oppfylt. En eventuell videreføring av godkjenningen vil ikke være i samsvar med 

regelverket. I den sammenheng minnes om SAK10 § 13-4,3. ledd hvor det står at sentral 

godkjenning fornyes dersom vilkårene på søknadstidspunktet er oppfylt. Det er foretaket 

som har dokumentasjonsplikten for at det oppfyller kravene, jf. SAK10 § 13-2. 

Kommentar til at Oslo kommune krever sentral godkjenning i tiltaksklasse 2 

Det er foretaket som har ansvaret for at det oppfyller vilkårene for å kunne få sentral 

godkjenning i tiltaksklasse 2. Direktoratet kan ikke innvilge søknaden for at foretaket skal 

kunne få jobber i kommunene. Det vil være å føre kommunene bak lyset. Kommunene står 

fritt til å vurdere tiltaksklasse i forhold til forskriften.   

Felles drøftelse av utdannelse 

Som det fremgår av vedtaket, er det nødvendig med teknisk fagskole, anlegg når det gjelder 

sentral godkjenning for utførelse av Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2.  

For å kunne innvilges sentral godkjenning for utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 

1, er det nødvendig med relevant utdannelse som anleggsgartner eller tilsvarende. Jf. SAK10 

§§ 11-2 og 11-3 med tilhørende veiledninger, slik disse uttrykker direktoratets krav til 

tilstrekkelig og relevant utdannelse. 

Foretaket har ikke dokumentert at det har ansatt personell med disse utdannelsene. 

Foretaket oppfyller derfor ikke kravene til sentral godkjenning for de to påklagede 

godkjenningsområdene. 

Kort gjennomgang av referanseprosjektene 

I og med at foretaket ikke har oppfylt kravene til utdannelse for de påklagede 

godkjenningsområdene, er det ikke nødvendig for direktoratet å gå gjennom 

referanseprosjektene for å avgjøre klagen.  

Da foretaket kan søke om sentral godkjenning senere, skal direktoratet kort bemerke 
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følgende til referanseprosjektene: 

Alle prosjektene gjelder et annet foretak, Dillerud Anlegg, hvor Jonny Kjernsbekk dengang 

hadde vært anleggsleder. Når det gjelder utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2, 

har foretaket benyttet de samme prosjektene for begge tiltaksklassene.  Det er kun sendt inn 

tre prosjekter, noe som synes lite på tre år. Etter direktoratets vurdering fremgår det ikke 

med tilstrekkelig klarhet at foretaket behersker hele bredden av dette godkjenningsområdet 

i tiltaksklasse 2, noe som er nødvendig, jf. orienteringen på side 2 ovenfor. 

Når det gjelder utførelse av landskapsutforming, er tekstene i referanseprosjektene 

forholdsvis kortfattede i forhold til godkjenningsområdets innhold. Det var innsendt kun to 

prosjekter, noe som synes å være i minste laget. 

 

Foretaket har ikke dokumentert tilstrekkelig og relevant utdannelse for de to påklagede 

godkjenningsområdene.  Foretaket har derfor ikke dokumentert at det har tilstrekkelig 

kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for disse godkjenningsområdene jf. pbl. § 23-6, SAK 

10 § § 9-1,1. ledd, 11-1,2. ledd og §§ 11-2, 11-3, 11-5, 12-4 og 13-5,3.ledd bokstavene b og c. 

Jf. også pbl. § 22-1.»  

 

 

 

 

 

 

Sak 108/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra ASKER OG 

BÆRUM PUKK John Almerud (godkjenningsnr. 2016/5237).  

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 sentral godkjenning for følgende godkjenningsområde: 

• Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

 

I brev datert 10.06.2016 ble vedtak av 03.12.2015 påklaget ved LM-Konsult v/Leiv Henry Moe 

på vegne av foretaket. Klagen er dermed ikke rettidig, men da saken har ligget hos 

direktoratet i en tid uten at foretaket er gjort oppmerksom på fristoversittelsen, finner 

direktoratet likevel grunnlag for å kunne ta klagen til behandling, jf. forvaltningsloven § 31.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 24.11.2015 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett.  

 

I vedtak datert 03.12.2015 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende godkjenningsområde 

ble innvilget: 

• Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

 

Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig utdanningsnivå, 

jf. byggesaksforskriften (SAK10) før 1.1.2016 § 11-1 første ledd. Foretaket hadde dermed ikke 

dokumentert at det samlet hadde kvalifikasjoner som var tilpasset det omsøkte 

godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1. Direktoratet fant imidlertid grunnlag for å innvilge 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1.  

 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Asker og Bærum Pukk fikk sentral godkjenning første gang 09.10.1998. I perioden 05.10.2012 

– 09.10.2015 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av 

grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2.  

 

Foretaket har 1 ansatt og ligger i Gausdal i Oppland. John Almerud er innehaver. Han har 

flere kompetansebevis og kurs innen anlegg. Foretaket er et enkeltpersonforetak og har sin 

virksomhet innen pukkverk. Foretaket er registrert med næringskoden 49.410 Godstransport 

på vei i Enhetsregisteret.  

 

Saksgang 

24.11.2015 Søknad 

03.12.2015 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

13.06.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

23.03.2017 Brev vedrørende innhenting av informasjon sendt foretaket 
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06.04.2017 Ytterligere dokumentasjon innsendt av foretaket 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket anfører i klagebrevet at det tidligere har hatt sentral godkjenning for det påklagede 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 og har i 18 år utført flere kompliserte 

fjellsprengningsjobber uten bemerkninger hvor kravet har vært tiltaksklasse 2. Foretaket 

viser videre til overgangsbestemmelsen og anfører på bakgrunn av dette at foretaket bør få 

tilbake godkjenning i tiltaksklasse 2. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet.  

 

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

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

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

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

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

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

byggesaksforskriften § 11-4 første og annet ledd. 

 

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

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

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

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

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

utdanning for godkjenningsområdet vil praksis som hovedregel ikke kunne kompensere for 

dette. 

 

Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 2 er utdanning som svarer til krav 

til mesterbrevsutdanning eller fagskole med fagplan for linjefag i tillegg til 3 års praksis, jf. 

SAK10 § 11-1 og veiledningen til bestemmelsen. Relevant utdanning for dette 

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

anleggsmaskinfører.  

 

Det er i foretakets organisasjonsplan oppgitt at innehaver John Almerud har yrkesbevis. 

Dette er ikke dokumentert i søknaden. Direktoratet etterspurte derfor i brev av 23.03.2017 

kopi av yrkesbevis. Foretaket sendte 06.04.2017 inn kopi av kompetansebevis for 

arbeidsvarsling, kran, truck og masseforflytningsmaskiner, bevis for anleggsmaskinførerkurs 

samt bergsprengningssertifikater. Det ble imidlertid ikke sendt inn kopi av yrkesbevis eller 
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lignende som kunne dokumentere at foretaket hadde formell relevant utdanning for det 

påklagede godkjenningsområdet. De innsendte sertifikater og kompetansebevis er ikke i seg 

selv relevante eller har tilstrekkelig nivå til å tilfredsstille utdanningskravet som fremgår av 

SAK10 § 11-1. Vedlagte sertifikater og kompetansebevis tilsvarer heller ikke utdanningskravet 

i tiltaksklasse 1, som er fag-/svennebrevnivå eller tilsvarende, jf. SAK10 § 11-1. Foretaket har 

på bakgrunn av dette ikke dokumentert å ha formell relevant utdanning med tilstrekkelig 

nivå, jf. SAK10 § 11-1.  

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

I henhold til SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav c og tilhørende veiledning omfatter 

fagområdet grunn- og terrengarbeider, graving, sprengning, oppfylling, planering og 

komprimering. Arbeidene skal utføres i henhold til produksjonsunderlaget, se SAK10 § 1-2 

bokstav g. 

 

Arbeider som omfattes av godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 vil for eksempel være 

graving med krav til midlertidig sikring av byggegrop, «normal» komprimering i hht. NS 3420 

kap. F, dreneringsarbeider, graving, avstivning, sprengning, fundamentering for vann- og 

avløpsledninger ved normale grunnforhold, utførelse av fundament for veger med forutsatt 

ÅDT høyst 5000 planeringsarbeider, utførelse av forstøtningskonstruksjoner og 

skråningsbeskyttelse tilsvarende «vanskelige forhold», sprenging med skjæringshøyde inntil 8 

m fra opprinnelig nivå, oppfylling av løsmasser med avvik inntil 5 m fra opprinnelig nivå, 

fjellarbeider i dagen, sprengning av grop eller skjæringer med mindre høyde enn 8 meter, 

sprengning av grop i tett bebyggelse og fjellsikring og mindre sprengningsarbeider i vann.  

 

Foretaket har i søknads- og klageomgangen vist til praksis med fjellsprengning inntil store 

vannrør og veger, sprengning og sikring av fjell inntil bygning, sømboring, sprengning av VA-

grøfter inntil fylkesvei og utførelse av grøftearbeider. Denne typen arbeider omfattes av 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav c. Foretaket har 

dermed vist til relevant og oppdatert praksis, jf. SAK10 § 11-4 andre ledd.  

 

Som behandlet ovenfor har foretaket ikke dokumentert å ha formell, relevant utdanning med 

tilstrekkelig nivå. Kompetansebevisene og kursene som er dokumentert tilfredsstiller ikke 

kravet til utdanningsnivå for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1, og er dermed heller ikke 

tilstrekkelig for tiltaksklasse 2. Etter direktoratets praksis kan langvarig praksis med 

godkjenningsområdet kun kompensere for et manglende utdanningsnivå. Ettersom foretaket 

ikke har dokumentert å ha tilstrekkelig utdanning for tiltaksklasse 1, kan foretakets praksis 

dermed heller ikke kompensere for manglende utdanningsnivå for tiltaksklasse 2.  

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Asker og Bærum Pukk verken i 

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 
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til å få sentral godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 

§ 11-1.  

 

Det er i klagen anført at foretaket må omfattes av overgangsordningen for fornyelse av 

sentral godkjenning. Overgangsordningen gir mulighet for foretak til å søke om fornyelse av 

sentral godkjenning på grunnlag av de mer lempede kvalifikasjonskrav som gjaldt før 1. 

januar 2016, jf. SAK10 § 20-3. Dette betyr at foretak frem til 1. Juli 2018 kan få fornyet sin 

sentrale godkjenning blant annet på bakgrunn av langvarig praksis.  

 

En forutsetning for at overgangsordningen skal komme til anvendelse er at det gjelder en 

fornyelsessøknad, altså at foretaket har hatt sentral godkjenning for det påklagede 

godkjenningsområdet tidligere. Dersom et foretak ønsker å fornye sin eksisterende 

godkjenning, må søknad om dette sendes direktoratet innen to måneder før utløpet av 

godkjenningsperioden, jf. SAK10 13-4 andre ledd.  

 

Asker og Bærum Pukk har hatt sentral godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet 

tidligere, men denne godkjenningen var utløpt da foretaket i november 2015 sendte inn ny 

søknad. Søknaden som klagen til Asker og Bærum Pukk er basert på er derfor ikke å regne 

som en fornyelsessøknad da det ikke var noen gjeldende godkjenning å fornye på 

søknadstidspunktet.  

Overgangsordningen gjelder også kun søknader som er innkommet etter 1.1.2016 og som i 

utgangspunktet skal behandles etter de skjerpede regler som ble innført på dette 

tidspunktet. Foretakets søknad ble registrert hos direktoratet 24.11.2015. Søknaden er 

dermed behandlet etter de mer lempelige regler som gjaldt før 1.1.2016 som 

overgangsordningen bygger på. Overgangsordningen kommer på bakgrunn av det ovenfor 

nevnte ikke til anvendelse i dette tilfellet, jf. SAK10 § 20-3.  

 

Foretaket har i klagebrevet gjort oppmerksom på at det har hatt sentral godkjenning for det 

påklagede godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 i flere perioder tidligere. Til dette har 

direktoratet følgende kommentar: Ved søknad om sentral godkjenning må foretaket 

dokumentere at det oppfyller de krav som til enhver tid fremgår av gjeldende regelverk på 

søknadstidspunktet, jf. SAK10 § 13-4 tredje ledd. Foretaket må dermed blant annet oppfylle 

de krav til utdanning og praksis som fremgår av regelverket på tidspunktet for søknaden. 

Dette gjelder også i de tilfeller foretaket har hatt sentral godkjenning tidligere. Det er også 

slik at praktiseringen av regelverket vedrørende den sentrale godkjenningsordningen har blitt 

noe strengere de siste årene som følge av bygningsmyndighetenes ønske om dette, jf. 

Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 132. Den sentrale godkjenningsordningen må forholde seg til 

disse kravene ved behandling av søknader, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) kap. 27.6. Det er 

således ingen automatikk i at et foretak får videreført sentral godkjenning for 

godkjenningsområder det har hatt tidligere. 

 

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»  
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Sak 109/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Teigen Bygg & Trelast AS (godkjenningsnr. 2016/5259).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområder: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

 

I brev datert 09.06.2016 ble vedtak av 08.06.2016 påklaget ved Kjell Magne Haugland. Klagen 

er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 07.04.2016 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 08.06.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 

• Kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 
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• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 

 

Avslagene ble begrunnet med at det ikke var dokumentert tilstrekkelig relevant praksis for 

godkjenningsområdene det var søkt om, jf. SAK10 §§ 11-4, 11-5 og 13-5 første, tredje og 

fjerde ledd med tilhørende veiledning. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det 

hadde kvalifikasjoner som var tilpasset godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd.  

 

Klagen er tatt til følge for noen av godkjenningsområdene 

Foretaket har i endringssøknad og tilhørende vedtak datert 07.04.2017 fått innvilget 

godkjenningsområdene prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 og utførelse av riving og 

miljøsanering i tiltaksklasse 1.  

 

I tillegg har direktoratet i klageomgangen innvilget godkjenningsområdene prosjektering av 

konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 og prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1. 

Direktoratet har ved avgjørelsen sett hen til klagen og innsendte referanseprosjekter. 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Teigen Bygg & Trelast AS fikk sentral godkjenning første gang 10.05.1999. I perioden 

04.07.2013 –10.05.2016 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene 

ansvarlig søker i tiltaksklasse 2, overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 2, 

overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 2 og overordnet ansvar for kontroll i 

tiltaksklasse 1. 

 

Foretaket har 21 ansatte og ligger i Husnes i Kvinnherad kommune. Edvin Teigen er daglig 

leder. Foretaket har i søknad om fornyelse oppgitt at fire personer har ansvar for 

byggeprosjekter i foretaket. Disse har utdanning som blant annet ingeniør med anleggslinje 

og svennebrev som tømrere. Foretaket har sin virksomhet innen handel, og er registrert med 

næringskoden «46.732 Engroshandel med trelast» i Enhetsregisteret. 

 

Saksgang 

07.04.2016 Søknad 

26.05.2016 Direktoratet etterspør ytterligere opplysninger 

03.06.2016 Tilleggsopplysninger fra foretaket registreres hos direktoratet 

08.06.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

09.06.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket redegjør i sin klage for hvilke områder de ønsker å klage på. De skriver videre at 

foretaket har ansatte med relevant utdanning og erfaring for de påklagede 
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godkjenningsområdene, og at det vedlegges dokumentasjon på dette. Det henvises for øvrig 

til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 og utførelse av tømrerarbeid og montering av 

trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2. 

 

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

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

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

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

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

 

Samlet vurdering av utdanning 

Krav til utdanning 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med utdanning som ingeniør med linjefag anlegg. 

Direktoratet vurderer denne til å svare til en ingeniør som byggingeniør. I tillegg har 

foretaket dokumentert å ha ansatte med svennebrev som tømrer. Utdanningskravet er 

dermed oppfylt for de påklagede godkjenningsområder, jf. SAK10 § 11-1.  

 

Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

Krav til praksis 

Søkerfunksjonen i tiltaksklasse 2 omfatter søknader med noe kompleksitet, der 

koordineringsbehovet for prosjektering, utførelse eller kontroll er krevende. 

Eksempelvis vil dette omfatte flertrinnssøknader der ansvarsforholdene i tiltaket er 

oppsplittet og krever koordinering, jf. SAK10 § 13-5 første ledd og tilhørende veiledning. 

 

Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn 9 referanseprosjekter, alle i 

Kvinnherad kommune. Prosjektene er gitt kortfattede beskrivelser av typen «Ansvarlig søker 

for tiltaket». Foretaket ble i foreløpig svarbrev datert 26.05.2016 bedt om bedre beskrivelse 

av referanseprosjektene. Som svar på dette sendte foretaket inn ytterligere beskrivelse, samt 

kopi av igangsettingstillatelser.  

 

Av tilleggsdokumentasjonen fremkommer det at referanseprosjektene omhandler bygging av 

eneboliger, tomannsboliger, påbygg og en ombygging av butikk til 11 leiligheter. 

Direktoratets vurdering er at disse referanseprosjektene i hovedsak omhandler enklere tiltak 

hvor de fleste fagområdene ligger i tiltaksklasse 1 og i tillegg er søknader i få trinn. 

Direktoratet vurderer derfor disse referanseprosjektene til å ligge i tiltaksklasse 1, som 

foretaket allerede er gitt sentral godkjenning for.  
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Foretaket har i løpet av klageomgangen sendt inn en endringssøknad når det gjelder dette 

godkjenningsområdet. Direktoratet fant heller ikke i denne søknaden grunnlag for å innvilge 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2. 

 

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

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

 

Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdet omfatter oppføring og vesentlig endringsarbeider av bygning med 

boenhet til og med fire etasjer. Bygning for publikum og arbeidsbygning med tre og fire 

etasjer, samt andre trekonstruksjoner av tilsvarende kompleksitet. 

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

endring av bygning med boenheter til og med fire etasjer, middels store skoler og 

barnehager, kompliserte loftsutbygginger med takopplett, ark eller takterrasse med store 

inngrep i bæresystemet, omfattende trekonstruksjoner slik som for eksempel komplett 

klimaskall, og omfattende brannskillekonstruksjoner i store bygg, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd 

bokstav g og tilhørende veiledning. 

 

Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn fire referanseprosjekter. Dette 

dreier seg om en enebolig, en tomannsbolig, et bo- og servicesenter samt et småhus med 3-4 

bolighus. Beskrivelsene er generelle og gir ingen informasjon om tiltakenes størrelse eller 

omfang av arbeidene som er utført. Direktoratet sendte derfor et foreløpig svarbrev datert 

26.05.2016 og ba om ytterligere beskrivelser. I innsendt tilleggsdokumentasjon fremkommer 

det ikke ytterligere beskrivelser av tiltakene. Det er også sendt inn flere 

igangsettingstillatelser, men heller ikke disse gir noen informasjon om hvorvidt dette er tiltak 

med boenheter opptil fire etasjer, kompliserte loftsutbygginger, middels store skoler og 

barnehager eller tilsvarende tømrerarbeider som kan vurderes til tiltaksklasse 2. 

 

Direktoratet vurderer referanseprosjektene som er sendt inn i søknaden til å ligge i 

tiltaksklasse 1. Det er ikke fremkommet nye referanseprosjekter i klagen, og i 

endringssøknaden som ble sendt inn mens klagen lå i behandlingskø er det heller ikke 

fremkommet nye referanseprosjekter som direktoratet har vurdert til tiltaksklasse 2.  

 

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

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

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Teigen Bygg & Trelast AS verken i 

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 og 

utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2. 

 

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.» 
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Sak 110/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra FOLLO 

GRAVESERVICE Robert Johansen (godkjenningsnr. 2016/5598).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2 

 

I brev datert 22.06.2016 ble vedtak av 01.06.2016 påklaget ved Robert Johanson. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 01.04.2016 søknad om av sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 01.06.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende ble innvilget: 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 2 
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• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2 

 

 

Begrunnelsen for avslaget var at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig 

utdanningsnivå for tiltaksklasse 2, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-2, 11-3 og 

tilhørende veiledning. Foretaket hadde heller ikke dokumentert tilstrekkelig relevant praksis 

med godkjenningsområdene utførelse av veg- og grunnarbeider og utførelse av 

landskapsutforming i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 §§ 11-4, 11-5 og 13-5 tredje bokstav b og c, og 

dermed ikke dokumentert at det har kvalifikasjoner som er tilpasset godkjenningsområdene 

det er søkt om, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd. 

 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Follo Graveservice fikk sentral godkjenning første gang 1999. I perioden 19.02.1999 –

11.02.2013 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av 

anlegg, konstruksjoner og installasjoner i tiltaksklasse 2, og fra 11.02.2013 til 19.02. 2016 

godkjenningsområdet utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2. 

 

Foretaket ligger i Ås kommune. Robert Johansen er daglig leder. Han har fagbrev som 

anleggsmaskinfører fra 1998, ADK1-kursbevis bestått 1997, kurs i § 20 for 

anleggsmaskinførere fra 1998, sertifikat som bergsprenger og bergsprengningsleder, 24 

timers kurs i sprengningsteknikk fra 1999 og 40 timers overgangskurs for 

bergsprengningsleder fra 2012. Foretaket har sin virksomhet innen grunnarbeid. 

 

 

Saksgang 

01.04.2016 Søknad 

01.06.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

22.06.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket v/Robert Johansen skriver at han har hatt 30 års erfaring med fagfeltet og mener 

at dagens regler har tilbakevirkende kraft, noe han ikke kan forstå. Han er også av den 

oppfatning at erfaring må veie opp mot manglende utdanningsnivå siden foretaket har fått 

enda mer kompetanse med årene. Derfor er det også vanskelig for ham å forstå at han ikke 

er kompetent lenger selv om han har flere oppdrag som er satt til tiltaksklasse 2.  Foretaket 

har for øvrig hatt sentral godkjenning i tiltaksklasse 2 siden 1999. Det henvises for øvrig til 

klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdene utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2, 
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utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 2 og utførelse av vannforsynings- og 

avløpsanlegg i tiltaksklasse 2. 

 

Foretaket skal i søknad om ansvarsrett ”dokumentere at det har samlede kvalifikasjoner som 

er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet”, jf. SAK10 § 11-1. Videre skal det vurderes 

om «foretakets kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante 

for det omsøkte godkjenningsområdet» og foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», 

jf. byggesaksforskriften § 11-5 første ledd. 

 

 

Utførelse av veg- og grunnarbeider og utførelse av landskapsutforming, begge i tiltaksklasse 

2 

 

Direktoratet gjør en felles vurdering av disse godkjenningsområdene da begrunnelsen for 

avslagene er sammenfallende. 

 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 2 er utdanning som svarer til krav til mester- eller fagskoleutdanning, 

jf. SAK10 § 11-1 og veiledningen til bestemmelsen. Foretaket har fagbrevutdanning. 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

I søknaden viser foretaket til ett referanseprosjekt fra 2015 i Oslo kommune som ble brukt 

for godkjenningsområdet utførelse av veg- og grunnarbeider. Det gjaldt graving, sprengning 

og tilkobling av vann- og avløpsledninger utenfor byggverket frem til kommunalt 

ledningsnett. Dette prosjektet har direktoratet vurdert som relevant for tiltaksklasse 1. For 

godkjenningsområdet utførelse av landskapsutforming har foretaket ført opp to 

referanseprosjektet. Det ene fra 2015 gjaldt sprengning og utgraving for tomannsbolig med 

utvendig vann- og avløpsledninger, og i det andre prosjektet fra 2016 hadde foretaket ansvar 

for sprengningsarbeider i forbindelse med garasje. Begge disse prosjektene ble ikke vurdert 

som relevante for godkjenningsområdet. I klagen er det ikke vedlagt ytterligere 

referanseprosjekter. Direktoratet er derfor av den oppfatning at praksis for 

godkjenningsområdene i tiltaksklasse 2 ikke er dokumentert. Foretaket har dermed ikke 

dokumentert at det samlet har kvalifikasjoner som er tilpasset godkjenningsområdene i 

tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 11-1.  

 

Se ytterligere begrunnelse vedrørende overgangsbestemmelsen under godkjenningsområdet 

utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2, og som gjelder alle de 

påklagede godkjenningsområdene. 

 

 

Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2 
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Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 2 er utdanning som svarer til krav til mester- eller fagskoleutdanning, 

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

godkjenningsordningens praksis for krav til utdanningsnivå. Foretaket har fagbrev i 

anleggsmaskinførerfaget. Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

I søknaden viser foretaket til ett referanseprosjekt fra 2015 i Oslo som gjaldt graving og 

anboring på 200 mm vannledning i hovedvei. Prosjektet ble vurdert som relevant for 

tiltaksklasse  2. Foretaket har dermed dokumentert oppdatert praksis. Foretaket har i 

søknaden dokumentert at det har erfaring med det påklagede godkjenningsområdet i 

tiltaksklasse 2. Kravet til praksis er dermed oppfylt, jf. SAK10 §§ 11-1 og 13-5 første ledd og 

tilhørende veiledning. 

 

Foretaket har vist til relevant praksis for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, men 

tilfredsstiller ikke kravet til utdanning. På bakgrunn av dette er det direktoratets vurdering at 

foretaket ikke har dokumentert samlede kvalifikasjoner som er tilpasset det påklagede 

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

 

Felles kommentar angående overgangsbestemmelsen 

Direktoratet har merket seg at foretaket tidligere har hatt godkjenningsområdet utførelse av 
grunnarbeider og landskapsutforming i tiltaksklasse 2, som etter 1. januar 2016 er splittet i 
flere. Vi har også i vurderingen av klagen tatt hensyn til dokumentasjonen som ble innsendt 
tidligere.  

Direktoratet viser for øvrig også til overgangsbestemmelsen, jf. SAK10 § 20-3 med veiledning, 

som gir en overgangsperiode som utløper 1. juli 2018. Fram til dette tidspunktet kan foretak 

søke fornyelse av sentral godkjenning på grunnlag av de mer lempede kvalifikasjonskrav som 

gjaldt før 1. januar 2016. Dette betyr at foretak i denne perioden kan få fornyet sin sentrale 

godkjenning blant annet på bakgrunn av langvarig praksis. Bakgrunnen for en slik 

overgangsordning er å gi foretakene tid til å oppgradere sin formalkompetanse og tilpasse 

seg regelverket. Vurdering av hvorvidt praksis i det enkelte tilfellet kan kompensere for 

manglende utdanningsnivå, er en konkret skjønnsmessig vurdering. Praksis kan kun 

kompensere for ett manglende utdanningsnivå. Overgangsordningen som er hjemlet i SAK 10 

§ 20-3 gjelder imidlertid kun fornyelse slik fornyelsesbegrepet er definert i samme forskrift § 

13-4. For å bli omfattet av bestemmelsen må en søknad være sendt direktoratet for 

byggkvalitet innen to måneder før utløpet av godkjenningsperioden, jf. § 13-4 annet ledd, 

første punktum. I foreliggende tilfelle er søknad sendt inn 01.04.2016, etter utløpet av 

godkjenningsperioden. Direktoratet har derfor ingen mulighet til å behandle søknaden som 

en fornyelse og vurdere den etter overgangsordningen. 
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På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Follo Graveservice Robert Johansen 

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

kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene utførelse av veg- og 

grunnarbeider, utførelse av landskapsutforming og utførelse av vannforsynings- og 

avløpsanlegg, alle i tiltaksklasse 2. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Sak 111/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Fire Eater 

Norge AS (godkjenningsnr. 2016/5563).  

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: 

• Prosjektering av slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

 

Vedtak datert 21.06.2016 ble påklaget elektronisk den 22.06.2016 ved Kjell Arne Strømstad. 

Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 
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Direktoratet for byggkvalitet mottok 15.04.2016 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 21.06.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Prosjektering av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av installasjon av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

 

Avslagene ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig relevant 

utdanning for godkjenningsområdene det var søkt om, jf. byggesaksforskriften(SAK10) § 11-3 

og tilhørende veiledning. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det hadde 

kvalifikasjoner som var tilpasset godkjenningsområdet det var søkt om, jf. SAK10 § 11-1 

andre ledd. 

 

Direktoratet tar klagen til følge når det gjelder: 

• Prosjektering av slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

 

Det ble ved avgjørelsen gjort en ny relevansvurdering av foretakets utdanning, og denne ble 

funnet tilstrekkelig relevant for godkjenningsområdene. Det vises til endringsvedtak datert 

28.04.2017. 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Fire Eater Norge AS har ikke tidligere hatt sentral godkjenning. 

 

Foretaket har 11 ansatte og ligger i Randaberg kommune. Kjell Arne Strømstad er daglig 

leder. Det er ikke oppgitt hvilken utdanning han har. Foretaket har imidlertid ansatte med 

utdanning som blant annet branningeniør, sivilingeniør i elektro, svennebrev som rørlegger 

og fagbrev som platearbeider. Foretaket har sin virksomhet innen handel med og 

prosjektering, design og installasjon av, brannslukningssystemer og herved beslektede 

aktiviteter. Og for øvrig å investere i beslektede selskaper og aktiviteter. Foretaket er 

registrert med næringskoden «46.694 Engroshandel med maskin og utstyr til handel, 

transport og tjenesteyting ellers» i Enhetsregisteret. 

 

Saksgang 

15.04.2016 Søknad 

01.06.2016 Direktoratet etterspør tilleggsopplysninger 
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16.06.2016 Tilleggsopplysninger fra foretaket blir registrert 

20.06.2016 Ytterligere opplysninger fra foretaket 

21.06.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

22.06.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket anfører i sin klage at sentral godkjenning ikke har tilrettelagt for denne typen 

slokkeanlegg (gass-slokkeanlegg) enda, men SAK16 vil være endret slik at man må 

dokumentere fra utstyrsprodusent og dimensjoneringsverktøy at man har gjennomgått og 

bestått sertifisering på høyeste nivå for prosjektering med bruk av dimensjoneringsverktøy. 

Videre skriver foretaket at kommunal tillatelse for PRO og UTF i fagområde 

slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 er gitt av Hå kommune. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3. 

 

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

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

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

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

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

 

Prosjektering av slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 3 er utdanning på universitetsnivå (sivilarkitekt, sivilingeniør, 

mastergrad eller tilsvarende grad) med 300 studiepoeng eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 

og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for 

eksempel være sivilingeniør med fagretning VVS eller brannsikkerhet. 

 

Foretaket har dokumentert å ha en ansatt med utdanning som sivilingeniør i elektro. 

Foretaket har dermed dokumentert å ha nødvendig utdanningsnivå, men utdanningen er 

ikke tilstrekkelig relevant for godkjenningsområdet det søkes om.  

 

Fordi foretaket ikke har dokumentert nødvendig relevant utdanning, gjør ikke direktoratet 

noen vurdering av foretakets praksis. Direktoratet vil allikevel kort bemerke at ut i fra den 

dokumentasjonen som er sendt inn, kan det se ut til at foretaket ikke oppfyller til kravet til 

praksistid på 8 år med prosjekter i tiltaksklasse 3. 

 

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

godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd. 
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På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Fire Eater Norge AS verken i 

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet. 

 

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge for det påklagede 

godkjenningsområdet.» 

 

 

 

 

 

Sak 112/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Tone 

Grimsrud Interiør- og Arkitekttjenester (godkjenningsnr. 2016/5535).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Uavhengig kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 20.06.2016 ble vedtak av 01.06.2016 påklaget ved Tone Grimsrud. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 06.04.2016 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 
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I vedtak datert 01.06.2016 avslo direktoratet søknaden. Følgende godkjenningsområder ble 

ikke innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Uavhengig kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 

 

Avslagene ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert relevant utdanning for 

godkjenningsområdene det var søkt om, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-3 og 

tilhørende veiledning. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det hadde 

kvalifikasjoner som var tilpasset de omsøkte godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 11-1.  

 

Godkjenningsområder som er innvilget i klagesaksomgangen 

Direktoratet tar klagen til følge når det gjelder godkjenningsområdet ansvarlig søker. Det vil 

si at foretaket har fått innvilget dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1. Det ble ved 

avgjørelsen sett hen til at foretakets utdanning er relevant for det aktuelle 

godkjenningsområdet.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Tone Grimsrud Interiør- og Arkitekttjenester har ikke tidligere hatt sentral godkjenning.  

 

Foretaket er et enkeltpersonforetak og ligger i Sætre i Hurum kommune, Buskerud fylke. 

Astrid Tone Grimsrud er daglig leder. Hun er utdannet møbel- og innredningsarkitekt ved 

Statens håndverks- og kunstindustriskole fra 1978-1982. Foretaket har sin virksomhet innen å 

drive med interiør- og arkitekttjenester, salg av ENJO produkter, annonsesalg for NIL, 

foredrag, konsulentvirksomhet og byggesøknader. Foretaket er registrert med næringskoden 

”74.103 Interiørarkitekt, interiørdesign og interiørkonsulentvirksomhet” i Enhetsregisteret.  

 

Saksgang 

06.04.2016 Søknad 

01.06.2016 Vedtak om sentral godkjenning 

22.06.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket skriver i klagen at Tone Grimsrud er utdannet interiørarkitekt MNIL og har jobbet 

alene og i firma i 15 år. Videre skriver foretaket at Tone Grimsrud har fått opplæring i 

byggemeldingssøknader og å tegne hus, samt erfaring fra grunnleggende husbygging 

gjennom eget hus-ombyggingsprosjekt.  

 

Foretaket viser til at firmaet Tone Grimsrud AS, som tidligere har hatt sentral godkjenning for 

de påklagede områdene, fisjonerte til to firma i fjor. Et firma beholdt organisasjonsnummeret 

og byttet navn til Vippi AS. Dette firmaet jobber med design, salg og markedsføring av 
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møbler og produkter. Det andre firmaet heter nå Tone Grimsrud Interiør- og 

Arkitekttjenester og jobber med byggesøknader og arkitektonisk prosjektering.  

 

Videre peker foretaket på at det pågår en dialog mellom NIL, direktoratet og kunsthåndverks-

skolene, og viser i denne forbindelse til at departementet har vedtatt en overgangsordning 

for den sentrale godkjenningsordningen. Foretaket anfører avslutningsvis at daglig leders 

arbeids- og kurserfaring må være mer relevant for foretakets praksis enn skolen fra 1978-

1982. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 og 

uavhengig kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1. 

 

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

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

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

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

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

 

Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 og uavhengig kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 

 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen prosjektering av 

arkitektur i tiltaksklasse 1 og uavhengig kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 er mesterbrev 

eller fagskole (teknisk fagskole med 120 fagskolepoeng), eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 

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

eksempel være mesterbrev som tømrer. For arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 1 vil også 

utdanning som arkitekt med relevant fagretning være aktuelt.  

 

Daglig leder er utdannet møbel- og innredningsarkitekt. En møbel- og innredningsarkitekt får 

opplæring i estetiske og funksjonelle kvaliteter innen fagområdene rom og innrednings-

komponenter, og planlegger og tegner innvendige rom i hus og andre bygninger. 

Utdanningen er etter dette byggrelatert, med dybdekunnskap i innredning.   

 

Godkjenningsområdet arkitekturprosjektering omfatter arkitektonisk utforming av nytt eller 

endring av eksisterende tiltak, herunder prosjektering av både innvendige og utvendige 

områder, mens godkjenningsområdet uavhengig kontroll av våtrom omfatter kontroll av 

membran, slukmansjett og sluk. Direktoratet vurderer etter dette at utdanningen som 

møbel- og innredningsarkitekt ikke er tilstrekkelig relevant i forhold til å dekke hele bredden 

av disse godkjenningsområdene. Kravet til tilstrekkelig relevant utdanning er dermed ikke 

oppfylt. 
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Krav til praksis 

Da foretaket ikke har dokumentert tilstrekkelig relevant utdanning, har ikke direktoratet 

gjort noen vurdering av praksisen foretaket har vist til. Foretakets anførsel om at daglig 

leders arbeids- og kurserfaring må være mer relevant enn skolen fra 1978-1982 fører ikke 

frem, da direktoratet ikke kan fravike kravet om relevant utdanning, jf. SAK10 § 11-3. 

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Tone Grimsrud Interiør- og 

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

tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene 

prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 og uavhengig kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1. 

 

Foretaket viser i klagen til at det er vedtatt en overgangsbestemmelse for den sentrale 

godkjenningsordningen. Overgangsregelen innebærer at foretak som søker om fornyelse av 

sentral godkjenning etter 1.1.2016 skal vurderes etter de mer lempeligere kvalifikasjonskrav 

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

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

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

godkjenningsområdet. Dette følger også av direktoratets og klagenemndas praksis. Tone 

Grimsrud Interiør- og Arkitekttjenester har vist til ansatte med formell utdanning. Denne 

utdanningen er imidlertid etter direktoratets vurdering ikke tilstrekkelig relevant for de 

påklagede godkjenningsområdene. Foretaket omfattes dermed ikke av overgangsordningen, 

jf. SAK10 § 20-3.  

 

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

 

Klager har sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i den aktuelle saken. 
Klagenemnda har tatt hensyn til disse i vurderingen, men kan ikke se at de har avgjørende 
betydning for resultatet i saken. Når det gjelder brevet fra NIL det vises til er denne av 
generell karakter og ikke rettet mot klagers konkrete utdanning. Nemnda støtter 
direktoratets syn i denne saken.  
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Sak 113/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra 

Byggmester Hus AS (godkjenningsnr. 2016/5077).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

• Prosjektering av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av Plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

Vedtaket  ble påklaget av foretaket den 07.06.2016. Foretaket er klageberettiget, jf. 

forvaltningsloven (fvl) § 28,1. ledd. Klagen er fremsatt i rett tid, jf. fvl. § 29. 

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 18.02.2016 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett.  

I vedtak datert 18.05.2016 avslo direktoratet delvis søknad om sentral godkjenning. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget:  

• Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av Utmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 3 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av Plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 
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Avslaget på søknaden på prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 var begrunnet med 

at  det ikke var dokumentert tilstrekkelig relevant praksis.  Søknaden på utførelse av 

plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 ble avslått fordi det ikke var dokumentert 

relevant utdannelse. Det ble opplyst i vedtaket hvilken type utdannelse som er tilstrekkelig 

og relevant.  Som følge av at  foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig utdannelse  ble 

referanseprosjektene ikke vurdert.  Det vises til vedtaket. 

 

Generelle opplysninger om foretaket  

Foretaket er et aksjeselskap som er hjemmehørende i Audnedal kommune i Vest-Agder. 

Foretaket ble stiftet 22.09.1987 og ble ifølge Brønnøysundregistrene registrert der 

19.02.1995. Næringskode er 71.121 Byggteknisk konsulentvirksomhet.  

Foretaket har ifølge organisasjonsplanen 11 byggfaglige ansatte, pluss kontorpersonale. I 

søknaden er det oppgitt at foretaket har 17 ansatte, mens det ifølge Purehelp er kun to 

ansatte. Direktoratet legger organisasjonsplanen til grunn.  Daglig leder er Per Morten 

Kleggetveit. Det er opplyst at han har mesterbrev som tømrer og mer enn 25 års erfaring, 

uten at dette er nærmere dokumentert. (Kleggetveit er ikke oppført i mesteregisteret).  

Nancy Urevatn er utdannet teknisk tegner fra Tangen Videregående skole i 2007. Hun har i 

tillegg en del kurs. Even Hagen er utdannet fra Kristiansand tekniske fagskole, husbyggerlinje, 

i 1981. I tillegg er Hagen ingeniør i husbyggingsteknikk fra Stavanger Ingeniørhøyskole i 1984. 

Disse utdannelsene er dokumentert. 

 

Saksgang   

18.02.2016: Søknad 

09.04.2016: Brev til foretaket med anmodning om bedre dokumentasjon 

18.05.2016: Direktoratet mottar dokumenter 

18.05.2016 Vedtak om sentral godkjenning (delvis avslag) 

07.06.2016: Vedtaket påklages av foretaket 

 

Foretakets anførsler 

Innledningsvis i klagen innrømmer foretaket at det hadde vært for lite spesifikke når det 

gjaldt prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2.  For øvrig dreier klagen seg om 

utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2.  Foretaket er ikke enig i at det i 

foretaket ikke er personell med tilstrekkelig relevant utdannelse.  Konkret nevnes Per Morten 

Kleggetveit, som ifølge klagen har 25 års erfaring. Det opplyses at han tok mesterbrev som 

tømrer i 1990 og at han har erfaring både med betong- og tømrerarbeid. Videre nevnes Even 

Hagen, som har teknisk fagskole, hvor han hadde betong- og mur -konstruksjon som eget fag. 

Det opplyses at Hagen tidligere har jobbet som forskalingssnekker. 
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Det vises til klagen. 

  

Vurdering 

Direktoratet skal innledningsvis beklage den lange saksbehandlingstiden på klagesaker.  

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

påklagede godkjenningsområdene.  

Det følger av SAK10 § 11-1,2. ledd at foretak som søker sentral godkjenning skal 

dokumentere at det har kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet. 

Det er derfor nødvendig med tilstrekkelig og relevant utdannelse og praksis tilpasset de 

omsøkte godkjenningsområdene for å sikre at det benyttes nødvendig og relevante faglige 

kvalifikasjoner for å oppfylle kravene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Det 

vises til SAK10 §§ 11-3 og 11-5 nå det gjelder krav til utdanning og praksis og vurderingen av 

dette.  

Det gjøres oppmerksom på at før direktoratet kan innvilge søknad om sentral godkjenning, 

må foretaket dokumentere at den faglige ledelsen behersker hele bredden av 

arbeidsoppgaver innen det godkjenningsområdet det søkes sentral godkjenning for, jf. 

forarbeidene til plan- og bygningsloven (pbl), Ot.prp. nr. 45 – 2007-2008 pkt. 10.8.1.  

Bredden av arbeidsoppgaver er beskrevet i veiledningsteksten til hvert enkelt 

godkjenningsområde i SAK10 § 13-5 og til de relevante bestemmelsene i SAK10 kap 12.  

Foretaket skal dokumentere et bestemt antall års tilstrekkelig og relevant praksis med det 

omsøkte godkjenningsområde.  Det er derfor ikke tilstrekkelig å ha en generell praksis fra 

bygg eller anlegg.  

For å kunne innvilges sentral godkjenning, må foretaket oppfylle de kravene som til enhver 

tid stilles i SAK 10 del 3, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007 – 2008) side 326 og SAK10 § 13-4,3. ledd. 

Det er foretaket som har dokumentasjonsplikten for at det oppfyller vilkårene for å få sentral 

godkjenning, jf. SAK10 § 13-2.2. 

 

Prosjektering av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 

Godkjenningsområdet omfatter verifikasjon av ytelser og tekniske løsninger for følgende 

fagområder i henhold til byggteknisk forskrift: energi, strålingsmiljø, lyd og fukt, jf. TEK10 kap 

13 pkt. 3 til 5 og kap. 14. 

 

I tiltaksklasse 2 omfatter godkjenningsområdet prosjektering av bygningsfysikk i nybygg eller 

ved endring av eksisterende bygninger med 5 etasjer. 

 

Eksempler på tiltak i denne klassen: 

• boligblokker, større kontor-, og forretningsbygg, 
• barnehager, skoler, helseinstitusjoner, arbeids- eller overnattingsbygg, 
• middels store salgs- og forsamlingslokaler, 
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• middels store flerfunksjonelle bygg. 
 

Nødvendig utdannelse 

Ifølge SAK10 § 11-3.1 ledd, jf. § 11-2 og  tilhørende veiledninger til disse bestemmelsene slik 

de uttrykker gjeldende forvaltningspraksis, er det nødvendig med utdanning på linje med 

ingeniør eller bachelor innen byggfag.  Det er dokumentert at Even Hagen har treårig 

utdannelse som ingeniør i  byggfag fra Stavanger ingeniørhøyskole fra 1984.  

 

Den nødvendige utdannelsen er derfor tilstede i foretaket. 

 

Referanseprosjektene 

Det er nødvendig med seks års relevant praksis med godkjenningsområdet med det faglige 

innholdet dette har, jf. SAK 10 § 13-5,2. ledd bokstav h. 

 

Søknaden inneholdt tre referanseprosjekter. Alle tre er skrevet i stikkords form og 

dokumenterer ikke at foretaket har tilstrekkelig erfaring med godkjenningsområdet.   

Tilleggsopplysningene for dette godkjenningsområdet bestod av seks referanseprosjekter 

med bilder av ulike tiltak og med stikkordsmessig tekst.  Tre av tiltakene var eneboliger og 

faller av den grunn utenfor tiltaksklasse 2. Det var heller ikke i disse opplysningene noe som 

dokumenterte at foretaket behersket godkjenningsområdets faglige innhold. For eksempel 

var det ikke dokumentert noe om verifikasjon av ytelser og tekniske løsninger for energi 

(TEK10) kap 14 eller fukt, (TEK10) kap 13 pkt. 5. 

Vedlagt Klagen lå de seks samme referanseprosjektene som var innsendt som 

tilleggsopplysninger. Dette på tross av at foretaket i klagen skriver at de tidligere hadde vært 

for lite spesifikke når det gjaldt sin rolle innenfor dette godkjenningsområdet.  

Foretaket har ikke dokumentert tilstrekkelig og relevant praksis for prosjektering av 

bygningsfysikk i tiltaksklasse 2.  Foretaket har derfor heller ikke dokumentert at det har 

tilstrekkelige faglige kvalifikasjoner for å få sentral godkjenning for det påklagede området, jf. 

pbl. § 23-5, SAK 10 §§ 9-1,2. ledd, 11-1,2. ledd og §§ 11-2, 11-3, 11-4,2 og 5 ledd, 11-5., 12-3 

og 13-5,2.ledd bokstav h, jf. også pbl. § 22-1. 

 

Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

Fagområdet omfatter forskalings-, armerings- og utstøpningsarbeider av konstruksjoner som 

fundamenter, vegger, søyler, bjelker og dekker. 

I tiltaksklasse 2 omfatter godkjenningsområdet utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner 

omfatter arbeider i byggverk Utførelse av konstruksjoner av slakkarmert, uarmert eller 

spennarmert betong med tiltak som etter NS 1990 +NA plasseres i pålitelighetsklasse 2, og 

forutsettes utført med "normal kontroll". 

 

Eksempler på plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2: 
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• plasstøpte betongkonstruksjoner i bygning med boenheter og mer enn 3 etasjer, 
• plasstøpte betongkonstruksjoner i bygning for publikum og arbeidsbygning med inntil 5  
    etasjer 

• betongarbeider av anleggskonstruksjoner som kulverter, forstøtningskonstruksjoner og     
    bruer  

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

 

Nødvendig utdannelse 

Ifølge SAK10 § 11-3.1 ledd, jf. § 11-2 og tilhørende veiledninger til disse bestemmelsene slik 

de uttrykker gjeldende forvaltningspraksis, er det nødvendig med utdanning på linje fagskole 

bygg.  Kravet til relevant utdannelse for utførelse og kravet til at foretaket skal ha 

gjennomføringsevne, medfører at foretaket i tillegg må ha fagbrev i betongfaget. Det vises 

her til byggesaksforskriften (SAK10 ) §§ 9-1,2. ledd. Det må dokumenteres at 

kvalifikasjonskravene er oppfylt gjennom faglig ledelse med nødvendige kvalifikasjoner i form 

av relevant utdanning og praksis. Jf. også SAK10 §§ 11-1,2. ledd og 11-5. 

Det fremgår av klagen at foretaket ikke har ansatte med fagbrevet i betongfaget.  

Foretaket anfører i klagen at de har en ansatt, Kleggetveit, og som de opplyser har 

mesterbrev som tømrer. Han er imidlertid ikke registeret i mesterregisteret.  Direktoratet 

anser uansett ikke mesterbrev som tømrer tilstrekkelig faglig spisset i forhold til utførelse av 

betongfaget.  I klagen er det kun opplyst at Kleggetveit har 25 års praksis der. Det er 

imidlertid ikke dokumentert noe nærmere angående praksis med dette 

godkjenningsområdet.  

Når det gjelder Even Hagen, er han utdannet på toårige teknisk fagskole i 1981 før han ble 

utdannet ingeniør fra Stavanger Ingeniørhøyskole i 1984. Ifølge vitnemålet fra fagskolen 

hadde Hagen betong og murkonstruksjon som eget fag, med 2 timer pr uke.   

Direktoratets vurdering er at dette timeantallet for det første er for lite til at det kan ha 

særlig relevans og vekt, også i forhold til prosjektering. Det fremstår dessuten mer som et fag 

i konstruksjonslære når det gjelder mur og betong, og skiller seg derfor fra den faglige 

ferdigheten som et fagbrev innen betongfaget gir når det gjelder utførelsen. 

Direktoratet finner etter dette at den nødvendige utdannelsen ikke er tilstede i foretaket.  

 

Referanseprosjektene 

I og med at foretaket ikke har ansatte med tilstrekkelig relevant utdannelse som sikrer 

gjennomføringsevnen i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven med tilhørende 

forskrifter og tillatelser, trenger ikke direktoratet å gå inn i detaljene i referanseprosjektene 

for å avgjøre klagen. 

Foretaket har imidlertid rett til å søke på nytt, og dersom dette gjøres etter at det er ansatt 

personell med tilstrekkelig og relevant utdannelse, vil det fortsatt være et spørsmål hvorvidt 

de fremlagte referanseprosjektene er tilstrekkelige til å kunne legges til grunn for sentral 
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godkjenning.  Direktoratet skal derfor knytte noen kommentarer til de innsendte 

referanseprosjektene og hva disse må dokumentere. 

Det er nødvendig med tre års dokumentert praksis med godkjenningsområdets faglige 

innhold, slik dette er beskrevet i veiledningen til SAK0 § 13-5,2 ledd bokstav h, jf også SAK10 

§ 12-4 med tilhørende veiledning. Det fremgår også av SAK10 § 11-5 med tilhørende 

veiledning at når det gjelder vurderingen av prosjektene skal det bl.a. legges vekt på hvorvidt 

tiltaket er utført i samsvar med gjeldende regelverk. 

Det generelle inntrykket er at prosjektene kun angir byggene i stikkordsmessig form. Det er 

imidlertid en vesentlig forskjell på å beskrive et byggetiltak i stikkords form, og å 

dokumentere at foretaket behersker hele bredden av det faglige innholdet i 

godkjenningsområdet, slik dette er beskrevet i veiledningen til SAK10 § 13-5, jf. også § 12-4. 

Det er dette foretaket skal dokumentere i referanseprosjektene.  

Når det gjelder referanseprosjektene er konklusjonen derfor at foretaket ikke har 

dokumentert at det behersker godkjenningsområdets faglige bredde i tilstrekkelig grad. 

Foretaket har ikke dokumentert tilstrekkelig og relevant praksis for utførelse av plasstøpte 

betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2.  Foretaket har derfor heller ikke dokumentert at det 

har tilstrekkelige faglige kvalifikasjoner for å få sentral godkjenning for det påklagede 

området, jf. pbl. § 23-6, SAK 10 §§ 9-1,2. ledd, 11-1,2. ledd og §§ 11-2, 11-3, 11-4,2 og 5 ledd, 

11-5., 12-4 og 13-5,3.ledd bokstav d, jf. også pbl. § 22-1.» 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 114/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Tekniske 

Entreprenører AS (godkjenningsnr. 2016/5664).  

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: 

 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av ledesystem i tiltaksklasse 3 

• Kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 3 

 

I brev datert 24.06.2016 ble vedtak av 24.06.2016 påklaget ved Trond Arne Crame. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 06.04.2016 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 24.06.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

 

• Prosjektering av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av ledesystem i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av installasjon av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 2 

 

 

 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av ledesystem i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av installasjon av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 3 

• Kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 3 

 

Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig utdanningsnivå 

for de omsøkte godkjenningsområdene, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og at referanseprosjektene 

ikke i tilstrekkelig grad dekket godkjenningsområdene foretaket søkte om, jf. SAK10 §§ 11-4, 

11-5 og 13-5. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det samlet hadde kvalifikasjoner 

som var tilpasset godkjenningsområdene det var søkt om, jf. SAK10 § 11-1. Direktoratet fant 
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imidlertid grunnlag for å innvilge godkjenningsområdene prosjektering av brannalarmanlegg, 

prosjektering av ledesystem og utførelse av brannalarmanlegg  i tiltaksklasse 2.  

 

Klagen tas delvis til følge 

Direktoratet tar klagen til følge når det gjelder godkjenningsområdet utførelse av 

brannalarmanlegg i tiltaksklasse 3. Det vil si at foretaket har fått innvilget dette 

godkjenningsområdet. Det ble ved avgjørelsen sett hen til foretakets referanseprosjekter 

innsendt i klagen. 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Foretaket ligger i Tønsberg. Trond Arne Crame (tidligere navn Trond Arne Førsund) er daglig 

leder. Han har fagbrev som elektromontør gruppe L fra 1983, elektroinstallatørbevis fra 

1988, samt har bestått maritim ingeniøreksamen ved elektro-automasjons linje i 1985. 

Vedkommende var også ansatt i Telin AS 851137092 som hadde sentral godkjenning i 

prosjektering og utførelse av bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 3 i perioden fra 2001-

2010. Foretaket har sin virksomhet innen elektrisk installasjonsarbeid. 

 

Saksgang 

06.04.2016 Søknad 

24.06.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

24.06.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket v/Trond Arne Crame informerer om at de kun la ved noen få prosjekter som 

dokumentasjon til søknaden, uten å legge frem den totale erfaringen. Siden 1986 har 

foretaket hatt erfaring i prosjektering, prosjektstyring, gjennomføring og kvalitetssikring av 

elektriske installasjoner i mer enn 10.000 boliger, eneboliger, rekkehus og blokker, herunder 

også omsorgssenter på 14 etasjer og sykehus med tilhørende omsorgshjem med underkant 

av 100 plasser i Larvik. Han nevner også en rekke referanseprosjekter som for eksempel tre 

sykehus og to omsorgsboliger på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, herunder 

tilbygg og omgjøring av brannvarsling og ledelysanlegget på Nygård sykehjem, et privat 

sykehus på Nøtterøy, tilbygg og ombygninger i Tønsberg, sykehjemmene Havn og Gannestad 

i Horten kommune med totalt 128 sykehjemsrom, tilbygg og omgjøring av et lite sykehus i 

Horten, Rove sykehjem i Holmestrand, Svelvik sykehjem fra 2006, samt en rekke moderne 

barnehager som årfulgveien i Trondheim fra 2009. Det siste prosjektet gjaldt leiligheter over 

butikk i Tønsberg, mens nå jobber foretaket med en firemannsbolig som bygges om etter 

TEK10. Til slutt konkluderer foretaket med at de mener at de er mer enn nok kvalifisert til å 

få høyere tiltaksklasse i de innvilgede områdene, og ønsker samtidig en ny vurdering av de 

godkjenningsområdene der foretaket har fått avslag. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

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

godkjenning for godkjenningsområdene ansvarlig søker, prosjektering av brannalarmanlegg, 

prosjektering av ledesystem og kontroll av brannsikkerhet, alle i tiltaksklasse 3. 

 

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

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

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

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

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

 

Ansvarlig søker  i tiltaksklasse 3 

Krav til utdanning 

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

tiltaksklasse 3 er høyskoleingeniør eller tilsvarende, jf. SAK10 § 11-1 og veiledningen til 

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

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

ingeniør i bygg. Foretaket har dokumentert utdanning som elektroinstallatør og maritim 

ingeniør ved elektro-automasjonslinje. Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt for 

tiltaksklasse 2 og 3. Direktoratet har imidlertid vurdert at utdanningen kan være relevant for 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1, da søkerrollen i denne tiltaksklassen omfatter lite 

komplekse søknader der ansvarsforholdene er oversiktlige og krever lite koordinering.” 

 

Nemnda vil her bemerke at direktoratet har angitt at utdanningskravet er høyskoleingeniør 

eller tilsvarende. Det riktige skal være utdanning på sivilingeniørnivå eller tilsvarende. Det 

hitsettes videre fra direktoratets saksfremlegg: 

 

”Krav til praksis 

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

byggesaksforskriften § 12-2 bokstav a-m. Tiltaksklasseplassering for søkerfunksjonen vil være 

avhengig av kompleksitet, herunder hvor mange ansvarlige foretak som skal ha ansvarsrett 

og koordineres og hvor mange ansvarsoppgaver i byggesaksforskriften § 12-2 som er aktuelle 

for tiltaket. 

For tiltak der prosjektering og utførelse ligger i høyere tiltaksklasse men der 

ansvarsforholdene er oversiktlige og koordineringsbehovet er lite, vil tiltaksklassen for 

søkerfunksjonen være lav. 

Ansvarlig søker har ansvar for å utarbeide tiltaksprofil for tiltaket og synliggjøre dette i 

gjennomføringsplanen, jf. byggesaksforskriften § 9-3.  

Ansvarlig søker har ansvar for at alle oppgaver er belagt med ansvar, herunder ansvar for 

uavhengig kontroll, jf. byggesaksforskriften kap 14.  

http://www.lovdata.no/all/tl-20080627-071-032.html#23-4
https://dibk.no/byggeregler/sak/3/12/12-2/
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Søkerfunksjonen i tiltaksklasse 3 omfatter komplekse søknader, der koordineringsbehovet 

for prosjektering, utførelse eller kontroll er svært krevende. Eksempelvis vil dette omfatte 

flertrinnssøknader der ansvarsforholdene i tiltaket er kompliserte og krever omfattende 

koordinering. 

Foretaket har i søknaden vist til to referanseprosjekter. Det ene er fra 2005 og det andre er 

fra 2007. Disse referanseprosjektene er knyttet til gammelt firma Telin AS, da Trond Arne 

Crame var ansatt i begge selskapene. Ved beskrivelse av referanseprosjektene har foretaket 

oppgitt at det søkte om ansvarsrett og foresto søknad, prosjektering og utførelse. 

Søkerfunksjonen er imidlertid verken beskrevet i søknaden eller klagen hvor foretaket har 

vedlagt flere referanseprosjekter. Direktoratet er derfor av den oppfatning at foretaket ikke 

har dokumentert ansvarlig søkers rolle i noen av referanseprosjektene.  

 

Direktoratet vil gjøre oppmerksom på at ansvarsoppgaver for ansvarlig søker ved utskifting 

eller ombygging av en teknisk installasjon ikke viser en tilstrekkelig bredde med de oppgaver 

ansvarlig søker har etter SAK10 §§ 12-2 og 13-5 første ledd med veiledning, verken for 

tiltaksklasse 3 eller lavere tiltaksklasser.  

 

Foretaket har verken vist til relevant utdanning for tiltaksklasse 3 eller praksis for 

godkjenningsområdet ansvarlig søker i sin helhet. På bakgrunn av dette er det direktoratets 

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

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

 

 

Prosjektering av brannalarmanlegg og prosjektering av ledesystem, begge i tiltaksklasse 3 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 3 er sivilingeniør eller tilsvarende, jf. SAK10 § 11-1 og 

veiledningen til bestemmelsen slik den gir uttrykk for den sentrale godkjenningsordningens 

praksis for krav til utdanningsnivå. Relevant utdanning for disse godkjenningsområdene vil 

være sivilingeniør innen elektro. Foretaket viser til elektroinstallatør- og 

sjøingeniørutdanning ved elektro-automasjonslinje. Utdanningskravet er dermed ikke 

oppfylt. 

 

Krav til praksis 

Fordi foretaket ikke oppfyller kravet til utdanningsnivå foretar ikke direktoratet en inngående 

vurdering av praksisen det er vist til. 

 

Prosjektering av brannkonsept, kontroll av brannsikkerhet, begge i tiltaksklasse 3 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

prosjekterende eller kontrollerende i tiltaksklasse 3 er sivilingeniør eller tilsvarende, jf. SAK10 

§ 11-1 og veiledningen til bestemmelsen slik den gir uttrykk for den sentrale 
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godkjenningsordningens praksis for krav til utdanningsnivå. Relevant utdanning for disse 

godkjenningsområdene vil for eksempel være sivilingeniør innen bygg/brann. Foretaket har 

dokumentert elektroinstallatør- og sjøingeniørutdanning ved elektro-automasjonslinje. 

Direktoratet vil gjøre oppmerksom på at foretaket må beherske underliggende 

analysemetoder som hendelsestre-/feiltreanalyse og verktøy for beregning/simulering av 

brannutvikling/-spredning (sone- og CFD-modeller) samt rømnings - og 

evakueringssimuleringer. Dette forutsetter høy kompetanse innen byggeteknikk og brann i 

byggverk. Foretakets utdanning alene er vurdert til å ikke være tilstrekkelig relevant for 

arbeidsoppgavene nevnt ovenfor. 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

 

Krav til praksis 

Fordi foretaket ikke oppfyller kravet til relevant utdanning foretar ikke direktoratet en 

inngående vurdering av praksisen det er vist til. Direktoratet vil gjøre opmerksom på at 

utdanningskravene er absolutte og at vi ikke har anledning til å fravike disse. 

 

Foretaket har verken vist til relevant utdanning eller praksis for godkjenningsområdene i 

tiltaksklasse 3. På bakgrunn av dette er det direktoratets vurdering at foretaket ikke har 

dokumentert kvalifikasjoner som er tilpasset de påklagede godkjenningsområdene 

prosjektering av brannkonsept og kontroll av brannsikkerhet, jf. SAK10 § 11-1 og tilhørende 

veiledning.  

 

 

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

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene ansvarlig søker, prosjektering av 

brannalarmanlegg, prosjektering av ledesystem, prosjektering av brannkonsept og kontroll av 

brannsikkerhet, alle i tiltaksklasse 3. 

 

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.» 
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Sak 115/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Uppstad Transport og Anlegg AS (godkjenningsnr. 2016/5821).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområder: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

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

• Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 

 

I elektronisk klage av 30.06.2016 ble vedtak av 20.06.2016 påklaget av foretaket. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 15.03.2016 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 20.06.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av vannforsynings- og avløpsinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

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

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 

 

Avslagene ble for samtlige påklagede godkjenningsområder begrunnet med at foretaket ikke 

hadde dokumentert tilstrekkelig relevant praksis med godkjenningsområdene, jf. SAK10 §§ 

11-4 og 11-5. For godkjenningsområdene prosjektering av veg-, utearealer og 

landskapsutforming i tiltaksklasse 2 og prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i 

tiltaksklasse 2 ble avslagene i tillegg begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert 

nødvendig utdanningsnivå, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3. Foretaket hadde dermed ikke 

dokumentert at det hadde tilstrekkelige kvalifikasjoner som var tilpasset de omsøkte 

godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd. Direktoratet fant imidlertid grunnlag for 

å innvilge godkjenningsområdet ansvarlig søker i tiltaksklasse 1.  

 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Uppstad Transport og Anlegg AS fikk sentral godkjenning første gang 05.02.2001. I perioden 

11.03.2013 – 19.06.2016 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene 

ansvarlig søker i tiltaksklasse 1, prosjektering av vannforsynings, avløps og fjernvarmeanlegg i 

tiltaksklasse 1, utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 1.  

 

Foretaket har 29 ansatte og ligger i Rysstad i Valle kommune i Aust-Agder. Tor Vidar Uppstad 

er daglig leder. Han har fagbrev i veg- og anleggsfaget fra 2008 samt teknisk fagskole bygg fra 

2011. Det er i tillegg en annen ansatt med fagbrev som anleggsmaskinfører og 

sprengningssertifikat samt en ansatt med fagbrev i forskalingsfaget i tillegg til teknisk 

fagskole bygg.  

 

Foretaket har sin virksomhet innen transport- og anleggsvirksomhet og hva som hermed står 

i forbindelse og er registrert med næringskoden 43.120 Grunnarbeid i Enhetsregisteret.  

 

Saksgang 

15.03.2016 Søknad 

09.05.2016 Foreløpig svarbrev 

10.05.2016 Tilleggsinformasjon mottatt 

20.06.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

30.06.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket anfører i klagen at de mener å ha den kompetansen og erfaringen som skal til for å 

inneha sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. Det skriver videre at 

ved å sende inn oppdatert dokumentasjon på erfaring og referanseprosjekter håper 
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foretaket at direktoratet kan revurdere søknaden. Det henvises for øvrig til klagen med 

referanseprosjekter.  

 

Vurdering 

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

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene.  

 

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

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

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

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

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

 

Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Foretakets daglig leder Tor Vidar Uppstad har fagbrev i veg- og anleggsfaget i tillegg til  toårig 

teknisk fagskole bygg. Fagskoleutdanningen er etter direktoratets vurdering relevant for 

godkjenningsområdet og har tilstrekkelig nivå, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 med tilhørende 

veiledning. Utdanningskravet er dermed oppfylt.  

 

Krav til praksis 

I henhold til SAK10 § 13-5 første ledd og tilhørende veiledning bestemmes oppgaver og 

ansvar til ansvarlig søker av pbl. § 23-4 og presiseres ytterligere av byggesaksforskriften § 12-

2 bokstav a-m. Tiltaksklasseplassering for søkerfunksjonen vil være avhengig av kompleksitet, 

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

mange ansvarsoppgaver som er aktuelle for tiltaket.  

 

Søkerfunksjonen i tiltaksklasse 2 omfatter søknader med noe kompleksitet, der 

koordineringsbehovet for prosjektering, utførelse eller kontroll er krevende. Eksempelvis vil 

dette omfatte flertrinnssøknader der ansvarsforholdene i tiltaket er oppsplittet og krever 

koordinering.  

 

Foretaket har i søknaden vist til ett referanseprosjekt fra 2010 hvor foretaket har beskrevet å 

ha ”søkt iht plan- og bygningslov”. Hva slags type tiltak det gjelder, antall foretak med 

ansvarsrett og antall aktuelle ansvarsoppgaver er ikke oppgitt.  

 

Det ble i foreløpig svarbrev av 09.05.2016 bedt om at foretaket sendte inn ytterligere 

referanseprosjekter som kunne dokumentere lengre praksis over tid samt bedre beskrivelser 

av referanseprosjektene. Foretaket sendte da inn en tabell over en rekke 

referanseprosjekter. Denne tabellen beskriver imidlertid ikke godkjenningsområdet i 

tilstrekkelig grad da det ikke foreligger noen beskrivelse av prosjektene eller konkret hva 

foretaket har utført i hvert enkelt prosjekt. Søkerrollen er ikke nevnt i noen av 

referanseprosjektene oppgitt i tabellen.  
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I klageomgangen har foretaket innsendt samme tabell på nytt, men oppdatert med noen 

flere prosjekter i tillegg til beskrivelser til prosjektene. Ut ifra det direktoratet kan se av 

beskrivelsene omfatter de oppgitte prosjektene først og fremst utførende arbeider i 

forbindelse med vegbygging og avløpsarbeid. Det er ikke oppgitt at foretaket har hatt rollen 

som ansvarlig søker verken i tabellen eller i de tilhørende beskrivelsene. Søkerrollen nevnes 

kun kort avslutningsvis i klagen hvor foretaket skriver at det har mange års erfaring med 

søknader i større og mindre saker, i tillegg til at det har kompetansen som kreves innenfor 

området. Konkrete prosjekter hvor foretaket har vært ansvarlig søker er ikke oppgitt.  

 

Ut ifra de opplysninger som foreligger i søknads- og klageomgangen kan ikke direktoratet se 

at foretaket har dokumentert å ha praksis med søkerfunksjonen i tiltaksklasse 2 i form av 

konkrete referanseprosjekter hvor foretaket har vært ansvarlig søker. Det er på bakgrunn av 

dette direktoratets vurdering at foretaket ikke har dokumentert å ha tilstrekkelig relevant 

praksis med godkjenningsområdet, jf. SAK10 §§ 11-4 første ledd og 11-5 første ledd, jf. § 13-5 

første ledd. Det er dermed heller ikke dokumentert tilstrekkelig praksis over tid, jf. SAK10 § 

11-3.  

 

Foretaket har etter dette ikke dokumentert å ha kvalifikasjoner som er tilpasset 

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

 

 

Prosjektering av veg-, utearealer og landskapsutforming og prosjektering av 

oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Kravet til utdanning for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

eller tilsvarende grad) med 180 studiepoeng eller tilsvarende tillegg til minimum 6 års 

relevant praksis etter endt utdanning, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 med tilhørende veiledning.  

 

Relevant utdanning for godkjenningsområdet prosjektering av veg-, utearealer og 

landskapsutforming i tiltaksklasse 2 vil for eksempel være bachelorgrad som 

landskapsarkitekt eller i bygg- og anleggsteknikk. For prosjektering av oppmålingsteknisk 

prosjektering i tiltaksklasse 2 vil relevant utdanning for eksempel være ingeniør bygg med 

geomatikk.  

 

Daglig leder Tor Vidar Uppstad har fagbrev i veg- og anleggsfaget i tillegg til teknisk fagskole 

bygg. Det er i tillegg en ansatt med fagbrev som anleggsmaskinfører. Samlet sett er disse 

utdanningene relevante for godkjenningsområdene, men har ikke tilstrekkelig nivå for 

tiltaksklasse 2, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3. Utdanningskravet for tiltaksklasse 1 vil imidlertid 

være oppfylt.  
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Utdanningskravet er på bakgrunn av det ovenfor nevnte ikke oppfylt for funksjonen 

prosjekterende i tiltaksklasse 2.  

 

Krav til praksis 

Foretak som søker om sentral godkjenning for funksjonen prosjekterende må kunne 

dokumentere at det har faglig ledelse med relevant praksis fra prosjektering av tiltak i 

samme eller høyere tiltaksklasse, jf. SAK10 § 11-4 andre ledd og tilhørende veiledning.  

 

Godkjenningsområdet prosjektering av veg-, utearealer og landskapsutforming omfatter 

utforming og dimensjonering av veg samt håndtering av overvann, herunder avrenning av 

veg til grøfter, sluk og lignende, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav b og tilhørende 

veiledning. Godkjenningsområdet omfatter videre prosjektering av utearealer og 

landskapsutforming hvor det skal tas hensyn til egnethet og funksjon, slik at god kvalitet 

oppnås i forhold til universell utforming, sikkerhet og innvirkning på ytre miljø, herunder 

overvann.  

 

Godkjenningsområdet prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering omfatter vurdering 

av om det foreligger oppdatert offentlig kartgrunnlag med tilfredsstillende kvalitet, og om 

tiltakets foreslåtte plassering er kritisk i forhold til eiendomsgrenser, byggegrenser og 

byggelinjer med videre, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav c og tilhørende veiledning. 

Videre omfatter godkjenningsområdet blant annet valg av kartgrunnlag for utarbeidelse av 

situasjonsplan, fastsetting av toleransekrav, og utarbeidelse av stikningsplan og 

koordinatlister.  

 

I søknaden har foretaket vist til ett prosjekt fra 2010 for begge godkjenningsområder hvor 

det beskriver å ha prosjektert og utformet hyttefelt i henhold til reguleringsplan samt 

prosjektert, oppmålt og satt ut stikningsdata i henhold til reguleringsplan. Det er ikke 

beskrevet konkret hva foretaket har prosjektert i tiltaket, for eksempel når det gjelder 

håndtering av overvann, dimensjonering av veg og lignende. Det fremkommer heller ikke 

noen ytterligere beskrivelse i form av for eksempel hvorvidt plangrunnlaget og offentlig 

kartgrunnlag har samme koordinatsystem og hvorvidt utstikking av punkter krever 

verifisering av eiendomsgrenser eller ikke som gjør det mulig å fastsette tiltaksklasse.  

 

Direktoratet etterspurte i foreløpig svarbrev av 09.05.2016 ytterligere referanseprosjekter 

som kunne dokumentere at foretaket hadde tilstrekkelig praksistid med funksjonen 

prosjekterende i tillegg til bedre beskrivelser til referanseprosjektene. Som tidligere nevnt 

sendte foretaket inn en tabell over referanseprosjekter. I tabellen er det kort nevnt at 

foretaket har prosjektert ny vei og campingplass i referanseprosjektet ”Campingplass Helle” . 

Ytterligere beskrivelser når det gjelder prosjekteringen fremgår ikke i klagen. Det er på 

bakgrunn av dette direktoratets vurdering at foretaket ikke har dokumentert å ha 

tilstrekkelig relevant praksis med funksjonen prosjekterende, jf. SAK10 §§ 11-4 andre ledd og 

11-5 første ledd, jf. § 13-5 andre ledd bokstav b og c. Kravet til praksistid er dermed heller 

ikke oppfylt, jf. SAK10 § 11-3.  
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Foretaket har etter dette ikke dokumentert å ha kvalifikasjoner som er tilpasset 

godkjenningsområdene, jf. SAK10 §§ 11-1 andre ledd. Direktoratet finner dermed heller ikke 

grunnlag for å innvilge godkjenningsområdene i tiltaksklasse 1.  

 

 

Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen utførende i 

tiltaksklasse 1 er fag- eller svenneprøve i henhold til læreplaner fastsatt med hjemmel i lov 

17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, eller tilsvarende, i 

tillegg til minimum 2 års relevant praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3. Relevant utdanning for 

dette godkjenningsområdet vil for eksempel være fagbrev som anleggsmaskinfører.  

 

Foretaket har dokumentert å ha en ansatt med fagbrev som anleggsmaskinfører fra 1995. 

Denne utdanningen er relevant for godkjenningsområdet og har tilstrekkelig nivå. 

Utdanningskravet er dermed oppfylt. 

 

Krav til praksis 

I henhold til SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav t og tilhørende veiledning omfatter 

fagområdet sanering og forsvarlig sluttbehandling av farlig avfall i henhold til 

miljøsaneringsbeskrivelsen samt håndtering av rivingsmaterialer for ombruk, gjenvinning, 

energiutnyttelse og forsvarlig sluttbehandling iht. avfallsplan. Godkjenningsområdet 

omfatter også oppgaver ved tiltak på eksisterende byggverk (rehabilitering).  

 

I tiltaksklasse 1 omfattes riving og miljøsanering av bygning med BRA inntil 400 m2, som 

f.eks. enebolig, tomannsbolig, rekkehus og kjedehus, og anlegg eller konstruksjoner med 

tilsvarende størrelse og materialbruk.  

 

I søknaden har foretaket vist til ett referanseprosjekt fra 2015 hvor det er beskrevet ”riving 

av brannskadd bolig”. Størrelsen på boligen og hvordan foretaket har håndtert avfallet fra 

rivningen fremkommer ikke. Direktoratet etterspurte i brev av 09.05.2016 flere 

referanseprosjekter som kunne vise praksis over lengre tid samt en konkret beskrivelse til 

disse. Foretaket sendte da inn en tabell over prosjekter uten noen konkret beskrivelse i 

tilknytning til prosjektene.   

 

Foretaket har i klagen kort nevnt to andre prosjekter fra 2014 og 2015 hvor det har beskrevet 

å ha utført riving av en driftsbygning samt riving av brannskadet garasje/verkstedbygg. 

Størrelsen på driftsbygningen er oppgitt å ha vært 400m2. Størrelsen på 

verkstedet/garasjebygget er ikke oppgitt.  

 

Praksis med riving av typen bygninger som nevnt over vil i seg selv kunne anses som relevant 

for godkjenningsområdet. En vesentlig del av godkjenningsområdet omfatter imidlertid også 
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sanering og forsvarlig sluttbehandling av farlig avfall samt håndtering av rivingsmaterialer og 

forsvarlig sluttbehandling av disse. Hva slags materialer det gjelder og hvordan foretaket 

eventuelt har håndtert dette i de nevnte tiltakene kommer ikke frem av beskrivelsene til 

referanseprosjektene verken i søknaden eller klagen. Flere referanseprosjekter for 

funksjonen utførende med konkrete beskrivelser ble som nevnt etterspurt i søknaden. I 

innsendte tilleggsdokumentasjon manglet det imidlertid konkrete beskrivelser til de 

opplistede referanseprosjekter. Det er på bakgrunn av dette direktoratets vurdering at 

praksisen foretaket viser til ikke er tilstrekkelig relevant da den i det vesentligste ikke dekker 

innholdet i det påklagede godkjenningsområdet, jf. SAK10 §§ 11-5 første ledd og 13-5 tredje 

ledd bokstav t og tilhørende veiledning. Kravet til praksistid er dermed heller ikke oppfylt, jf. 

SAK10 § 11-3.  

 

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

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

 

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Uppstad Transport og Anlegg AS 

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

kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 116/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om endring av sentral godkjenning fra 

T. Haga Maskin AS (godkjenningsnr. 2016/2907).  

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 endring av sentral godkjenning for følgende 

godkjenningsområder: 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Våtromsarbeider i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 04.04.2016 ble vedtak av 14.03.2016 påklaget ved Tommy Haga. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29. I klagen har foretaket skrevet at det godtar avslaget på 

prosjektering av bygningsfysikk og utførelse av tømrerarbeid og montering av 

trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2, men at det ønsker en ny vurdering av om 

godkjenningsområdene kan innvilges i tiltaksklasse 1.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 10.12.2015 søknad om endring av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 14.03.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende godkjenningsområde 

ble innvilget: 

• Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

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

• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• Våtrom våtromsarbeider i tiltaksklasse 1 

 

For prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 ble avslaget begrunnet med at foretaket 

ikke hadde dokumentert nødvendig utdanningsnivå og at referanseprosjektene ikke i 

tilstrekkelig grad dekket tiltaksklasse 2 innenfor godkjenningsområdet foretaket søkte om, jf. 

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

SAK10) §§ 11-4 og 13-5 andre ledd bokstav h og tilhørende veiledning.  
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For utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 og 

våtromsarbeider i tiltaksklasse 1 ble avslaget begrunnet med at referanseprosjektene 

foretaket hadde vist til ikke i tilstrekkelig grad dekket godkjenningsområdene, jf. SAK10 §§ 

11-4 og 13-5 tredje ledd bokstav e og fjerde ledd bokstav a. 

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

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

ikke grunnlag for å innvilge noen av godkjenningsområdene som var omsøkt i tiltaksklasse 2 i 

en lavere tiltaksklasse.   

 

Generelle opplysninger om foretaket 

T. Haga Maskin AS fikk sentral godkjenning første gang 09.05.2015. I perioden 09.05.2015 –

09.05.2018 har foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene:  

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 

 

Foretaket har 9 ansatte og ligger i Sandnes i Stavanger, Rogaland. Tommy Haga er daglig 

leder. Han har fagbrev som anleggsmaskinfører fra 2007. Foretaket har sin virksomhet innen 

å drive entreprenørvirksomhet, herunder totalentreprise, betongentreprenør og 

graveentreprenør.   

 

Saksgang 

10.12.2015 Søknad om endring 

14.03.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

04.04.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket sier seg enig i direktoratets vurdering av prosjektering av bygningsfysikk der de 

ikke innehar utdanningsnivå og referanseprosjekter for å få innvilget godkjenningsområdet i 

tiltaksklasse 2, men klager på at de ikke fikk innvilget godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1.  

For utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 er foretaket 

også enige i avslaget på innvilgelse av tiltaksklasse 2, men klager på at de ikke har fått 

innvilget i tiltaksklasse 1. Når det gjelder våtromsarbeider i tiltaksklasse 1 mener foretaket at 

de har tilstrekkelig praksis for å få innvilget godkjenningsområdet. Det henvises for øvrig til 

klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdene:  
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• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Våtromsarbeider i tiltaksklasse 1 

 

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

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

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

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

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

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

byggesaksforskriften § 11-4 første og annet ledd. 

 

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.  

 

Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 1 mesterbrev/teknisk fagskole jf. SAK10 § 11-1 og veiledningen 

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

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

være mesterbrev tømrer eller teknisk fagskole med linje for bygg. 

Foretaket dokumenterte utdanning på fagbrevnivå, og utdanningskravet er dermed ikke 

oppfylt. 

 

Krav til praksis 

Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 omfatter verifikasjon av ytelser og tekniske 

løsninger for følgende fagområder i henhold til byggteknisk forskrift: energi, strålingsmiljø, 

lyd og fukt, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav h.  

 

Foretaket viste i søknaden til tre referanseprosjekter der ingen ble vurdert som relevant. 

Beskrivelsene var korte ord som gjorde det vanskelig for saksbehandler å vurdere både 

kompleksitet og relevans. I klagen ble det vist til to referanseprosjekter også med korte 

beskrivelser. Ved søknad om sentral godkjenning skal det gis en dekkende beskrivelse av 

referanseprosjektene, jf. SAK10 § 11-3 med tilhørende veiledning. Referanseprosjektene skal 

inneholde en faglig redegjørelse for foretakets arbeidsoppgaver, foretakets rolle, samt med 
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en beskrivelse av bygget/tiltaket (type bygg, antall etasjer, størrelse osv). En generell 

beskrivelse av prosjektet, uten en beskrivende redegjørelse for foretakets konkrete rolle er 

ikke tilstrekkelig til å oppfylle dokumentasjonskravet for sentral godkjenning. Direktoratet 

finner heller ikke mulighet for å innvilge godkjenningsområdet i en lavere tiltaksklasse. 

 

Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 1 er fag, -svennebrev, jf. SAK10 § 11-1 og veiledningen til 

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

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

fagbrev som tømrer. 

Foretaket har vist til ansatte med fagbrev som anleggsmaskinfører, og tilfredsstiller kravet til 

utdanningsnivå. Utdanningen er imidlertid ikke tilstrekkelig relevant og kravet til utdanning 

er dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdet omfatter oppføring og endringsarbeider av byggverk med liten 

vanskelighetsgrad, som f.eks. enebolig, tomannsbolig, rekkehus og kjedehus, og andre 

tømrerarbeider med tilsvarende vanskelighetsgrad, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav e.  

 
Foretaket viste i søknaden til seks referanseprosjekter der ingen ble vurdert som relevant. 

Beskrivelsene var korte ord som gjorde det vanskelig for saksbehandler å vurdere både 

kompleksitet og relevans. I klagen ble det vist til to referanseprosjekter også med korte 

beskrivelser. Ved søknad om sentral godkjenning skal det gis en dekkende beskrivelse av 

referanseprosjektene, jf. SAK10 § 11-3 med tilhørende veiledning. Referanseprosjektene skal 

inneholde en faglig redegjørelse for foretakets arbeidsoppgaver, foretakets rolle, samt med 

en beskrivelse av bygget/tiltaket (type bygg, antall etasjer, størrelse osv). En generell 

beskrivelse av prosjektet, uten en beskrivende redegjørelse for foretakets konkrete rolle er 

ikke tilstrekkelig til å oppfylle dokumentasjonskravet for sentral godkjenning. Direktoratet 

finner heller ikke mulighet for å innvilge godkjenningsområdet i en lavere tiltaksklasse.  

  

Våtromsarbeider i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen våtrom i 

tiltaksklasse 1 er mesterbrev/teknisk fagskole jf. SAK10 § 11-1 og veiledningen til 

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

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

mesterbrev tømrer eller teknisk fagskole med linje for bygg. 

Foretaket dokumenterte utdanning på fagbrevnivå, og utdanningskravet er dermed ikke 

oppfylt. 

 

Krav til praksis 
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Godkjenningsområdet omfatter ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig 

utførende for våtrom. Det er dermed et felles godkjenningsområde for våtrom for disse 

funksjonene. Det må søkes og gis godkjenning innenfor alle de nevnte 

funksjoner samlet for dette godkjenningsområdet. 

 

Foretaket viste i søknaden til tre referanseprosjekter der ingen ble vurdert som relevant. 

Beskrivelsene var korte ord som gjorde det vanskelig for saksbehandler å vurdere både 

kompleksitet og relevans. I klagen ble det vist til to referanseprosjekter også med korte 

beskrivelser. Ved søknad om sentral godkjenning skal det gis en dekkende beskrivelse av 

referanseprosjektene, jf. SAK10 § 11-3 med tilhørende veiledning. Referanseprosjektene skal 

inneholde en faglig redegjørelse for foretakets arbeidsoppgaver, foretakets rolle, samt med 

en beskrivelse av bygget/tiltaket (type bygg, antall etasjer, størrelse osv). En generell 

beskrivelse av prosjektet, uten en beskrivende redegjørelse for foretakets konkrete rolle er 

ikke tilstrekkelig til å oppfylle dokumentasjonskravet for sentral godkjenning. 

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at T. Haga Maskin AS verken i 

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene:  

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Våtromsarbeider i tiltaksklasse 1 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Sak 117/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Byggmester O A Hodne AS (godkjenningsnr. 2016/5956).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområder: 

• Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 30.06.2016 ble vedtak av 17.06.2016 påklaget ved Odd Arne Hodne. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 24.04.2016 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 17.06.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 

• Kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1 

 

Avslagene ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig relevant 

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

For godkjenningsområdene utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 og 

utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1 ble avslaget i tillegg begrunnet 

med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig relevant utdanning, jf. SAK10 § 11-3 og 

tilhørende veiledning. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det hadde 

kvalifikasjoner som var tilpasset godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd.  
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Direktoratet tar klagen til følge når det gjelder: 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

• Kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1. 

 

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

sett hen til foretakets referanseprosjekter innsendt i klagen. 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Byggmester O A Hodne AS fikk sentral godkjenning første gang 23.06.1999. I perioden 

30.05.2013 –16.06.2016 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene 

ansvarlig søker i tiltaksklasse 1, overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1, 

prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1, prosjektering av konstruksjonssikkerhet i 

tiltaksklasse 1, overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 1, utførelse av tømrerarbeid og 

montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2, uavhengig kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 

og uavhengig kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1. 

 

Foretaket har 8 ansatte og ligger i Kleppe i Klepp kommune. Odd Arne Hodne er daglig leder. 

Han har mesterbrev som tømrer fra 1987. Foretaket har sin virksomhet som byggfirma og er 

registrert med næringskoden «41.200 Oppføring av bygninger» i Enhetsregisteret. 

 

Saksgang 

24.04.2016 Søknad 

06.06.2016 Direktoratet etterspør ytterligere opplysninger 

12.06.2016 Foretaket sender inn tilleggsopplysninger 

17.06.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

30.06.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket skriver i sin klage at det kan synes som om innsendt tilleggsdokumentasjon ikke ble 

tatt hensyn til i søknadsbehandlingen. For prosjektering av brannkonsept ble det i søknaden 

sendt inn ytterligere prosjekter fra 2011 og 2007/2008, men foretaket har fått avslag med 

begrunnelsen om at det ikke er dokumentert 4 års praksis. For utførelse av plasstøpte 

betongkonstruksjoner og utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner viser foretaket til 

tidligere godkjenninger hvor disse områdene har vært inkludert i godkjenningen. Foretaket 

finner det merkelig at dette ikke hensyntas når det gjelder praksislengde ved søknad om 

fornyelse. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 1, 

utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 og utførelse av ventilasjon- og 

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

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

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

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

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

 

Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med utdanning som tømrermester. 

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

 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdet innebærer utforming av helhetlig konsept for brannsikkerheten for 

nytt eller endring av eksisterende tiltak, ut fra byggverkets brannklasse, risikoklasse, 

forutsatte bruk, størrelse og planløsning. 

 

Godkjenningsområdet omfatter: 

• tiltak for å ivareta sikkerhet ved rømning og sikkerhet for slukkemannskap, 

• tiltak for å ivareta sikkerhet mot brann- og røykspredning, 

• tiltak for å sikre materielle verdier. 

 

Videre omfattes utforming av helhetlig konsept for sikkerhet ved brann for nytt eller endring 

av eksisterende byggverk i brannklasse 1 som er i risikoklasse 1, 2 og 4. 

Tiltaket må prosjekteres i samsvar med preaksepterte ytelser, jf. byggteknisk forskrift § 2-1 

andre ledd bokstav a, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav d og tilhørende veiledning. 

 

Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn ett referanseprosjekt. Dette gjaldt 

et naust/redskapshus for fiske i Sola kommune som er gitt ferdigattest i 2015. Av 

beskrivelsen fremgår det at foretaket har vært ansvarlig for brannprosjektering med hensyn 

til tilstøtende bygninger. Direktoratet etterspurte i foreløpig svarbrev 06.06.2016 ytterligere 

referanseprosjekter som dokumenterte tilstrekkelig praksislengde. Disse skulle også 

inneholde en beskrivelse av prosjektene. 

  

I tilleggsdokumentasjonen sendte foretaket inn ytterligere to referanseprosjekter. En 

enebolig fra 2011 og et lager-/kontorbygg fra 2007/2008. I begge prosjektene har foretaket 

hatt ansvaret for prosjektering av nødvendig brannkonsept i følge beskrivelsen. Det er 

vedlagt arkitekttegninger og kommunale vedtak for disse prosjektene. Av de kommunale 

vedtakene fremgår det at foretaket har hatt ansvaret for hele tiltaket når det gjelder kontor- 

og lagerhallen, mens for eneboligen har foretaket hatt ansvaret for prosjektering av tømmer- 

og trekonstruksjoner, murarbeid og ventilasjon.  

 

Det fremgår ikke av beskrivelse eller tilsendt tilleggsdokumentasjon hvilke branntekniske 

momenter foretaket har prosjektert eller hvorvidt prosjekteringen var i samsvar med 
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preaksepterte ytelser. Direktoratet vurderer derfor ikke praksisen som relevant for 

godkjenningsområdet, som omfatter komplett brannkonsept for byggverk i brannklasse 1.  

 

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

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

 

Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 1 er fag- eller svenneprøve i henhold til læreplaner fastsatt med 

hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, eller 

tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette 

godkjenningsområdet vil for eksempel være fagbrev i betongfaget. 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med mesterbrev som tømrer. Kravet til relevant 

utdanning er dermed ikke oppfylt.  

 

Dette begrunnes med at betongfagbrevet inneholder en større andel enn svennebrevet som 

tømrer i læringsmål innen armering, forskaling og støping, som er vesentlige for et 

godkjenningsområde som omfatter konstruksjon av betongbygg i inntil tre etasjer og 

kulverter og bruer med spennvidde inntil 6 meter, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav f og 

tilhørende veiledning.  

 

Fordi foretaket ikke har dokumentert nødvendig relevant utdanning gjør ikke direktoratet 

noen vurdering av foretakets praksis. 

 

Det gjøres imidlertid oppmerksom på at godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeider 

og montering av trekonstruksjoner også omfatter betongarbeider for småhus i tiltaksklasse 1. 

 

Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 1 er fag- eller svenneprøve i henhold til læreplaner fastsatt med 

hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, eller 

tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette 

godkjenningsområdet vil for eksempel være svennebrev i blikkenslagerfaget eller fagbrev 

som kuldemontør. Foretaket har dokumentert å ha ansatte med mesterbrev som tømrer. 

Kravet til relevant utdanning er dermed ikke oppfylt.  

 

Fordi foretaket ikke har dokumentert nødvendig relevant utdanning gjør ikke direktoratet 

noen vurdering av foretakets praksis. 

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Byggmester O A Hodne AS verken i 

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 
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til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av brannkonsept i 

tiltaksklasse 1, utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 og utførelse av 

ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Sak 118/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Meek 

Bygg AS (godkjenningsnr. 2016/6007).  

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 direktoratets elektroniske søknadsløsning 06.07.2016 ble vedtak av 14.06.2016 påklaget 

ved Torstein Vatne. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 01.04.2016 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 
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I vedtak datert 14.06.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av ventilasjons- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 

• Kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 

• Kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1 

 

Avslaget for det påklagede godkjenningsområdet ble begrunnet med at foretaket ikke hadde 

dokumentert relevant utdanning, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 11-3 og tilhørende 

veiledning. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det hadde kvalifikasjoner som var 

tilpasset godkjenningsområdet det var søkt om, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Meek Bygg AS har ikke tidligere hatt sentral godkjenning. Foretaket har imidlertid hatt 

sentral godkjenning i foretaket Meek Bygg AS med organisasjonsnummer 996557332. Dette 

foretaket har hatt sentral godkjenning for blant annet utførelse av plasstøpte 

betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 i perioden 20.06.2014 – 30.03.2016.  

 

Foretaket har i følge organisasjonsplanen 23 ansatte og ligger i Averøy kommune. Pål Rune 

Meek er daglig leder. Han har mesterbrev som tømrer fra 2013. I tillegg har foretaket ansatte 

med utdanning fra fagskole med linjefag bygg fra 2008, samt ansatte med svennebrev som 

tømrere. Foretaket har sin virksomhet innen byggmestervirksomhet og er registrert med 

næringskoden «41.200 Oppføring av bygninger» i Enhetsregisteret. 

 

Saksgang 

01.04.2016 Søknad 

23.05.2016 Direktoratet informerer om restanser og avventer behandling 

06.06.2016 Foretaket dokumenterer betalte skatter og avgifter 

06.06.2016 Direktoratet etterspør ytterligere opplysninger i forbindelse med saken 

13.06.2016 Foretakets tilleggsopplysninger registreres hos direktoratet 

14.06.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

06.07.2016 Klage på avslag registrert hos direktoratet 
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Foretaks anførsler 

Foretaket skriver i sin klage at de stiller seg uforstående til at godkjenningsområdet utførelse 

av plasstøpte betongkonstruksjoner ikke ble innvilget i tiltaksklasse 1, da det er dokumentert 

tilstrekkelig praksis og kompetanse for dette området, til tross for avslag i tiltaksklasse 2. 

Foretaket skriver videre at det vedlegges 3 referanseprosjekter som er relevante for 

godkjenningsområdet. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i 

tiltaksklasse 1. 

 

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

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

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

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

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

 

Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 1 er fag- eller svenneprøve i henhold til læreplaner fastsatt med 

hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, eller 

tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette 

godkjenningsområdet vil for eksempel være fagbrev i betongfaget. 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med svennebrev som tømrer, mesterbrev som 

tømrer og fagskole med linjefag bygg. Kravet til relevant utdanning er dermed ikke oppfylt. 

 

Fordi foretaket ikke har dokumentert nødvendig relevant utdanning gjør ikke direktoratet 

noen vurdering av foretakets praksis.  

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Meek Bygg AS verken i søknaden 

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

sentral godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i 

tiltaksklasse 1. 

 

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

 

Klager har i e-post 30.05.2017 sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i den 
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aktuelle saken. Klagenemnda har tatt hensyn til disse i vurderingen, men kan ikke se at det 
har avgjørende betydning for resultatet i saken. Fagbrevet som er innsendt dokumenterer at 
foretaket nå har nødvendig utdanning, men det er verken i søknaden eller i klagen oppgitt 
praksis knyttet til denne fagpersonen. Det må være sammenheng mellom opparbeidet 
praksis og personell med nødvendig fagkompetanse. For utførelse i tiltaksklasse 1 er det også 
nødvendig med minst 2 års relevant praksis.  

 

 

 

 

 

 

Sak 119/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Byggmester Løkke AS (godkjenningsnr. 2016/6062).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområde: 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 

 

Vedtak datert 01.07.2016 ble påklaget elektronisk den 07.07.2016 ved Jan Erik Løkke. Klagen 

er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 07.06.2016 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 
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I vedtak datert 01.07.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 

 

Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig relevant 

praksis med godkjenningsområdet det var søkt om, jf. byggesaksforskriften(SAK10) §§11-4, 

11-5 og 13-5 fjerde ledd bokstav a og tilhørende veiledning. Foretaket hadde dermed ikke 

dokumentert at det hadde kvalifikasjoner som var tilpasset godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 

11-1 andre ledd. 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Byggmester Løkke AS fikk sentral godkjenning første gang 09.10.1997. I perioden 30.09.2013 

–30.06.2016 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene ansvarlig søker 

i tiltaksklasse 1, overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1 og overordnet ansvar for 

utførelse i tiltaksklasse 1. 

 

Foretaket har 2 ansatte og ligger i Steinkjer. Frode Løkke er daglig leder. For daglig leder er 

det ikke dokumentert utdanning. Ansatt Jan Erik Løkke er tømrer- og murmester fra 1987. 

Foretaket har sin virksomhet innen konsulentvirksomhet innen bygg og anlegg. Taksering. 

Salg og oppføring av hytter. Konsulentvirksomhet innen data/IT. Salg av datautstyr. Foretaket 

er registrert med næringskoden «41.200 Oppføring av bygninger» i Enhetsregisteret. 

 

Saksgang 

07.06.2016 Søknad 

01.07.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

07.07.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket redegjør først i sin klage for utdanningen til Jan Erik Løkke. Deretter vises det til at 

man for de prosjektene hvor man er ansvarlig søker og prosjekterende, har man også 

overordnet kontroll. Ikke bare med byggearbeidene, men også for oppsetting av kontrakt og 

følge med på at tiltakshaver ikke blir utsatt for uheldige episoder. Altså komplett kontroll, 

hvilket ikke kommer til uttrykk i kommunens dokumentasjon. Foretaket viser videre til 50 års 

bygge-erfaring Det henvises for øvrig til klagen. 

 

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

godkjenning for godkjenningsområdet som er påklaget. 

 

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

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

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

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

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

 

 

Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med mesterbrev som tømrer. Utdanningskravet er 

dermed oppfylt, jf. SAK10 § 11-1. 

 

Krav til praksis 

Foretak med sentral godkjenning for overordnet ansvar for uavhengig kontroll er kvalifisert 

for å kunne erklære ansvar for uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse av tiltak innen 

de fagområder foretaket selv besitter kompetanse og på fagområder der foretaket har 

kompetanse til å styre underleverandør av kontrolloppgaver. Dette skal fremgå av 

kvalitetssikringsrutinene til kontrollforetaket. 

 

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

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

forutsetning at foretaket har kvalifisert personell med relevant praksis fra prosjektering og 

prosjekteringsledelse, samt praksis fra utførelse/byggeledelse, og har rutiner for fagkontroll 

og tverrfaglig kontroll, slik at kontrollen utføres på en hensiktsmessig måte og i nødvendig 

omfang. 

 

Overordnet ansvar for kontroll omfatter helhetlig og tverrfaglig kontroll av både 

prosjektering og utførelse i tråd med de krav som stilles til gjennomføring av kontroll etter §§ 

14-6 og 14-7.  

 

Foretak med sentral godkjenning for overordnet ansvar for uavhengig kontroll i tiltaksklasse 

1 kan påta seg ansvar for uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse av alle tiltak 

(bygning, anlegg, konstruksjon) der alle vesentlige fagområder ligger i tiltaksklasse 1, jf. 

SAK10 § 13-5 fjerde ledd bokstav a og tilhørende veiledning. 

 

Foretaket sendte i søknad om sentral godkjenning inn 3 referanseprosjekter. Det første 

prosjektet dreide seg om en tomannsbolig i Trondheim kommune med ferdigattest fra 2016 

hvor foretaket beskriver å ha hatt komplett kontroll av utførende tømrere og sjekk av andre 

tekniske arbeider i boligen. Det andre prosjektet er en hytte i Bindal kommune med 

ferdigattest fra 2016 hvor foretaket beskriver å ha hatt all kontroll før søknad om 
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ferdigattest. Det tredje prosjektet er en tomannsbolig i Inderøy kommune med ferdigattest 

fra 2014, hvor foretaket beskriver å ha være kontrollerende på tømmerarbeider.  

 

I klagen har foretaket gitt en ytterligere beskrivelse av sin rolle, som går på å kontrollere 

byggearbeidene, samt sikre oppsett av kontrakt og beskyttelse av tiltakshaver mot uheldige 

episoder. Foretaket har siden i brev datert 10.03.2017 redegjort ytterligere for sin rolle. Av 

dette brevet fremgår det at foretaket har sitt daglige virke som bygningsrådgivere for tilbygg, 

ombygging og hytter, samt kvalitetssikre og kontrollere disse. Dette innebærer komplette 

søknadsdokumenter, hjelp til å finne håndverkere, innhente tilbud for tiltakshaver, hjelp til å 

sette opp kontrakter, følge med på utbetalinger og foreta sluttkontroll av produktet.  

 

Direktoratet vurderer ikke denne praksis til å være relevant for godkjenningsområdet, som 

omfatter ansvaret for hele den uavhengige kontrollen av både prosjektering og utførelse i et 

tiltak. Dersom foretaket selv ikke har kvalifikasjoner til å utføre deler av kontrollen, kan det 

leie inn foretak på sin ansvarsrett.  

 

Foretaket har dokumentert kontroll av utførelse, men det fremgår ikke av dokumentasjonen 

hvorvidt denne har vært uavhengig. For eksempel har foretaket oppgitt at det hadde 

ansvaret for utførelse av tømrerarbeid i referanseprosjektet fra Bindal kommune. 

Direktoratet vurderer derfor dette prosjektet som kontroll av egne arbeider, og dermed en 

del av obligatorisk kvalitetssikring.  

 

Når det gjelder kontroll av prosjektering er ikke dette dokumentert i verken søknad eller 

klageomgang. 

 

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

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

 

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

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1. 

 

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

 

Klager har i e-post 22.05.2017 sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i den 
aktuelle saken. Klagenemnda har tatt hensyn til disse i vurderingen, men kan ikke se at de 
har avgjørende betydning for resultatet i saken.  
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Sak 120/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Renn-Bygg AS (godkjenningsnr. 2016/6209).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområder: 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 12.07.2016 ble vedtak av 11.07.2016 påklaget ved Arnt Helge Andersen. Klagen 

er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 25.05.2016 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 11.07.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende godkjenningsområde 

ble innvilget: 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 
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• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av vannforsynings- og avløpsinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av ventilasjons- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1 

 

Avslaget for prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 ble begrunnet med at foretaket ikke 

hadde dokumentert nødvendig utdanningsnivå, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-2 og 

11-3 og tilhørende veiledning. Avslaget for utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i 

tiltaksklasse 1 ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert relevant utdanning, 

jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det 

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

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Renn-Bygg AS fikk sentral godkjenning første gang 06.04.2010. I perioden 10.07.2013 –

10.07.2016 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene overordnet 

ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1, overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 1, 

utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 og utførelse av 

arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 1. 

 

Foretaket har 13 ansatte og ligger i Øydegard i Tingvoll kommune. Gunstein Frøseth er daglig 

leder. Han har svennebrev som tømrer fra 2004. Foretaket har sin virksomhet innen 

oppføring og rehabilitering av bygninger, og er registrert med næringskoden «41.200 

Oppføring av bygninger» i Enhetsregisteret. 

 

Saksgang 

25.05.2016 Søknad 

24.06.2016 Direktoratet etterspør ytterligere opplysninger 

29.06.2016 Tilleggsopplysninger mottatt 

01.07.2016 Ytterligere tilleggsopplysninger sendes inn 

11.07.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

12.07.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket skriver i sin klage at de finner det alvorlig å miste sentral godkjenning på samtlige 

områder de har utført arbeider og prosjektering innenfor siden 90-tallet, og at de over natten 

er nødt til å ta mesterbrev eller ansette en ingeniør.  

Videre henviser foretaket til overgangsordningen som ble innført, og at foretaket kan 

dokumentere lang og god praksis med de omsøkte godkjenningsområdene. Foretaket har 

tidligere kunnet søke overordnet ansvar, men dette er ikke lenger mulig å søke på. Foretaket 

søkte derfor på de områdene hvor de har praktisert og har dokumentasjon for. Det vises 
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videre til at den ytterligere byråkratiseringen av byggeprosessen medfører høyere kostnader 

for kunde. Videre ønsker man at søknaden blir behandlet med bakgrunn i 

overgangsordningen, slik at man ihvertfall får muligheten til å tilpasse seg det de nye 

kravene. I tilsvaret fremkommer det at man har sett bort fra praksisen fordi det ikke er 

dokumentert nødvendig utdanning. Foretaket skriver at arkitekturprosjektering vil tilsvare 

overordnet prosjektering som tidligere er gitt, samt utførelse av betongkonstruksjoner som 

bedriften har bedrevet i over 20 år. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 og 

utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1. 

 

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

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

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

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

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

 

Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 1 er mesterbrev eller fagskole (teknisk fagskole med 120 

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

utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være mesterbrev som tømrer 

eller teknisk fagskole med linjefag bygg. 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med svennebrev som tømrer. Utdanningskravet er 

dermed ikke oppfylt. 

 

Fordi foretaket ikke har dokumentert å ha nødvendig utdanningsnivå, gjør ikke direktoratet 

noen vurdering av foretakets praksis. Kravene til utdanningsnivå er absolutte.  

 

Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 1 er fag- eller svenneprøve i henhold til læreplaner fastsatt med 

hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, eller 

tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette 

godkjenningsområdet vil for eksempel være fagbrev i betongfaget. 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med svennebrev som tømrer. Kravet til relevant 

utdanning er dermed ikke oppfylt.  
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Fordi foretaket ikke har dokumentert nødvendig relevant utdanning gjør ikke direktoratet 

noen vurdering av foretakets praksis.  

 

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

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

 

Foretaket har i klagen anført at det ikke er lagt vekt på praksis ved vurderingen av søknaden, 

og at det er ikke er behandlet i henhold til overgangsordningen som ble innført.  

 

Til dette vil direktoratet bemerke at overgangsordningen kun gjelder søknader om fornyelse 

av sentral godkjenning. Foretaket har ikke tidligere hatt godkjenningsområdene det klages på 

og disse vil dermed ikke falle inn under overgangsordningen, jf. SAK10 § 20-3 og tilhørende 

veiledning. 

 

Det bemerkes at godkjenningsområdene overordnet ansvar for prosjektering og utførelse 

ikke var rene fagkoder, men en godkjenning for å kunne påta seg det offentligrettslige 

ansvaret for hele byggesaken og leie inn andre foretak på sin ansvarsrett der hvor foretaket 

ikke selv hadde kvalifikasjoner til å utføre arbeidene. Disse godkjenningsområdene vil 

dermed ikke automatisk gi grunnlag for å innvilge sentral godkjenning for andre fagområder, 

som en del av en fornyelse.  

Foretak skal ved søknad om fornyelse av sentral godkjenning dokumentere at de fortsatt 

oppfyller kravene i SAK10 kapittel 9, 10 og 11, jf. SAK10 § 13-4. 

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Renn-Bygg AS verken i søknaden 

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

sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. 

 

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.» 
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Sak 121/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Ålesund Bygg AS (godkjenningsnr. 2016/6494).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområder: 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 3 

 

Vedtak datert 21.07.2016 ble påklaget elektronisk den 08.08.2017 ved Åse Sand. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 02.07.2016 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 21.07.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av tømrerarbeider og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 3 

 

 

 

Avslagene ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig 

utdanningsnivå for tiltaksklasse 3, jf. byggesaksforskriften(SAK10) §§ 11-2 og 11-3 og 

tilhørende veiledning.  
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For godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeider og montering av trekonstruksjoner i 

tiltaksklasse 3 ble avslaget i tillegg begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert 

tilstrekkelig relevant praksis med tiltaksklasse 3, jf. SAK10 §§ 11-4, 11-5 og 13-5 tredje ledd 

bokstav e og tilhørende veiledning. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det hadde 

kvalifikasjoner som var tilpasset godkjenningsområdet det var søkt om, jf. SAK10 § 11-1 

andre ledd.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Ålesund Bygg AS fikk sentral godkjenning første gang 27.07.1999. I perioden 06.08.2013 –

20.07.2016 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene overordnet 

ansvar for utførelse i tiltaksklasse 3. 

 

Foretaket har 24 ansatte og ligger i Eidsnes i Sula kommune. Arild Sand er daglig leder. Han 

har fagbrev i forskaling fra 1985. Foretaket har sin virksomhet innen  

å drive entreprenørvirksomhet samt alt som står i forbindelse med dette, herunder å delta i 

selskap og foretak med liknende virksomhet. Foretaket er registrert med næringskoden 

«41.200 Oppføring av bygninger» i Enhetsregisteret. 

 

Saksgang 

02.07.2016 Søknad 

21.07.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

08.08.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket skriver i sin klage at det er gitt avslag med henvisning til at overgangsordningen 

ikke gjelder i og med at foretaket kun hadde overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 3 i 

forrige godkjenningsperiode. Ved fornyelse 9.9.2013 ble det vist til plasstøpte 

betongkonstruksjoner og tømrerarbeider i tiltaksklasse 3 som grunnlag for overordnet 

ansvar, samt at foretaket i 2010 hadde tiltaksklasse 3 for plasstøpte betongkonstruksjoner og 

tømrerarbeider. Foretaket skriver videre at det i markedet har vært stor forvirring om 

overordnet ansvar. Både kommuner og aktører har akseptert overordnet ansvar der de skulle 

ha påsett fagansvaret. Mange kommuner har levd i den villfarelse at har man overordnet 

ansvar, kunne man påta seg alle typer fagoppgaver så sant man hadde nødvendig 

kompetanse i faget. Det har Ålesund Bygg AS tatt til etterretning og forholdt seg til. På 

bakgrunn av dette mener foretaket at DiBK har tolket overgangsregelverket for strengt, og 

ber om en fornyet vurdering. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdene utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i 

tiltaksklasse 3 og utførelse av tømrerarbeider og montering av trekonstruksjoner i 

tiltaksklasse 3. 
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I henhold til SAK10 § 11-1 andre ledd skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for 

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

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

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

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

 

Samlet vurdering av 

Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3 

Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 3 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 3 er utdanning på høgskolenivå (høgskoleingeniør, bachelor eller 

tilsvarende grad) med 180 studiepoeng eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og 

tilhørende veiledning. Relevant fagutdanning for disse godkjenningsområdene vil for 

eksempel være byggingeniør i tillegg til fagbrev i betongfaget for utførelse av plasstøpte 

betongkonstruksjoner og byggingeniør i tillegg til svennebrev som tømrer for 

tømrerarbeider. 

 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med teknisk fagskole og fagbrev i forskalingsfaget, 

samt svennebrev som tømrer. Kravet til utdanningsnivå er dermed ikke oppfylt. 

 

Fordi kravet til utdanningsnivå ikke er oppfylt, gjør ikke direktoratet noen vurdering av 

foretakets praksis. Direktoratet vil allikevel kort bemerke at ut i fra opplysningene som er 

sendt inn i søknaden vil referanseprosjektene for utførelse av tømrerarbeid og montering av 

trekonstruksjoner vurderes til tiltaksklasse 2.  

 

Til foretakets anførsler vil direktoratet bemerke at overgangsordningen kun gjelder 

fornyelser. Foretaket har tidligere hatt overordnet ansvar for utførelse, et område det ikke 

lenger er mulig å søke godkjenning for. Å ha innehatt dette godkjenningsområdet gir 

imidlertid ikke automatisk grunnlag for innvilgelse av andre områder. Ved søknad om andre 

godkjenningsområder enn foretaket tidligere har hatt, må praksis og utdanning 

dokumenteres og oppfylle kravene fullt ut. 

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Ålesund Bygg AS verken i søknaden 

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

sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene i tiltaksklasse 3. 

 

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.» 
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Sak 122/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Bergersen Engineering (godkjenningsnr. 2016/6661).  

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 sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

 

I brev datert 21.07.2016 ble vedtak av 15.07.2016 påklaget ved Bjørn Kjell Bergensen. Klagen 

er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 19.06.07.2016 søknad om fornyelse av sentral 

godkjenning for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 15.07.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• Kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 3 
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Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig utdanningsnivå, 

jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Foretaket hadde 

heller ikke dokumentert tilstrekkelig relevant praksis med godkjenningsområdet, jf. 

byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-4 og 11-5 og 13-5 bokstav o og tilhørende veiledning. 

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

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

imidlertid grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Bergersen Engineering fikk sentral godkjenning første gang i 2013. I perioden 20.06.2013 – 

20.06.2016 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene ansvarlig søker i 

tiltaksklasse 1, prosjektering av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2, 

overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 2, utførelse av sanitær-, varme- og 

slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2 og kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1. Tidligere foretak 

Bergersen Vann og Varme AS hadde fra 2001-2013 sentral godkjenning som ansvarlig søker i 

tiltaksklasse 2, prosjekterende  for bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 2, kontrollerende 

for prosjektering av bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 2, utførende for bygninger og 

installasjoner i tiltaksklasse 3, samt kontrollerende for utføring av bygninger og installasjoner 

i tiltaksklasse 3. 

 

Foretaket ligger i Lørenskog. Bjørn Kjell Bergersen er daglig leder. Han har mesterbrev som 

rørleggermester fra 1987. Foretaket har sin virksomhet innen rørlegger- og 

ventilasjonsarbeid.  

 

 

Saksgang 

19.06.2016 Søknad 

15.07.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

25.07.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket opplever vedtaket som en feil siden det kun ble innvilget prosjektering av 

sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 2, og ikke prosjektering av varme- og slukkeinstallasjoner i 

tiltaksklasse 2 og overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 2 i tillegg. Det påklages for 

øvrig godkjenningsområdet utførelse av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i 

tiltaksklasse 3. Foretaket skriver videre at daglig leder Bjørn Kjell Bergersen har over 50 år 

erfaring i VVS bransjen. Han begynte rørleggerlære i 1963 og tok svennebrev i 1967, avla 

håndverksbrev i 1982 i Oslo og fikk utdelt mesterbrev i 1987. Undertegnede eide og drev 

Bergersen Vann og Varme AS fra 1983-2013, en bedrift som vokste til 50 ansatte. Bedriften 

ble solgt i 2013 og skiftet navn til Jan Kihm Rørmontasje AS. Det informeres for øvrig om at 

Bergersen Engineering ble startet for å kunne drive med kontroll av våtrom. I klagen er det 
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også vedlagt en liste med referanseprosjekter som foretaket mener dokumenterer deres 

praksis, kopi av mesterbrevet til Bjørn Kjell Bergersen, bedriftens våtromssertifikat, samt 

tidligere godkjenning til Bergersen Vann og Varme AS som viser at dette foretaket blant 

annet hadde sentral godkjenning som ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner i 

tiltaksklasse 3. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 3. 

 

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

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

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

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

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

 

Utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 3 er høyskoleingeniør eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og 

tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel 

være VVS-høyskoleingeniør. Foretaket har dokumentert mesterbrev i rørleggerfaget. 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

Fordi foretaket ikke oppfyller kravet til utdanning foretar ikke direktoratet en inngående 

vurdering av praksisen det er vist til. Direktoratet vil allikevel kort bemerke at praksisen synes 

å være relevant og tilstrekkelig dekkende for det påklagede godkjenningsområdet. 

Felles kommentar angående overgangsbestemmelsen 

Direktoratet har merket seg at det gamle foretaket Bergersen Vann og Varme AS med org.nr. 

946106232 tidligere har hatt godkjenningsområdet utførelse av bygninger og installasjoner i 

tiltaksklasse 3. Imidlertid er det slik at praktiseringen av regelverket vedrørende den sentrale 

godkjenningsordningen har blitt noe strengere de siste årene som følge av 

bygningsmyndighetenes ønske om dette, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 132. Det er følgelig 

ingen automatikk i at et foretak får sentral godkjenning i samme godkjenningsområde eller i 

samme tiltaksklasse som det har hatt tidligere. Ved søknad om fornyelse av sentral 

godkjenning må derfor foretaket dokumentere at det har nødvendige kvalifikasjoner i 

foretaket, og at det både har tilstrekkelig utdanning og oppdatert praksis for 

godkjenningsområdet.  
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Direktoratet viser også til overgangsbestemmelsen, jf. SAK10 § 20-3 med veiledning, som gir 

en overgangsperiode som utløper 1. juli 2018. Fram til dette tidspunktet kan foretak søke 

fornyelse av sentral godkjenning på grunnlag av de mer lempede kvalifikasjonskrav som 

gjaldt før 1. januar 2016. Dette betyr at foretak i denne perioden kan få fornyet sin sentrale 

godkjenning blant annet på bakgrunn av langvarig praksis for de godkjenningsområder 

foretaket tidligere har hatt. Foretaket BERGERSEN ENGINEERING har imidlertid ikke hatt 

sentral godkjenning som ansvarlig utførende for sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i 

tiltaksklasse 3 tidligere og omfattes dermed ikke av overgangsbestemmelsen for dette 

godkjenningsområdet.  

 

Direktoratet vil også gjøre oppmerksom på at det ikke lenger er mulig å søke om 

godkjenningsområdene overordnet ansvar for utførelse, prosjektering eller utførelse  av 

sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner. Godkjenningsområdet overordnet ansvar for 

utførelse er fjernet fra ordningen og godkjenningsområdene prosjektering og utførelse av 

sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner er splittet i flere: prosjektering/utførelse av 

sanitærinstallasjoner, prosjektering/utførelse av varme- og kuldeinstallasjoner og 

prosjektering/utførelse av slukkeinstallasjoner.  

 

Da overgangsbestemmelsen også gjelder foretak som tidligere hadde et godkjenningsområde 

som etter 1. januar 2016 er splittet i to eller flere, kan disse foretakene fram til 1. juli 2018 

søke og bli vurdert i de nyetablerte godkjenningsområdene på grunnlag av 

kvalifikasjonskravene som gjaldt før 1. januar 2016. Av den grunn har foretaket fått innvilget 

godkjenningsområdet prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 2.  

 

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Bergersen Engineering verken i 

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av sanitærinstallasjoner i 

tiltaksklasse 3. 

 

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

 

Klager har i brev av 27.05.2017 sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i den 
aktuelle saken. Klagenemnda har tatt hensyn til disse i vurderingen, men kan ikke se at de 
har avgjørende betydning for resultatet i saken.  
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Sak 123/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Trebygg 

Vest AS (godkjenningsnr. 2016/6697).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 

 

I epost den 3. August 2016 ble vedtak av 25.07.2016 påklaget ved Sigvar Sjøen. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 25.06.2016 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 25.07.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområde/godkjenningsområder ble innvilget: 

 

• Søker i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeider og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 

• Kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1 

 

 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 
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Avslaget for de påklagede godkjenningsområdene ble begrunnet med at foretaket ikke hadde 

dokumentert tilstrekkelig relevant praksis fra godkjenningsområdene, jf. 

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

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

godkjenningsområdet det er søkt om, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd 

 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Trebygg Vest AS ble stiftet 09.04.2016. Foretaket har 2 ansatte og ligger Åkreham på Karmøy 

i Rogaland 

 

 Sigvar Sjøen er daglig leder. Han har svennebrev som tømrer fra 1977.  Selskapet er opplyst 

å være en videreføring av enkeltmannsforetaket Trebygg Sigvar Sjøen med orgnr 868145102. 

 

Trebygg Sigvar Sjøen hadde sentral godkjenning som løp ut den 12.03.2016. godkjenningen 

gjaldt for godkjenningsområdene søker i tiltaksklasse 1, overordnet ansvar for prosjektering i 

tiltaklasse 1, overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 1, kontroll av våtrom i tiltaksklasse 

1 og kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1. 

 

  

Saksgang 

25.06.2016 Søknad 

18.07.2016 Midlertidig svarbrev 

18.07.2016 Mottatt tilleggsinformasjon fra foretaket 

25.07.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

03.08.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

 

Foretaks anførsler 

Klagen fremføres todelt  

 

For godkjenningsområdet prosjektering av bygningsfysikk anfører Sigvar Sjøen at han ser at 

han ikke har lagt vekt på dokumentasjon av energi, strålingsmiljø lyd og fukt i innsendt 

dokumentasjon.  Han opplyser at prosjektering innenfor ovennevnte områder hele tiden er 

blitt utført i egen regi men at det ved krevende beregninger kjøpes inn ekstern kompetanse 

for å kontrollere egne beregninger/vurderinger. Med sin lange og allsidige erfaring i bransjen 

mener han seg berettiget til å inneha denne godkjenningen. 

 

For godkjenningsområdet overordnet for kontroll legger han de samme argumenter til grunn 

og mener også at slik praksis forekommer i innsendt referanseprosjekter riktignok i 
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varierende grad. På grunnlag av dette mener han seg berettiget til å også å inneha dette 

godkjenningsområdet. 

 

Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdet prosjektering av prosjektering av bygningsfysikk i 

tiltaksklasse 1 og overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1. 

 

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

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

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

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

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

 

 

Felles vurdering for prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1, og for overordnet ansvar 

for kontroll i tiltaklasse 1. 

 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

prosjekterende og for ansvarlig kontrollerende i tiltaksklasse 1 er likt.  Kravet er mesterbrev 

eller fagskole (teknisk fagskole med 120 fagskolepoeng), eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 

og 11-3 og tilhørende veiledning. Det kreves i tillegg 4 års praksis med slik prosjektering / 

kontroll. 

 

Sigvar Sjøen har svennebrev som tømrer.  Sjøen har også fremlagt håndverksbrev i 

tømrerfaget fra 1979.   

 

Håndverksbrevordningen ble i 1987 erstattet med mesterbrevordningen. En kunne da 

tildeles mesterbrev ved å la seg registrere innen 15.januar 1988.   I tilfeller der dette ikke er 

gjort er en ikke kvalifisert til Mesterbrev uten å avlegge eksamen i fagets mesterprøve 

fastsatt av Mesterbrevnemda, jf forskrift om vilkår for å få mesterbrev §2 og 3.  

 

Kravet til nødvendig utdanningsnivå er med det ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

Foretak som søker om fornyelse av sin sentrale godkjenning kan vurderes etter 

kompetansekravene som gjaldt før 1. januar 2016. Dette er en overgangsbestemmelse i 

byggesaksforskriften som gjelder kravene til utdanning og praksis jf byggesaksforskriftens § 

20-3.   
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Ved vurderingen av om foretaket tilfredsstiller kravene til utdanning, åpnet tidligere 

direktoratet og klagenemndas praksis for at særlig kvalifiserende praksis i noen tilfeller kunne 

kompensere for manglende utdanningsnivå.  

Denne påklagede søknaden gjelder en ny søknad fra nyregistrert foretak.  Foretaket er 

opplyst å være videre føring av enkeltmannsforetaket Trebygg Sigvar Sjøen.  Dette foretaket 

hadde ikke sentral godkjenning for noe av de påklagede godkjenningsområdene tidligere, og 

selv om direktorat legger til grunn at det er samme foretak kan søknaden derfor ikke 

behandles etter overgangsreglene som en fornyelse. 

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

utdanning, foretar ikke direktoratet noen videre vurdering av foretakets praksis. Bakgrunnen 

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

manglende utdanning jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning.  

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Trebygg Vest AS verken i søknaden 

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

sentral godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 

1, eller for overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1. 

 

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

 

Klagenemnda er uenig med direktoratet i at foretaket ikke har vist til utdanning på 

tilstrekkelig nivå. Det foreligger et håndverksbrev fra 1979 som nemnda vurderer å svare til 

mesterbrevsnivå. Dette har imidlertid ikke avgjørende betydning for vedtaket i og med at 

foretaket ikke kan vise til tilstrekkelig praksis med godkjenningsområdene.  

 

 

 

 

 

 

Sak 124/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Bjarne Sunde (godkjenningsnr. 2016/6737). 

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 totalavslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning for følgende 

godkjenningsområder: 

 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av bevaringsverdige bygg i tiltaksklasse 1 

 

I brev av 04.08.2016 ble vedtaket påklaget av Bjarne Sunde. Klagen er rettidig, jf. 

forvaltningsloven (fvl.) § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 07.07.2016 søknad om fornyelse av sentral godkjennng 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 21.07.2016 avslo direktoratet søknaden i sin helhet. Følgende 

godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltakslasse 1 

• Utførelse av bevaringsverdige bygg i tiltaksklasse 1 

 

Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig utdanningsnivå 

for tiltaksklasse 1, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. 

Som følge av at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig utdanningsnivå ble ikke praksis 

med omsøkte godkjenningsområder vurdert. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at 

det har kvalifikasjoner som er tilpasset godkjenningsområdene det var søkt om, jf. SAK10 § 

11-1 andre ledd. Foretaket er også informert om at overgangsbestemmelsen ikke kommer til 

anvendelse når ikke minimumskravet for sentral godkjenning er oppfylt. 

 

Generelle opplysninger om foretaket  

Foretaket fikk sentral godkjenning første gang 1999. I perioden fra 1999-2010 hadde 

foretaket sentral godkjenning som utførende for bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 1. I 

2013 fikk foretaket innvilget godkjenningsområdene utførelse av tømrerarbeid og montering 

av trekonstruksjoner og utførelse av bevaringsverdige bygg, begge i tilatsklkasse 1, frem til 

14.10.2016. Foretaket ligger i Jølster kommune i Sogn og Fjordane. Foretakets daglige leder 
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Bjarne Kjell Sunde har grunnleggende verkstedskole ved trearbeidlinje fra Heimeyrkeskolen i 

Jølster (1966-1968), kurs i fagteikning for tømrar fra Øyrane videregående skole (1997), 

grunnkurs i våtrom (1998), samt yrkesteori for svenneprøva i tømrarfaget (1998). 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket v/Bjarne Sunde skriver at han ikke kan godta avslaget da han mener at foretaket 

må komme in under overgangsreglene som sier at lang praksis kan legges til grunn, og gi 

muligheten til å ta ansvar videre i en kort overgangsfase. Videre skriver han at foretaket har 

hatt sentral godkjenning siden 1999 da han dokumenterte all utdanning, kurs og praksis fra 

1966, samt viste til oppdatert praksis for hver søknad om fornyelse. Sunde er 66 år og sier 

det er siste gang han søker om fornyelse. Siden 1970 har han vært selvstendig 

næringsdrivende innen bygningsarbeid, rehabilitering og restaurering. Når det gjelder 

bevaringsverdige bygg synes han det er merkelig at han ikke lenger skal kunne ha ansvaret 

for fagområdet. Foretaket informerer at det siden 1992 har vært tilknyttet Riksantikvaren 

sine restaureringsprogram og nevner en rekke referanseprosjekter som for eksempel 

deltakelse i Riksantikvarens Middelalderprosjekt og fredet og verneverdige bygninger i Sogn 

og Fjordane. Foretaket mener at overgangsordningen er tenkt positiv og at det ikke kan være 

slik at den skal kunne slå bein under en velfungerende bedrift uten en eneste klage på utført 

arbeid ”over natten”. 

 

Vurdering  

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

godkjenning for godkjenningsområdene utførelse av tømrerarbeid og montering av 

trekonstruksjoner og utførelse av bevaringsverdige bygg, begge i tiltaksklasse 1. 

 

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

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

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

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

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

 

 

Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner, utførelse av bevaringsverdige 

bygg, begge i tiltaksklasse 1 

 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 1 er utdanning som svarer til fagbrev med minst 2 år praksis, jf. 

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

godkjenningsordningens praksis for krav til utdanningsnivå. Relevant utdanning for disse 

godkjenningsområdene vil være fagbrev i tømrerfaget. Foretaket har dokumentert 2-årig 

grunnleggende verkstedskole ved trearbeidlinje, kurs i fagteikning for tømrar fra Øyrane 

videregående skole, grunnkurs i våtrom, samt yrkesteori for svenneprøva i tømrarfaget. 
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Direktoratet finner ikke å kunne sidestille utdanningen det er vist til med fag-

/svennebrevnivå. Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt.  

 

Krav til praksis 

Foretaket har ved fornyelse sendt inn tre referanseprosjekt fra 2013-2016. Prosjektene gjaldt 

restaurering av Underdal Stavkyrkje, Urnes Stavkyrkje, samt restaurering av 6 verneverdige 

bygninger i Gårdstun. Foretaket har dermed dokumentert oppdatert praksis. Foretaket har i 

søknaden, sammenholdt med innsendt dokumentasjon i klagen, dokumentert at det har 

erfaring med de påklagede godkjenningsområdene i tiltaksklasse 1. Kravet til praksis er 

dermed oppfylt, jf. SAK10 §§ 11-1 og 13-5 første ledd og tilhørende veiledning. Foretaket har 

imidlertid ikke dokumentert tilstrekkelig utdanningsnivå og har dermed ikke vist til at det har 

samlede kvalifikasjoner som er tilpasset de omsøkte godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 11-

1. 

 

 

Direktoratet har merket seg at foretaket har hatt de påklagede områdene tidligere. Vi har 

også i vurderingen av klagen tatt hensyn til dokumentasjonen som ble innsendt tidligere. 

Imidlertid er det slik at praktiseringen av regelverket vedrørende den sentrale 

godkjenningsordningen har blitt noe strengere de siste årene som følge av 

bygningsmyndighetenes ønske om dette, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 132. Det er følgelig 

ingen automatikk i at et foretak får fornyet sin sentrale godkjenning i samme 

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

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

kvalifikasjoner i foretaket, og at det både har tilstrekkelig utdanning og oppdatert praksis for 

godkjenningsområdet. Direktoratet vil også gjøre oppmerksom på at vi ikke har anledning til 

å fravike kravet om formell utdannelse på fag-/svennebrevnivå og la realkompetanse danne 

grunnlaget for sentral godkjenning. Vi vil understreke at foretakets praksis med 

godkjenningsområdene ikke underkjennes på noen måte da vi ser at foretaket har mange 

gode prosjekter å vise til, men sentral godkjenning kan ikke gis på bakgrunn av praksis alene.  

 

Direktoratet viser for øvrig også til overgangsbestemmelsen, jf. SAK10 § 20-3 med veiledning, 

som gir en overgangsperiode som utløper 1. juli 2018. Fram til dette tidspunktet kan foretak 

søke fornyelse av sentral godkjenning på grunnlag av de mer lempede kvalifikasjonskrav som 

gjaldt før 1. januar 2016. Dette betyr at foretak i denne perioden kan få fornyet sin sentrale 

godkjenning blant annet på bakgrunn av langvarig praksis. Bakgrunnen for en slik 

overgangsordning er å gi foretakene tid til å oppgradere sin formalkompetanse og tilpasse 

seg regelverket. Vurdering av hvorvidt praksis i det enkelte tilfellet kan kompensere for 

manglende utdanningsnivå, er en konkret skjønnsmessig vurdering. Praksis kan kun 

kompensere for ett manglende utdanningsnivå. Praksis kan aldri kompensere i de tilfellene 

hvor foretaket ikke kan vise til formell relevant utdanning på fag-/svennebrevnivå. Foretaket 

omfattes således ikke av overgangsbestemmelsen.  
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På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Bjarne Sunde verken i søknaden 

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

sentral godkjenning for godkjenningsområdene utførelse av tømrerarbeid og montering av 

trekonstruksjoner og utførelse av bevaringsverdige bygg, begge i tiltaksklasse 1. 

 

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

 

Klager har i brev av 29.05.2017 sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i den 
aktuelle saken. Klagenemnda har tatt hensyn til disse i vurderingen og synes det er beklagelig 
den situasjonen som har oppstått. Imidlertid må nemnda forholde seg til at det må være 
dokumentert fullført utdanning på fag-/svennebrevnivå. Innsendt kommentar vil derfor ikke 
ha avgjørende betydning for resultatet i saken.  

 

 

 

 

 

Sak 125/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om endring av sentral godkjenning fra 

Storesund Rør AS (godkjenningsnr. 2016/6770).  

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 varme og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 3 
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• Utførelse av varme og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

 

I epost den 15. august 2016 ble vedtak av 15.07.2016 påklaget ved Tove Gaard. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 22.06.2016 søknad om endring av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 15.07.2016 avslo direktoratet søknaden. Ingen godkjenningsområder ble 

innvilget. 

 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

 

• Prosjektering av varme og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av varme og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

 

Avslaget for de påklagede godkjenningsområder ble begrunnet med at foretaket ikke hadde 

dokumentert nødvendig utdanningsnivå for tiltaksklasser det var søkt om, jf. 

byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning.  

 

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

godkjenningsområdet det er søkt om, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd. 

 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Storesund Rør AS fikk sentral godkjenning første gang 21.05.2001. I perioden 28/5-2016 til 

28.05.2019 fikk de fornyet sin sentrale godkjenning og har nå sentral godkjenning for 

godkjenningsområdene prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 2, prosjektering 

av varme og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 1, utførelse av sanitærinstallasjoner i 

tiltaksklasse 2, utførelse av varme og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 1 og utførelse 

slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 1. 

 

Foretaket har 22 ansatte, og ligger i Karmøy kommune i Rogaland.   

 

Tove S Gaard er daglig leder. Geir Øvernes er faglig leder og har foretakets høyeste 

utdanning.  Han har fagbrev som rørlegger og teknisk fagskole VVS.  

 

Saksgang 
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22.06.2016 Søknad  

15.07.2016 Avslag på søknad om endring av sentral godkjenning 

15.08.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

 

Foretaket viser til byggesaksforskriftens (SAK 10) § 20-3 og mener foretaket burde vært 

vurdert etter overgangsordningen og kompetansekravene som gjaldt før 1.1.2016.  

 

De kan ikke se at de skal justeres ned i tiltaksklasser og har derfor påklaget vedtaket.  

 

 

Det vises til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av varme og kuldeinstallasjoner i 

tiltaksklasse 2, utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 3, utførelse av varme og 

kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 og utførelse av slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

 

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

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

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

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

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

 

 

Krav til utdanning 

 

Det er samme utdanningskrav for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen 

ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 2 og for ansvarlig utførende i tiltaksklasse 3. Alle 

påklagede godkjenningsområder har derfor samme utdanningskrav og vurderes her under 

ett.  Kravet er utdanning på høgskolenivå (høgskoleingeniør, bachelor eller tilsvarende grad) 

med 180 studiepoeng eller tilsvarende jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning.  

 

Foretakets høyeste utdanning er teknisk fagskole og foretaket disponerer med det ikke 

personell med utdanning på tilstrekkelig nivå for noen av de påklagede tiltaksklasser.  

 

Kravet til nødvendig utdanningsnivå er med det ikke oppfylt. 

 

Det er klaget på at foretaket ikke er behandlet etter ”overgangsordningen”. 
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Foretak som søker om fornyelse av sin sentrale godkjenning kan vurderes etter 

kompetansekravene som gjaldt før 1. januar 2016. Dette er en overgangsbestemmelse i 

byggesaksforskriften som gjelder kravene til utdanning og praksis, jf. byggesaksforskriften § 

20-3. 

 

Storesund rør AS søkte fornyelse av sin sentrale godkjenning, den 16.03.2016 med vedtak av 

28.5.2016.  I denne søknaden ble foretaket vurdert etter overgangsordningen og fikk blant 

annet innvilget prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 2 etter en slik vurdering.  

I de øvrige godkjenningsområdene fant direktoratet at det ikke var dokumentert tilstrekkelig 

praksis til å veie opp for manglede utdanning og avslo derfor søknaden i de aktuelle 

tiltaksklasser.  Vedtaket ble ikke påklaget.   

 

Foretaket sendte deretter en ny søknad, hvor de søkte om endring tilbake til de tiltaksklasser 

som ble avslått i vedtak av 28.5.2016.   

 

Vedtaket som påklages gjelder derfor denne endringssøknad. Denne søknaden og klagen er 

derfor vurdert etter SAK10 slik den lød fra og med 1.1.2016, med den konsekvens at 

søknaden ikke oppfyller vilkårene for å bli vurdert i henhold til overgangsbestemmelsen.  

  

 

Krav til praksis 

 

Utdanningskravet er ikke oppfylt, og direktoratet har derfor ikke vurdert fremlagt praksis i 

forbindelse med behandling av klagen. 

 

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

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av varme og 

kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 2, utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 3, 

utførelse av varme og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 3, utførelse av slukkeinstallasjoner i 

tiltaksklasse 3 

 

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.» 
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Sak 126/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Skalleberg 

Graveservice AS (godkjenningsnr. 2016/5349).  

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 landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

Vedtaket ble påklaget av foretaket den 14.06.2016. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 

29. Foretaket er klageberettiget, jf. (fvl) § 28.1. ledd. 

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 17.04.2016 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett.  

I vedtak datert 03.06.2016 avslo direktoratet delvis søknaden om sentral godkjenning.   

Foretaket fikk innvilget: 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1 

Følgende godkjenningsområde ble avslått: 

 

• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

Den ene årsaken til avslaget var at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig utdannelse. 

Det ble i vedtaket redegjort for hvilken type utdannelse som var nødvendig.  Foretaket hadde 

heller ikke dokumentert tilstrekkelig relevant praksis med godkjenningsområdet, jf. 

byggesaksforskriften, (SAK10) §§ 11-4,11-5 og 13-5,3. ledd bokstav c med tilhørende 

veiledning. Foretaket hadde dermed ikke tilstrekkelig dokumentert nødvendige og relevante 

faglige kvalifikasjoner, jf.  SAK 10 §§ 11-1,2. ledd. Det vises til vedtaket. 

 

Generelle opplysninger om foretaket  
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Foretaket er et aksjeselskap som ligger i Sandefjord kommune i Vestfold fylke. Foretaket ble 

stiftet den 01.01.2016, og registrert i foretaksregisteret den 18.01.2016. Foretaket har ikke 

hatt sentral godkjenning tidligere.  I klagen vises det til at et tidligere enkeltmannsforetak 

med samme navn hadde sentral godkjenning. Det vises til omtalen om dette nedenfor. 

Næringskode er 43.120 Grunnarbeid. Det vises til vedlegget fra Brønnøysundregistrene og 

Purehelp. Foretaket har ifølge søknaden og offentlige register 2 ansatte.  Det er opplyst at 

den ene er deltids kontorhjelp. Daglig leder er Ken Skalleberg.  Han har fagbrev som 

anleggsmaskinfører fra 2000.   

Saksgang   

17.04.2016: Søknad 

03.06.2016: Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

14.06.2016: Vedtaket påklages av foretaket 

Foretakets anførsler 

Foretaket viser til at han tidligere hadde et enkeltmannsforetak og at dette foretaket hadde 

sentral godkjenning for det nå avslåtte godkjenningsområdet. Foretaket skriver i klagen at 

det ikke er annen endring enn at foretaket nå er blitt et aksjeselskap. 

For øvrig vises det til klagen. 

Vurdering 

Direktoratet beklager innledningsvis den lange saksbehandlingstiden på klagesaker. 

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

påklagede godkjenningsområdene.  

 

Oversikt over gjeldende rett for vurderingen 

Det følger av SAK10 § 11-1,2. ledd at foretak som søker sentral godkjenning skal 

dokumentere at det har kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet. 

Det er derfor nødvendig med tilstrekkelig og relevant utdannelse og praksis tilpasset de 

omsøkte godkjenningsområdene for å sikre at det benyttes nødvendig og relevante faglige 

kvalifikasjoner for å oppfylle kravene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Det 

vises til SAK10 §§ 11-3 og 11-5 når det gjelder krav til utdanning og praksis og vurderingen av 

dette.  

Det gjøres oppmerksom på at før direktoratet kan innvilge søknad om sentral godkjenning, 

må foretaket dokumentere at den faglige ledelsen behersker hele bredden av 

arbeidsoppgaver innen det godkjenningsområdet det søkes sentral godkjenning for, jf. 

forarbeidene til plan- og bygningsloven (pbl), Ot.prp. nr. 45 – 2007-2008 pkt. 10.8.1.  

Bredden av arbeidsoppgaver er beskrevet i veiledningsteksten til hvert enkelt 

godkjenningsområde i SAK10 § 13-5 og til de relevante bestemmelsene i SAK10 kap 12. Det 

vises til disse veiledningstekstene. 
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Foretaket skal dokumentere et bestemt antall års tilstrekkelig og relevant praksis med det 

omsøkte godkjenningsområde.  Det er derfor ikke tilstrekkelig å ha en generell praksis fra 

bygg eller anlegg.  

Det er foretaket som har dokumentasjonsplikten for at det oppfyller vilkårene for å få sentral 

godkjenning, jf. SAK10 § 13-2.2. 

 

Forholdet til den tidligere godkjenningen som var innvilget til foretaket Skalleberg 

Graveservice, org nr. 990755752 

I klagen er det henvist til den sentrale godkjenningen som ble innvilget til overnevnte foretak 

i vedtak av 29.04.2015, hvor det foretaket da hadde fått innvilget utførelse av grunnarbeider 

og landskapsutforming i tiltaksklasse 1. Fem andre godkjenningsområder ble avslått på grunn 

av manglende utdannelse og at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig med relevant 

praksis. Direktoratet har gått gjennom denne saken.  

Høyeste utdannelse som var dokumentert i det foretaket var Ken Skallebergs fagbrev som 

anleggsmaskinfører. Dette var tilstrekkelig utdannelse slik godkjenningsområdet var da. 

Det tidligere godkjenningsområdet ble imidlertid delt i to med virkning fra 01.01.2016.  For 

det nye godkjenningsområdet, utførelse av landskapsutforming er det i tiltaksklasse 1 

nødvendig med utdannelse på linje med fagbrev som anleggsgartner. Dette følger av kravet i 

SAK10 §§11-1,2. ledd og 11-5,1. ledd som krever at utdannelsen skal være relevant.    

I forbindelse med klagen, har direktoratet også gått gjennom referanseprosjektene i den 

tidligere søknaden. Gjennomgangen viser at foretaket ikke hadde dokumentert at det 

behersker hele det faglige innholdet i det tidligere godkjenningsområdet. Den sentrale 

godkjenningen synes derfor å gitt uten at forskriftens krav var tilstrekkelig oppfylt. Dette vil i 

seg selv være et hinder mot å videreføre godkjenningen. 

For øvrig minner direktoratet om SAK10 § 13-4,3. ledd hvor det står at sentral godkjenning 

fornyes dersom vilkårene på søknadstidspunktet er oppfylt. Det samme er tilfellet med 

førstegangssøknad. Det er foretaket som har dokumentasjonsplikten for at det oppfyller 

kravene, jf. SAK10 § 13-2. 

 

Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

Fagområdet landskapsutforming omfatter opparbeidelse og planering av grøntanlegg, 

idrettsanlegg, mindre veier og plasser, legging av dekker med belegningsstein, utførelse av 

forstøtninger og skråningsbeskyttelse samt natursteinsarbeider m.v. 

Eksempler på utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 1 kan være: 

 

• Opparbeidelse og planering inkludert åpen overvannshåndtering av mindre 
grøntanlegg og idrettsanlegg, som for eksempel små parker og lekeplasser, i områder 
hvor håndtering av overvann er ansett å være av mindre betydning for konsekvenser 
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for helse, miljø og sikkerhet. 

• Støttemurer av for eksempel naturstein og betongstein med høyde inntil 2 meter, 

• Opparbeidelse og planering av mindre veier som for eksempel gang- og sykkelveg, 
innkjørsler, interne veier o.l., 

• Legging av dekker med belegningsstein, grusdekker, betong og asfaltdekker for gang- 
og 
sykkelveg, innkjørsler, interne veier o.l., 

• Planering, utførelse av forstøtninger og skråningsbeskyttelse tilsvarende «vanlige 
forhold» i følge Vegvesenets normal N200. 

 

Nødvendig utdannelse 

Som det fremgår av vedtaket, er det nødvendig med relevant utdannelse som anleggsgartner 

eller tilsvarende for å kunne innvilges sentral godkjenning for utførelse av 

landskapsutforming i tiltaksklasse 1. Jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 med tilhørende veiledninger, 

slik disse uttrykker direktoratets krav til tilstrekkelig og relevant utdannelse. Utdannelsen i 

foretaket er fagbrev i anleggsmaskinførerfaget.  Den nødvendige utdannelsen er derfor ikke 

tilstede i foretaket.” 

Klagenemndsmedlem Finn N. Bangsund er uenig i direktoratets vurdering om at utdanning 

som anleggsmaskinfører ikke er tilstrekkelig relevant for godkjenningsområdet utførelse av 

landskapsutforming. Det henvises til beskrivelsene i kulepunktene over og at det vesentligste 

av dette også dekkes av utdanningen for anleggsmaskinførerfaget. Klagenemnda for øvrig 

støtter direktoratets vurdering. Det hitsettes videre fra direktoratets saksfremlegg: 

 

”Referanseprosjektene 

I og med at foretaket ikke har oppfylt kravene til utdannelse for de påklagede 

godkjenningsområdene, er det ikke nødvendig for direktoratet å gå gjennom 

referanseprosjektene for å avgjøre klagen.  

På grunn av at søknaden også ble avslått på grunn av at foretaket ikke hadde dokumentert 

tilstrekkelig relevant praksis, og at foretaket kan søke om sentral godkjenning senere, skal 

direktoratet kort bemerke følgende til referanseprosjektene: 

Det var innsendt to referanseprosjekter i søknaden, og ikke noen i klagen. Tekstene i 

referanseprosjektene er kortfattede og generelle.  Direktoratet kan derfor ikke se at 

foretaket har dokumentert at det behersker hele det faglige innholdet i det omsøkte 

godkjenningsområdet, jf. omtalen av dette ovenfor. I tillegg vises det til SAK10 § 12-4 med 

tilhørende veiledning angående utførendes ansvar. 

Foretaket har ikke dokumentert at det har tilstrekkelig kvalifikasjoner til å få sentral 

godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet jf. pbl. § 23-6, SAK 10 § § 9-1,1. ledd, 

11-1,2. ledd og §§ 11-2, 11-3, 11-5, 12-4 og 13-5,3.ledd bokstav c. Jf. også pbl. § 22-1.» 
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Sak 127/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Fag Bygg AS (godkjenningsnr. 2016/5564).  

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 (delvis) fornyelse sentral godkjenning for følgende 

godkjenningsområder: 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

Vedtaket ble påklaget av foretaket den 22.06.2016. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 

29. Foretaket er klageberettiget, jf. (fvl) § 28.1. ledd. (Når det gjelder tidligere godkjenning og 

forholdet til denne saken, se bla. øverst på side 2 og egen drøftelse og vedlegg). 

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 23.02.2016 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett.  

I vedtak datert 03.06.2016 avslo direktoratet for de påklagede godkjenningsområdene.  

Foretaket fikk innvilget: 

• Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

Følgende godkjenningsområder ble avslått: 

 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 
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• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

 

Begrunnelsen for alle avslagene var at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig 

utdannelse, jf byggesaksforskriften (SAK10) § 11-3 med tilhørende veiledning. Det var i 

vedtakene redegjort for hvilken type utdannelse som var nødvendig. Foretaket hadde 

dermed ikke tilstrekkelig dokumentert nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner, jf.  

SAK 10 §§ 11-1,1. ledd og 11-2, jf. 11-4. Det vises til vedtaket. 

 

Generelle opplysninger om foretaket  

Foretaket er et aksjeselskap som ligger i Sarpsborg kommune i Østfold fylke. Foretaket ble 

stiftet den 01.11.2011, og registrert i foretaksregisteret den 12.12.2011. Foretaket har hatt 

sentral godkjenning tidligere, men ikke for prosjektering av arkitektur. Denne godkjenningen 

vil bli omtalt nedenfor. 

Næringskode er 41.200.Oppføring av bygninger.  Det vises til vedlegget fra 

Brønnøysundregistrene og Purehelp. Foretaket har ifølge søknaden og offentlige register 3 

ansatte.  Daglig leder er Arild Sten Hovden.  Ifølge organisasjonsplanen har Hovden 

ingeniørutdannelse. Av karakterutskriften fremgår det at dette er utdannelse som 

maskiningeniør.  På karakterutskriften står etternavnet Hansen, mens det på 

organisasjonsplanen står Hovden. Foretaket ble i e-post av 10.05.2017 bedt om en forklaring 

på forskjellen. Foretaket svarte i e-post samme kveld at dette skyldes navneendring, noe som 

ble dokumentert på tilfredsstillende måte. For øvrig vises det til vedlagt organisasjonsplan. 

Saksgang   

23.05.2016: Søknad 

24.05.2016: Foretaket tilskrives  

30.05.2016: Foretaket sender en del dokumentasjon 

03.06.2016: Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

22.06.2016: Vedtaket påklages av foretaket 

10.05.2017: E-postutveksling med foretaket angående uoverensstemmelse mellom navn på 

                    organisasjonsplanen og på innsendt vitnemål fra Østfold Ingeniørhøyskole 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket anfører at utdanningen til Arild Sten Hovden som maskinentreprenør med 195 

vekttall så absolutt er relevant for de tre påklagede godkjenningsområdene innen 

prosjektering. I klagen opplyses det at de to første årene hadde maskin-  og byggelinjen felles 

fag. Ut fra dette finner foretaket begrunnelsen for avslaget både urimelig og feilaktig. 

Det anføres videre at foretaket burde vært vurdert etter overgangsordningen. 
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Det vises til klagen. 

 

Vurdering 

Direktoratet beklager innledningsvis den lange saksbehandlingstiden på klagesaker. 

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

påklagede godkjenningsområdene.  

Oversikt over gjeldende rett for vurderingen 

Det følger av SAK10 § 11-1,2. ledd at foretak som søker sentral godkjenning skal 

dokumentere at det har kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet. 

Det er derfor nødvendig med tilstrekkelig og relevant utdannelse og praksis tilpasset de 

omsøkte godkjenningsområdene for å sikre at det benyttes nødvendig og relevante faglige 

kvalifikasjoner for å oppfylle kravene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Det 

vises til SAK10 §§ 11-3 og 11-5 når det gjelder krav til utdanning og praksis og vurderingen av 

dette.  

 

Det gjøres oppmerksom på at før direktoratet kan innvilge søknad om sentral godkjenning, 

må foretaket dokumentere at den faglige ledelsen behersker hele bredden av 

arbeidsoppgaver innen det godkjenningsområdet det søkes sentral godkjenning for, jf. 

forarbeidene til plan- og bygningsloven (pbl), Ot.prp. nr. 45 – 2007-2008 pkt. 10.8.1.  

Bredden av arbeidsoppgaver er beskrevet i veiledningsteksten til hvert enkelt 

godkjenningsområde i SAK10 § 13-5 og til de relevante bestemmelsene i SAK10 kap 12. Det 

vises til disse veiledningstekstene. 

Foretaket skal dokumentere et bestemt antall års tilstrekkelig og relevant praksis med det 

omsøkte godkjenningsområde.  Det er derfor ikke tilstrekkelig å ha en generell praksis fra 

bygg eller anlegg.  

Det er foretaket som har dokumentasjonsplikten for at det oppfyller vilkårene for å få sentral 

godkjenning, jf. SAK10 § 13-2.2. 

 

Felles kommentarer til klagen 

Forholdet til den tidligere godkjenningen og overgangsregelen 

Byggesaksforskriften (SAK10) § 20-3 åpner for at det ved behandling søknader og klager kan 

legges vekt på særlig kvalifiserende og langvarig praksis som kompensasjon i de tilfellene 

kravet til utdanning ikke er oppfylt. Foretaket må da dokumentere slik praksis. Det har ikke 

vært hensikten med overgangsordningen at den skulle kompensere for totalt manglende 

utdanning.  Etter direktoratets oppfatning likestilles dette med de tilfellene hvor det i 

foretaket er en utdannelse, men at denne ikke er relevant.  

I klagen er det henvist til den sentrale godkjenningen som ble innvilget i vedtak av 

02.08.2013, hvor foretaket fikk innvilget bl.a. prosjektering av konstruksjonssikkerhet og av 
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bygningsfysikk, begge i tiltaksklasse 1. Prosjektering av arkitektur ble avslått også den gang. 

Direktoratet har gått gjennom denne saken. 

Høyeste utdannelse ifølge organisasjonsplanen var Holdens utdannelse som maskiningeniør. 

I tillegg var det ført opp at Lars Peder Grimsrud hadde mesterbrev som tømrer. 

Når det gjelder Lars Peder Grimsrud, ble det i forbindelse med behandlingen av den saken 

som nå er påklaget, i brev av 25.05.2016, bedt om at mesterbrevet i tømrerfaget som ble 

oppgitt i forrige søknad (den som er omtalt i avsnittet ovenfor) ble sendt inn. 

Foretaket skrev da tilbake:” Når det gjelder mesterbrev i tømrerfaget så har ikke bedriften 

dette”.  På tross av at det i søknaden i 2013 var oppgitt at Grimsrud hadde mesterbrev som 

tømrer. 

Utdannelse som maskiningeniør var heller ikke den gang ansett som tilstrekkelig relevant. 

Når det gjelder referanseprosjektene i den saken, var også kravet den gang at foretaket 

skulle dekke hele godkjenningsområdets faglige innhold. Det er nødvendig med fire års 

dokumentert praksis med godkjenningsområdet for å få sentral godkjenning i tiltaksklasse 1. 

I prosjektering av konstruksjonssikkerhet var det to prosjekter, som begge var for smale i 

omfang og var fra 2012.  Det samme var tilfellet med prosjektering av bygningsfysikk i 

tiltaksklasse 1.  I tillegg var det vedlagt kopi av to mindre saker fra henholdsvis Fredrikstad og 

Sarpsborg kommuner.   Disse dokumenterte ikke noen kvalifikasjoner innenfor de omsøkte 

godkjenningsområdene.  

Det var ikke dokumentert særlig kvalifiserende og langvarig praksis.  Vedtaket datert 

02.08.2013 var derfor fattet uten at forskriftens krav var tilstrekkelig oppfylt. En eventuell 

videreføring av godkjenningen vil derfor også av den grunn ikke være i samsvar med 

regelverket. I den sammenheng minnes om SAK10 § 13-4,3. ledd hvor det står at sentral 

godkjenning fornyes dersom vilkårene på søknadstidspunktet er oppfylt. Det er foretaket 

som har dokumentasjonsplikten for at det oppfyller kravene, jf. SAK10 § 13-2. 

 

Felles drøftelse av utdannelsen 

Som det fremgår av vedtaket datert 03.06.2016, er det nødvendig med teknisk fagskole, 

bygg, for å kunne få sentral godkjenning for prosjektering av alle de tre 

godkjenningsområdene i tiltaksklasse 1.  Dette følger av at det i SAK10 § 9-1,2. ledd er stilt 

krav om at foretaket skal ha en organisasjon med gjennomføringsevne for de oppgaver som 

er omfattet av godkjenningsområdet. Videre følger det av SAK10 § 11-1,2. at foretaket skal 

de nødvendige dvs. relevante, faglige kvalifikasjonene for å sikre gjennomføring i samsvar 

med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og tillatelser.  Krevet til relevant 

utdannelse går også igjen i SAK10 § 11-5, jf. også §§ 11-2 og 11-3.  

Foretaket har ikke dokumentert at det har ansatt personell med disse utdannelsene. 

Utdannelse som maskiningeniør har etter direktoratets vurdering og interne 

forvaltningspraksis ikke tilstrekkelig faglig bredde og dybde innenfor byggefagene til at den 



 

Side 107 

ansees tilstrekkelig faglig relevant for prosjektering. Den oppfyller ikke forskriftens krav. 

Når det gjelder Hovdens utdannelse innen tømring, så er dette et såkalt kompetansebevis fra 

Videregående skole. Det baserer seg på en skriftlig eksamen, men er ikke på nivå med et 

svennebrev. De forskjellige kortvarige kursene som Hovden har deltatt i endrer ikke på dette. 

Det samme er tilfellet med svennebrevet til Grimsrud.  Heller ikke det medfører at foretaket 

har ansatte med tilstrekkelig utdannelse. 

Foretaket oppfyller derfor ikke kravene til sentral godkjenning for de tre påklagede 

godkjenningsområdene. 

 

Kort gjennomgang av referanseprosjektene 

I og med at foretaket ikke har oppfylt kravene til utdannelse for de påklagede 

godkjenningsområdene, er det ikke nødvendig for direktoratet å gå detaljert gjennom 

referanseprosjektene for å avgjøre klagen.  

Da foretaket kan søke om sentral godkjenning senere og tilstrekkelig relevant praksis er et 

vilkår for å kunne innvilges sentral godkjenning, skal direktoratet kort bemerke følgende til 

referanseprosjektene: 

Felles for alle referanseprosjektene er at de i korthet beskriver tiltaket og i stikkords form 

nevner energiberegning, tetthet, brann- og lydskille o.s.v. Slike kortfattede beskrivelser 

dokumenterer imidlertid ikke at foretaket behersker hele godkjenningsområdets faglige 

innhold. Det vises i denne sammenheng eksempelvis til omtalen av innholdet i 

godkjenningsområdet prosjektering av bygningsfysikk, som innbefatter verifikasjon av ytelser 

og tekniske løsninger i henhold til reglene i teknisk forskrift kap. 14 om energi, kap 13 pkt. 3 

om strålingsmiljø, kap 13 pkt. 4 om lyd, og kap. 13 pkt. 5 om fukt. Foretaket har ikke 

dokumentert hvorvidt det har kvalifikasjoner til å løse disse faglige oppgavene.  Dette gjelder 

for alle de tre påklagede godkjenningsområdene.  

Det var sendt kun sendt inn referanseprosjekter som dekket ca. 1-2 år mens det for 

prosjektering i tiltaksklasse 1 skal dokumenteres relevant praksis for 4 år. De 

referanseprosjektene som var sendt inn i form av kopier av konkrete saker i kommunene, 

dokumenterte heller ikke at foretaket hadde tilstrekkelig kompetanse innenfor de tre 

påklagede godkjenningsområdene.  Når det gjelder de referanseprosjektene som var 

innsendt i første søknaden vises det til omtalen ovenfor. 

Foretaket har ikke dokumentert tilstrekkelig og relevant utdannelse for de to påklagede 

godkjenningsområdene.  Foretaket har derfor ikke dokumentert at det har tilstrekkelig 

kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for disse godkjenningsområdene jf. pbl. § 23-6, SAK 

10 § § 9-1,1. ledd, 11-1,2. ledd og §§ 11-2, 11-3, 11-5, 12-4 og 13-5,3.ledd bokstavene b og c. 

Jf. også pbl. § 22-1.» 

 

Klager har i brev av 28.05.2017 sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i den 
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aktuelle saken. Klagenemnda har tatt hensyn til disse i vurderingen, men kan ikke se at de 
har avgjørende betydning for resultatet i saken.  

 

 

 

 

 

 

Sak 128/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse sentral godkjenning fra 

APS Aluminium Profil Systemer AS (godkjenningsnr. 2016/5625).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

• Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

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

• Utførelse av Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledninger i tiltaksklasse 2 

Vedtaket ble påklaget av foretaket den 23.06.2016. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 

29. Foretaket er klageberettiget, jf. (fvl) § 28.1. ledd. 

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 21.03.2016 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett.  

I vedtak datert 31.05.2016 avslo direktoratet alle de omsøkte godkjenningsområdene.  
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Begrunnelsen for alle avslagene var at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig 

utdannelse. Det var i vedtakene redegjort for hvilken type utdannelse som var nødvendig.  

For prosjektering av konstruksjonssikkerhet og for utførelse av tømrerarbeid, var det heller 

ikke dokumentert tilstrekkelig med relevant praksis. Foretaket hadde dermed ikke 

tilstrekkelig dokumentert nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner, jf. 

Byggesaksforskriften, SAK 10 §§ 11-1,1. ledd og 11-2, jf. 11-4. Det vises til vedtaket. 

 

Generelle opplysninger om foretaket  

Foretaket er et aksjeselskap som ligger i Larvik kommune i Vestfold fylke. Foretaket ble stiftet 

den 22.06.1998, og registrert i foretaksregisteret den 31.07.1998. Foretaket har hatt sentral 

godkjenning tidligere, først etter tidligere forskrift som hadde andre vilkår og andre 

inndelinger av godkjenningsområdene. Foretaket fikk også innvilget sentral godkjenning for 

to godkjenningsområder i vedtak av 22.04.2013.  Denne godkjenningen kommenteres 

nedenfor. 

Næringskode er 25.120. Produksjon av dører og vinduer av metall.  Det vises til vedlegget fra 

Brønnøysundregistrene og Purehelp. Foretaket har ifølge søknaden 10 ansatte.  Daglig leder 

er Kenneth Sande. Det er ikke opplyst i organisasjonsplanen hvilken utdannelse Sande har. 

Vedlagt saken lå det imidlertid en kopi av en bekreftelse på at Sande er autorisert som 

glassrådgiver. Ytterligere utdannelse er ikke dokumentert. Organisasjonsplanen opplyser ikke 

om kvalifikasjonene i foretaket.  Det fremgår imidlertid at Kåre Wærnes er ansatt i bedriften. 

I klagen er det opplyst at han er utdannet maskiningeniør. I tillegg er det vedlagt et 

svennebrev i tømrerfaget for Krystian Urbaniak. For øvrig vises det til vedlagt 

organisasjonsplan og drøftelsen av utdannelsen nedenfor. 

Saksgang   

21.03.2016: Søknad 

12.05.2016: Foretaket tilskrives for å sende inn bedre dokumentasjon 

27.05.2016: Direktoratet mottar en del dokumenter 

31.05.2016: Vedtak om sentral godkjenning (Totalavslag). 

23.06.2016: Vedtaket påklages av foretaket 

Foretakets anførsler 

Foretaket er ikke enig i at det mangler formell kompetanse for de omsøkte 

godkjenningsområdene. Som grunnlag for denne anførselen påpekes at firmaets grunnlegger 

og prosjekteringsleder, Kåre Wærnes er utdannet ingeniør fra 1960, dog som maskiningeniør. 

Det påpekes at Wærnes hadde konstruksjons- og bygningsfag i studiet. Etter endt studietid 

har Wærnes hovedsakelig jobbet med glass-, dør- og 

vindusproduksjon/prosjektering/montering, men også stålkonstruksjoner og 

elementproduksjon.  Ut fra dette anfører foretaket at Wærnes har relevant utdannelse i 

bunnen og at foretaket også ut fra dette har rett til å ha sentral godkjenning. 
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Det opplyses videre i klagen at de har ansatt en fagutdannet tømrer, og mener at dette ikke 

er tilstrekkelig vektlagt. Avslutningsvis påpekes at Ola Guren, som har skrevet klagen, nå har 

søkt og kommet inn på teknisk fagskole, samt at foretaket over tid har forsøkt å fa ansatt en 

ny prosjektleder. 

Det vises til klagen. 

 

Vurdering 

Direktoratet beklager innledningsvis den lange saksbehandlingstiden på klagesaker. 

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

påklagede godkjenningsområdene.  

Oversikt over gjeldende rett for vurderingen 

Det følger av SAK10 § 11-1,2. ledd at foretak som søker sentral godkjenning skal 

dokumentere at det har kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet. 

Det er derfor nødvendig med tilstrekkelig og relevant utdannelse og praksis tilpasset de 

omsøkte godkjenningsområdene for å sikre at det benyttes nødvendig og relevante faglige 

kvalifikasjoner for å oppfylle kravene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Det 

vises til SAK10 §§ 11-3 og 11-5 når det gjelder krav til utdanning og praksis og vurderingen av 

dette.  

Det gjøres oppmerksom på at før direktoratet kan innvilge søknad om sentral godkjenning, 

må foretaket dokumentere at den faglige ledelsen behersker hele bredden av 

arbeidsoppgaver innen det godkjenningsområdet det søkes sentral godkjenning for, jf. 

forarbeidene til plan- og bygningsloven (pbl), Ot.prp. nr. 45 – 2007-2008 pkt. 10.8.1.  

Bredden av arbeidsoppgaver er beskrevet i veiledningsteksten til hvert enkelt 

godkjenningsområde i SAK10 § 13-5 og til de relevante bestemmelsene i SAK10 kap 12. Det 

vises til disse veiledningstekstene. 

Foretaket skal dokumentere et bestemt antall års tilstrekkelig og relevant praksis med det 

omsøkte godkjenningsområdet.  Det er derfor ikke tilstrekkelig å ha en generell praksis fra 

bygg eller anlegg.  

Det er foretaket som har dokumentasjonsplikten for at det oppfyller vilkårene for å få sentral 

godkjenning, jf. SAK10 § 13-2.2. 

 

Kommentarer til klagen 

Felles drøftelse av utdannelsen 

Det følger av SAK10 § 9-1,2. ledd at foretak skal kunne innvilges sentral godkjenning skal ha 

en organisasjon med gjennomføringsevne for de oppgaver som er omfattet av 

godkjenningsområdet. Videre følger det av SAK10 § 11-1,2. at foretaket skal ha de 

nødvendige dvs. relevante, faglige kvalifikasjonene for å sikre gjennomføring i samsvar med 

plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og tillatelser.  Kravet til relevant 
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utdannelse går også igjen i SAK10 § 11-5, jf. også §§ 11-2 og 11-3.  

Som det fremgår av vedtaket datert 31.05.2016, er det nødvendig med utdannelse 

tilsvarende bygningsingeniør for å kunne få sentral godkjenning for prosjektering av 

konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2. For å få innvilget sentral godkjenning for utførelse av 

tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 er det nødvendige med 

utdannelse tilsvarende mesterbrev eller teknisk fagskole innen bygg. For utførelse av 

montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 er det nødvendig 

med utdannelse tilsvarende fagskole innen bygg med tilhørende relevant fagbrev som sveiser 

eller betongfagarbeider. For utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning 

i tiltaksklasse 2 er det nødvendig med utdannelse på linje med fagskole innen bygg med 

tilhørende relevant fagbrev eller mesterbrev innen glassfaget eller som blikkenslagarbeider.  

Foretaket har ikke dokumentert at det har ansatt personell med disse utdannelsene. 

Utdannelse som maskiningeniør har etter direktoratets vurdering og forvaltningspraksis ikke 

tilstrekkelig faglig bredde og dybde innenfor byggefagene til at den ansees tilstrekkelig faglig 

relevant for prosjektering. Det samme er tilfellet for utførelse.  Den oppfyller ikke forskriftens 

krav. 

En autorisasjon som glassrådgiver er ikke en utdannelse som i seg selv ansees som 

tilstrekkelig som grunnlag for sentral godkjenning, heller ikke for montering av 

glasskonstruksjoner.  

Når det gjelder foretakets kompetanse innen tømring, består denne i svennebrevet til 

Krystian Urbaniak.  Det fremgår av overnevnte bestemmelser, av vedtaket og av 

gjennomgangen ovenfor at dette svennebrevet ikke er tilstrekkelig relevant for noen av de 

omsøkte og påklagede godkjenningsområdene innen utførelse. Dette gjelder også for 

utførelse av tømmerarbeid og montering av trekonstruksjoner, da svennebrev ikke er 

tilstrekkelig for tiltaksklasse 2.  Det er heller ikke dokumentert tilstrekkelig dekkende og 

relevant praksis for tiltaksklasse 1. Denne vurderingen er gjort både i søknads- og 

klageomgangen. 

For ordens skyld nevnes at det forhold at Ola Guren nå har blitt tatt opp som student på en 

teknisk fagskole og at foretaket forsøker å få ansatt en prosjektleder ikke er relevant som 

grunnlag for sentral godkjenning. Foretak som søker sentral godkjenning skal dokumentere 

at tilstrekkelig og kompetanse er i foretaket når søknaden sendes. 

Foretaket oppfyller derfor ikke kravene til sentral godkjenning for de fire påklagede 

godkjenningsområdene. 

 

Kort gjennomgang av referanseprosjektene 

I og med at foretaket ikke har oppfylt kravene til utdannelse for de påklagede 

godkjenningsområdene, er det ikke nødvendig for direktoratet å gå detaljert gjennom 

referanseprosjektene for å avgjøre klagen.  
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Da foretaket kan søke om sentral godkjenning senere, skal direktoratet kort bemerke 

følgende til referanseprosjektene: 

For å kunne få sentral godkjenning for prosjektering i tiltaksklasse 2, er det nødvendig med 6 

års dokumentert erfaring med godkjenningsområdets faglige innhold, slik dette fremgår i 

veiledningsteksten til vedkommende godkjenningsområder i SAK10 § 13-5. For utførende i 

tiltaksklasse 2 er det nødvendig med 3 års erfaring av nevnte karakter. Ikke noen av de 

innsendte referanseprosjektene oppfylte dette. Når det gjelder de referanseprosjektene som 

kom inn som tilleggsopplysninger den 27.05.2017, bestod disse av kopier av tre kommunale 

vedtak hvor det fremgår at foretaket har hatt lokal godkjenning som ansvarlig prosjekterende 

og utførende glass og dører i fasade. Dette gjenspeiler de konkrete sakene, men 

dokumenterer ikke at foretaket behersker de godkjenningsområdene som det har søkt om og 

fått avslag på. 

Til foretakets opplysning nevnes for ordens skyld at direktoratet ikke kan se at en 

prosjektoppgave fra et glassrådgiverkurs er relevant som referanseprosjekt for noen av de 

omsøkte godkjenningsområdene. 

Foretaket har ikke dokumentert tilstrekkelig og relevant utdannelse for de fire påklagede 

godkjenningsområdene.  Foretaket har derfor ikke dokumentert at det har tilstrekkelig 

kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for disse godkjenningsområdene jf. pbl. § § 23-5 g 

23-6, SAK 10 § § 9-1,1. ledd, 11-1,2. ledd og §§ 11-2, 11-3, 11-5, 12-3 og12-4 og 13-5,2. ledd 

bokstav f, og 3.ledd bokstavene g, i og j. Jf. også pbl. § 22-1. 

Manglende dokumentasjon av system 

Foretak som søker sentral godkjenning skal dokumentere at det har et system for å ivareta 

kravene etter plan- og bygningsloven med forskrifter, jf.  SAK10 kap. 10. Direktoratet kan ikke 

se at foretaket har sendt inn dokumentasjon på dette. (Gjennnomgangsærklaring).Da klagen 

ikke ville føre frem har vi imidlertid ikke funnet det nødvendig å be om dette i forbindelse 

med klagebehandlingen. 

Kort kommentar til den tidligere godkjenningen 

Foretaket fikk sentral godkjenningen for henholdsvis prosjektering av konstruksjonssikkerhet 

og utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning, begge i tiltaksklasse 2 i 

vedtak av 22.04.2013. Direktoratet har gått gjennom denne saken i forbindelse med klagen. 

I organisasjonsplanen var det ført opp at daværende daglig leder Gunnar Kise hadde teknisk 

fagskole, maskinlinjen. Når det gjelder Wærnes, var det oppført at han var teknisk sjef og 

ingeniør. Det fremgikk imidlertid ikke at han var maskiningeniør, en utdannelse som heller 

ikke den gang var tilstrekkelig relevant. De referanseprosjektene som var innsendt var heller 

ikke tilstrekkelige til sentral godkjenning for de omsøkte godkjenningsområdene.  

Godkjenningen synes derfor å være gitt uten at forskriftens krav var tilstrekkelig oppfylt. 

I denne sammenheng minnes forøvrig om SAK10 § 13-4,3. ledd hvor det står at sentral 

godkjenning fornyes dersom vilkårene på søknadstidspunktet er oppfylt. Det er foretaket 

som har dokumentasjonsplikten for at det oppfyller kravene, jf. SAK10 § 13-2.» 
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Sak 129/17 Klage på vedtak om tilbaketrekking av sentral godkjenning fra Timber AS 

(godkjenningsnr. 2016/10067).  

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 tilbaketrekk av sentral godkjenning etter stedlig tilsyn for følgende 

godkjenningsområder: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 og 2 

• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1 og 2 

• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 1 og 2 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1, 2 og 3 

• Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 1, 2 og 3 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 og 2 

• Kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 

• Kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1 

 

 

I brev datert 15.11.2016 ble vedtak av 15.11.2016 påklaget ved Anders Frøstrup. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29. Klagen er i ettertid ytterligere supplert i brev av 

03.05.2017 av Steenstrup Stordrange ved advokat Tor Anthon Christiansen på vegne av 

Timber AS.  

 

Bakgrunn 
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Direktoratet for byggkvalitet gjennomførte et stedlig tilsyn med foretaket 01.09.2016. 

Tilsynet var basert på et tilfeldig utvalg. Temaet for tilsynet var foretakets 

kvalitetssikringsrutiner, jf. byggesaksforskriften (heretter SAK10) § 10-1, samt ivaretakelse av 

foretakets rolle som ansvarlig utførende, jf. SAK10 § 12-4.  

 

På bakgrunn av funn gjort under det stedlige tilsynet sendte direktoratet den 05.10.2016 

varsel til foretaket om tilbaketrekking av sentral godkjenning for alle foretakets gjeldende 

godkjenningsområder. Varselet var begrunnet med følgende:  

 

- Foretaket hadde i tilsynsmøtet ikke lagt frem tilstrekkelig dokumentasjon på 

kvalitetssikring av utførelse og ivaretakelse av relevante krav i eller med hjemmel i 

plan- og bygningslovgivningen som gjelder foretakets rolle som ansvarlig utførende, 

jf. krav i SAK10 § 10-1 andre ledd bokstav a og b, jf. § 12-4 bokstav a med tilhørende 

veiledning 

 

- Foretaket manglet skriftlig rutine for å vurdere og styre tilknyttede foretak etter 

SAK10 § 10-1 andre ledd bokstav c med tilhørende veiledning.  

 

- Foretaket manglet skriftlig rutine for å håndtere prosjektdokumentasjon etter SAK10 

§ 10-1 andre ledd bokstav e med tilhørende veiledning 

 

- Foretaket manglet skriftlig rutine for hvordan det holder seg oppdatert på krav gitt i 

eller med hjemmel i plan- og bygningsloven etter SAK10 § 10-1 andre ledd bokstav g 

med tilhørende veiledning 

 

- Foretaket hadde ikke hatt en grundig gjennomgang av sine kvalitetssikringsrutiner 

etter SAK10 § 10-1 andre ledd bokstav h med tilhørende veiledning 

 

Det ble i varselet også gitt en ytterligere redegjørelse for funnene som fremgikk av rapporten 

som ble sendt foretaket 05.10.2016 etter tilsynet.  

 

I vedtak av 15.11.2016 ble hele foretakets sentrale godkjenning trukket tilbake for alle 

godkjenningsområder og tiltaksklasser.  

 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Timber AS fikk sentral godkjenning første gang 30.08.1999. I perioden 14.05.2014 til 

29.11.2016 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene som nå er 

trukket tilbake.  
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Timber AS har 18 ansatte og ligger i Stokke i Sandefjord kommune i Vestfold. Ole Andreas 

Thorsen er daglig leder. Han har mesterbrev som snekker i tillegg til svennebrev som tømrer. 

Faglig leder er Anders Frøstrup. Han har mesterbrev som tømrer fra 1984.  

 

Foretaket er en håndverksbedrift og har sin virksomhet innen produksjon og salg av 

innredninger i tre og det som hermed står i forbindelse. Foretaket er registrert med 

næringskoden 16.232 Produksjon av bygningsartikler i Enhetsregisteret.  

 

 

Saksgang 

17.06.2016 Varsel fra direktoratet om stedlig tilsyn 

01.09.2016 Stedlig tilsyn gjennomføres 

03.10.2016 Direktoratets rapport etter stedlig tilsyn 

05.10.2016 Varsel om tilbaketrekking av sentral godkjenning 

22.10.2016 Foretakets svar på direktoratets varsel om tilbaketrekking 

15.11.2016 Vedtak om tilbaketrekking av sentral godkjenning 

21.11.2016 Klage på vedtak om tilbaketrekking innsendt av foretaket 

19.12.2016 Direktoratets svar på foretakets anmodning om utsatt iverksetting 

30.01.2017 – 22.03.2017 Mail- og brevkorrespondanse mellom foretaket og direktoratet 

vedrørende klagesakens behandling og mulige løsning 

03.05.2017 Supplerende klagebrev innsendt av foretaket v/advokater 

18.05.2017 Mailkorrespondanse mellom foretaket og direktoratet angående tidspunkt for 

behandling av saken i nemnda 

 

 

Foretaks anførsler 

I brev av 03.05.2017 sendte advokat Tor Anthon Christiansen ved Steenstrup Stordrange på 

vegne av foretaket inn oppdatert og utvidet klagebrev til direktoratet. Direktoratet vil i det 

følgende forholde seg til anførslene som fremkommer der.  

 

Det anføres for det første at direktoratets vedtak om tilbaketrekk er ugyldig på grunnlag av 

saksbehandlingsfeil, rettsanvendelsesfeil og feil i faktum. Dette begrunnes med at foretaket 

anfører at flere av de manglende rutinene som ligger til grunn for tilbaketrekkingen er rutiner 

som foretaket har i sine egenutviklede kvalitetssikringsrutiner og i styringssystemet Bygg og 

Bolig som foretaket abonnerer på, men som direktoratet ikke etterspurte i tilsynsmøtet. 

Foretaket anfører derfor at det foreligger brudd på undersøkelsesprinsippet i 

forvaltningsloven § 17 første ledd og at direktoratet har plikt til å spørre etter de enkelte 

rutinene under tilsynsmøtet. Det anføres også at direktoratet har brutt sin undersøkelsesplikt 

da foretaket ikke fikk anledning til å sende inn ytterligere dokumentasjon på sine rutiner i 

etterkant av tilsynsmøtet. Det er på bakgrunn av dette foretakets oppfatning at vedtaket om 

tilbaketrekk er ugyldig som følge av saksbehandlingsfeil.  
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Det er videre anført at det foreligger rettsanvendelsesfeil. Dette er begrunnet i 

legalitetsprinsippet og at direktoratets vedtak etter klagers syn er hjemlet i veiledningstekst 

og ikke lov og/eller forskrift. Særlig når det gjelder begrepet ”alvorlig overtredelse” i pbl. § 

22-2 anføres det at direktoratet her har tillagt veiledningsteksten for stor vekt, da begrepet 

etter foretakets oppfatning ikke kan tolkes like strengt i lovens forarbeider. Det hevdes i 

denne forbindelse at det ikke er noen automatikk i at sentral godkjenning skal trekkes tilbake 

ved manglende eller mangelfullt system, derimot at dette kun er et eksempel på hva som kan 

utgjøre en alvorlig overtredelse. I tilknytning til anførselen om rettsanvendelsesfeil hevdes 

det også at det ikke fremgår av ordlyden i SAK10 § 10-1 andre ledd bokstav c at foretaket skal 

ha rutine for avgrensning av egen kompetanse. Direktoratet har dermed etter foretakets syn 

stilt krav til rutiner som ikke følger av SAK10, noe som dermed må være en 

rettsanvendelsesfeil og således grunnlag for ugyldighet.  

 

Det blir i klagen videre gått nærmere inn på de enkelte avvikene som var grunnlaget for 

vedtaket om tilbaketrekk. Gjennomgående er at foretaket anfører at de enkelte rutinene ikke 

ble etterspurt av direktoratet under tilsynet samt at rutinene finnes elektronisk i 

styringssystemet til Bygg og Bolig AS. Foretakets anførsler når det kommer til disse avvikene 

vil bli nærmere redegjort for under.  

 

Det henvises for øvrig til klagen med anførsler i sin helhet.   

 

Vurdering 

Direktoratet har vurdert anførslene i klagen og funnet at klagen ikke kan føre frem hva 

gjelder tilbaketrekk av sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene.  

 

Det fremgår av plan- og bygningsloven § 22-2 at sentral godkjenning for ansvarsrett skal 

trekkes tilbake ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av bestemmelser eller tillatelser gitt 

i eller i medhold av denne lov. Alvorlige overtredelser kan eksempelvis være unnlatelse av å 

følge opp henvendelser som gjelder tilsyn, manglende eller mangelfullt system eller fravær 

av kvalitetssikring eller svikt i kvalitetssikringen, jf. Ot.prp.nr. 45 (2007-2008) s. 135 og SAK10 

§ 13-6 andre ledd og tilhørende veiledning.  

 

Generelt om gjennomføring av tilsyn 

Direktoratet for byggkvalitet er sentral bygningsmyndighet og forvalter ordningen med 

sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven. Direktoratet 

fører tilsyn med foretakene knyttet til kvalitetssikringsrutiner, bruken av dem, samt de 

generelle kvalifikasjonskravene, jf. SAK10 kapittel 13 med tilhørende veiledning.  

 

Direktoratet fører tilsyn med sentralt godkjente foretak for ansvarsrett uavhengig av 

pågående tiltak. Tilsynene gjennomføres enten som dokumenttilsyn eller stedlige tilsyn, jf. 

SAK10 § 13-1 andre ledd med tilhørende veiledning. Tilsyn med foretakene er basert på 

tilfeldig utvelgelse eller etter innrapporteringer blant annet fra kommuner.  
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Ved stedlig tilsyn foregår tilsynet som et intervju med foretakets representanter samt 

gjennomgang av kvalitetssikringsrutiner som er i bruk eller har vært brukt i pågående eller 

nylig avsluttede tiltak. Foretaket har da på forhånd fått innkallingsbrev til tilsyn med beskjed 

om å ha kopi av foretakets kvalitetssikringsrutiner samt sjekklister klare for gjennomgang.  

 

Kvalitetssikringsrutiner 

Foretak som søker sentral godkjenning for ansvarsrett skal ha kvalitetssikringsrutiner 

innenfor eget godkjenningsområde som sikrer etterlevelse av krav gitt i eller med hjemmel i 

plan- og bygningsloven, jf. SAK10 § 10-1 andre ledd. En kvalitetssikringsrutine er en 

prosedyre som beskriver hvordan foretaket vil sikre ivaretakelse av ansvar, plikter, oppgaver 

og etterlevelse av regelverk. Rutinen skal beskrive formål, hva som skal gjøres og hvem som 

utfører eller har ansvar for gjennomføring av rutinen. Rutinen skal også beskrive når den skal 

gjennomføres og hvilke underliggende dokumenter (som maler, sjekklister etc.) som er 

knyttet til rutinen jf. veiledning til SAK10 § 10-1.  

 

Slike rutiner for kvalitetssikring skal i henhold til SAK10 § 10-1 andre ledd bokstav a til h og 

tilhørende veiledning omfatte: 

 

a. rutiner for å identifisere, ivareta, herunder verifisere, og dokumentere oppfyllelse av 

relevante krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven som gjelder for 

foretakets godkjenningsområde , jf. § 1-2 bokstav c, for å sikre at alle relevante krav 

og vilkår oppfylles i tiltaket 

 

b. rutiner for å ivareta de plikter og oppgaver som følger av foretakets ansvar og 

funksjon, jf. SAK10 kapittel 12 

 

c. rutiner for å styre andre foretak som foretaket knytter til seg 

 

d. rutiner for å identifisere, behandle og lukke avvik, herunder hindre gjentagelse av 
avvik, fra krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven  

 

e. rutiner for å ivareta registrering, versjonshåndtering, videreformidling og 
oppbevaring av dokumentasjon som viser at krav gitt i eller med hjemmel i plan- og 
bygningsloven er oppfylt  

 

f. organisasjonsplan, jf. § 1-2 første ledd bokstav e  
 

g. rutiner for å sikre at foretaket har nødvendige og oppdaterte kunnskaper om krav 
gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven som er relevante for foretakets 
godkjenningsområde  

 

h. rutiner for å sikre jevnlig gjennomgang og oppdatering av kvalitetssikring 
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Ved søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett skal foretaket skriftlig og på en oversiktlig 

måte dokumentere at det oppfyller krav til kvalitetssikringsrutiner som angitt i § 10-1 annet 

ledd. Dokumentasjonen kan kreves fremlagt i en nærmere angitt form som viser hvordan 

kravene er ivaretatt, jf. § 5-1 tredje ledd, jf. SAK10 § 10-2 andre ledd og tilhørende 

veiledning. Det er ikke tilstrekkelig å vise til at foretaket har slike rutiner som nevnt. 

Foretaket skal også som et vilkår for sentral godkjenning kunne dokumentere at de aktuelle 

rutinene faktisk er i bruk, jf. SAK10 § 10-1 andre ledd med tilhørende veiledning. Kravet om 

at rutinene faktisk er i bruk følger også av lovens forarbeider hvor det fremgår at ”Krav til 

rutiner innebærer i tillegg til at foretakene skal ha et kvalitetssikringssystem som ivaretar 

kravene også at de skal vise at systemene er i bruk.”, jf. Ot.prp.nr.45 (2007-2008) s. 328. 

Direktoratet kan kreve fremlagt dokumentasjon på at foretaket har kvalitetssikringsrutiner 

som er aktivt i bruk i forbindelse med tilsyn, jf. SAK10 § 13-1 andre ledd.  

 

Kravene til kvalitetssikringsrutiner er kumulative, noe som innebærer at alle kravene må 

være innfridd for at kravet til kvalitetssikringsrutiner skal være oppfylt.  

 

Foretakets rutiner skal være tilpasset de godkjenningsområdene foretaket har eller søker 

sentral godkjenning for, jf. SAK10 § 10-2 andre ledd og tilhørende veiledning. Omfanget av 

rutinene kan differensieres etter foretakets størrelse, fagområder og de tiltaksklasser 

foretaket arbeider innenfor, jf. SAK10 § 10-1 andre ledd og tilhørende veiledning. Dette 

innebærer at når foretaket har sentral godkjenning i høyere tiltaksklasser, vil det også stilles 

høyere krav til foretakets system. Det samme gjelder dersom foretaket har sentral 

godkjenning for overordnet ansvar. På grunn av de omfattende ansvarsforholdene i disse 

tilfellene er det derfor ekstra viktig at foretaket har fungerende rutiner.  

 

Manglende eller mangelfullt kvalitetssikringssystem er å anse som en alvorlig overtredelse og 

dermed grunnlag for tilbaketrekk av sentral godkjenning, jf. SAK10 § 13-6 andre ledd og 

tilhørende veiledning.   

 

 

Forholdet til forvaltningslovens § 17 

Timber AS anfører i klagen at direktoratets vedtak om tilbaketrekk av sentral godkjenning er 

ugyldig som følge av saksbehandlingsfeil og feil i faktum. Foretaket viser til at direktoratets 

vedtak i hovedsak var begrunnet med at foretaket mangler rutiner som påkrevd etter SAK10 

§ 10-1 andre ledd. Flere av disse rutinene var i følge Timber AS ikke et tema i tilsynsmøtet. 

Dette gjelder rutine for dokumenthåndtering, rutine for gjennomgang og oppdatering av 

kvalitetssikring og rutine for styring av underentreprenører.  

 

I følge foretaket har Timber AS de nevnte rutinene i sine egenutviklede 

kvalitetssikringsrutiner og i styringssystemet til Bygg og Bolig, som Timber AS abonnerer på. 

Timber AS anfører i denne forbindelse at direktoratet ikke etterspurte de enkelte rutinene 

under tilsynsmøtet, og at dette dermed innebærer brudd på undersøkelsesprinsippet i 

forvaltningsloven § 17 om forvaltningens utrednings- og informasjonsplikt.  
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Forvaltningens utrednings- og informasjonsplikt innebærer at forvaltningen har en 

overordnet plikt til å påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes, jf. lov av 

10 februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven, heretter fvl.) § 

17 første ledd.  

 

På tidspunktet for søknad om sentral godkjenning har Timber AS selv erklært å ha slike 

rutiner som nevnt, jf. SAK10 § 10-2 andre ledd. Rutinene skal være på plass gjennom hele 

perioden foretak har sentral godkjenning, og skal kunne legges frem for direktoratet på 

forespørsel. I brev av 17.06.2016 vedrørende innkalling til stedlig tilsyn ble det listet opp 

hvilke konkrete rutiner foretaket skulle ha klare til møtet, blant annet kopi av sine 

kvalitetssikringsrutiner i henhold til SAK10 § 10-1 andre ledd. Direktoratet hadde dermed 

allerede på dette tidspunktet i forkant av møtet orientert Timber AS om å ha de aktuelle 

rutiner klare.  

 

Under tilsynet ble samtlige kvalitetssikringsrutiner gjennomgått og etterspurt av direktoratet, 

noe begge direktoratets tilsynsmedarbeidere som var til stede har notert. Det ble ikke 

fremlagt noen dokumenter som var basert på maler fra Bygg og Bolig under selve 

tilsynsmøtet, derimot fremla foretaket egenutviklede dokumenter. Foretaket fikk også 

muligheten til å si i mot eller legge frem flere rutiner under oppsummeringsmøtet 

avslutningsvis i tilsynet, da direktoratet presenterte sine funn. Her kom ikke foretaket med 

nye opplysninger eller nevnte at det hadde flere rutiner enn det som allerede var fremlagt. I 

tilknytning til dette anfører foretaket også at det ikke har noen plikt til å legge frem rutinene 

uoppfordret. Til dette vil direktoratet påpeke at foretaket på forhånd ble oppfordret til å ha 

sine rutiner klare til tilsynsmøtet. De enkelte rutinene ble også gjennomgått under møtet, og 

direktoratet gav da foretaket anledning til å legge frem disse. Det er også i foretakets 

interesse å legge frem alle sine rutiner for direktoratet for å dokumentere at det har et 

kvalitetssikringssystem som tilfredsstiller kravene.  

 

Når Timber AS i tilsynsmøtet opplyser om at det bruker kvalitetssikringsrutiner basert på 

maler fra ”Bygg og Bolig”, men legger frem et egenutviklet sett med kvalitetssikringsrutiner, 

tolker direktoratet dette dit hen at kvalitetssikringsrutinene fra ”Bygg og Bolig” ikke er i bruk. 

Det er derfor de egenutviklede rutinene som foretaket faktisk la frem på tilsynsmøtet som 

dannet grunnlaget for direktoratets rapport.  

 

Da direktoratet skriftlig har varslet foretaket om hvilke rutiner det skulle ha klart til 

tilsynsmøtet i innkallingsbrevet til tilsyn samt etterspurt de enkelte rutiner under selve 

møtet, kan ikke direktoratet se at det har brutt utredningsplikten som fremgår av fvl. § 17. 

Foretaket fikk beskjed i god tid i forkant om hvilke rutiner som skulle gjennomgås, og fikk 

også anledning på slutten av tilsynsmøtet til å legge frem ytterligere rutiner etter at 

direktoratet hadde presentert sine funn. Noen ytterligere slike rutiner ble ikke fremlagt.  
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Om muligheten for retting av avvik 

Timber AS har i sitt tilsvar til direktoratet etter varsel om tilbaketrekk kommentert 

muligheten for å rette opp påpekte avvik. Direktoratet vil i den forbindelse opplyse om at 

direktoratet ikke har hjemmel i verken lov eller forskrift til å pålegge et foretak å rette opp 

påpekte avvik som fremkommer ved tilsyn. Pålegg om retting er å anse som en sanksjon og 

det er ikke åpnet for denne typen sanksjon i forbindelse med den sentrale 

godkjenningsordningen. Dette skyldes i hovedsak at ordningen for sentral godkjenning for 

ansvarsrett er en frivillig ordning. Sanksjonsmuligheten for direktoratet dersom foretaket 

ikke oppfyller kravene til kvalitetssikringsrutiner blir dermed å trekke tilbake foretakets 

sentrale godkjenning, jf. SAK10 § 13-6 og tilhørende veiledning.  

 

Videre er det rutinene foretaket kan fremlegge på tidspunktet for tilsynet som er avgjørende 

for direktoratets vurdering av foretakets rutiner. Bakgrunnen for dette er at foretaket 

allerede ved søknad om sentral godkjenning har erklært å ha nødvendige rutiner på plass, jf. 

SAK10 § 10-2 andre ledd og tilhørende veiledning. Ved et eventuelt tilsyn skal foretaket 

dermed kunne bekrefte å fortsatt ha slike rutiner. Direktoratet har på bakgrunn av dette ikke 

anledning til å legge vekt på eventuelle rutiner som kan fremvises i etterkant av tilsynet. 

Dersom foretaket ikke kan dokumentere at kravene til kvalitetssikringsrutiner er oppfylt, har 

direktoratet dermed plikt til å trekke foretakets sentrale godkjenning, jf. § 13-6 første ledd og 

tilhørende veiledning.  

 

Muligheten for retting i forbindelse med sentral godkjenning blir derfor å sende inn ny 

søknad om sentral godkjenning. Ved innsending av ny søknad etter vedtak om tilbaketrekk 

skal det være dokumentert at det er foretatt gjennomgang av kvalitetssikringsrutiner og at 

nødvendige tiltak er iverksatt for å hindre gjentakelse av avvik fra krav gitt i eller med 

hjemmel i plan- og bygningsloven, samt at kvalitetssikringsrutinene er i bruk, jf. SAK10 § 13-6 

femte ledd og tilhørende veiledning.  

 

Når det gjelder foretakets anførsel om at det foreligger brudd på fvl. § 17 fordi foretaket ikke 

fikk anledning til å rette opp i de påpekte avvik ved å sende inn rutiner i etterkant av 

tilsynsmøtet, kan direktoratet etter dette ikke se at anførselen kan tas til følge. Foretaket har 

i søknad om sentral godkjenning erklært å ha nødvendige rutiner, og direktoratet har kun 

anledning til å ta stilling til de fremlagte rutiner på tilsynstidspunktet. Direktoratet kan derfor 

ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil på dette grunnlaget.  

 

 

Forholdet mellom veiledning og forskrift 

Det er videre anført i klagen at det også foreligger feil ved bedømmelsen av de rettslige 

forutsetningene for skjønnet ved at direktoratet har tillagt veiledningsteksten til SAK10 

større vekt enn det som følger av en naturlig forståelse av kravene i SAK10 § 10-1 andre ledd.  

 

Til dette vil direktoratet bemerke at veiledningen til SAK10 går lenger enn å kun gi råd om 

hvordan oppfyllelse av forskriftens krav kan skje. Denne veiledningen forklarer forskriftens 
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krav, utdyper innholdet i dem og gir føringer for hvordan kravene kan etterkommes i praksis, 

jf. Veiledning om byggesak, publikasjonsnummer HO-1/2011, s. 2. Veiledningsteksten er også 

et uttrykk for langvarig forvaltningspraksis innenfor byggesaksforskriftens område. I tillegg til 

regelverkstekstens ordlyd vil derfor begrunnelsen for avvikene også forankres i veiledningen 

til SAK10. Direktoratet kan for øvrig ikke se at veiledningen til SAK10 § 10-1 andre ledd 

trekker i en annen retning enn forskriftsteksten slik foretaket anfører, da veiledningen som 

nevnt er ment å skulle utdype kravene gitt i forskriften.  

 

Resultat av stedlig tilsyn 

Direktoratet vil i det følgende gå nærmere inn på de enkelte funnene som ble gjort under 

tilsynsmøtet og begrunnelsen for disse.   

 

I forbindelse med klagen har foretaket vedlagt en rekke nye rutiner og sjekklister som ikke 

ble fremlagt for direktoratet i tilsynsmøtet. Som tidligere nevnt er direktoratets vurdering av 

foretakets system basert på den informasjonen som fremkommer under selve tilsynsmøtet. 

Vedlagte rutiner i klageomgangen og innsendte rutiner i etterkant av tilsynsmøtet og vedtak 

om tilbaketrekk vil derfor ikke være gjenstand for direktoratets vurdering i klageomgangen.  

 

Avvik nr. 1 – Krav til kvalitetssikring av eget arbeid (SAK10 § 10-1 andre ledd bokstav a og 

b) 

Krav i henhold til SAK10 

Foretaket skal ha rutiner for å identifisere, ivareta, herunder verifisere, og dokumentere 

oppfyllelse av relevante krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven som gjelder 

foretakets godkjenningsområde, jf. § 1-2 bokstav c, for å sikre at alle relevante krav og vilkår 

oppfylles i tiltaket, samt rutiner for å ivareta de plikter og oppgaver som følger av foretakets 

ansvar og funksjon, jf. SAK10 kapittel 12, jf. § 10-1 andre ledd bokstav a og b med tilhørende 

veiledning.  

 

Det forutsettes at foretak med sentral godkjenning gjennomfører kvalitetssikring av eget 

arbeid i henhold til egne rutiner. Kvalitetssikringsrutinene skal beskrive hvordan 

kvalitetssikring av eget arbeid gjennomføres og hvordan kvalitetssikring dokumenteres. Det 

skal kunne legges frem dokumentasjon på at kvalitetssikring er gjennomført som beskrevet i 

foretakets rutiner.  

 

Ansvarlig utførende skal blant annet sørge for at utførelsen er kvalitetssikret og i samsvar 

med produksjonsunderlaget samt at eventuelle vilkår som følger av tillatelse eller særskilte 

krav til utførelsen gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven er oppfylt, jf. SAK10 § 10-

1 andre ledd bokstav a og b, jf. § 12-4 bokstav a med tilhørende veiledning.  

 

Direktoratets begrunnelse for klassifisering 

Foretaket la i tilsynsmøtet frem dokumentasjon på utført kvalitetssikring av eget arbeid i 

form av utfylte sjekklister. Fremlagte sjekklister inneholdt imidlertid få sjekkpunkter og 

manglet sporbarhet til hvilket konkret produksjonsunderlag det var kvalitetssikret opp i mot 
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(slik som tegningsnummer, beskrivelse etc.). Videre kom det ikke frem av sjekklistene når 

kvalitetssikringen var utført og hvem som hadde kvalitetssikret det utførte arbeidet. Da 

foretaket ikke på tilsynstidspunktet kunne fremlegge slike rutiner som tilfredsstilte nevnte 

krav, ble dette av direktoratet vurdert som et avvik.  

 

Foretakets kommentar til avviket 

Foretaket anfører i klagen at Timbers fremlagte rutine inneholdt egne underpunkter for hvert 

krav i SAK10 § 12-4 og at det dermed ikke er riktig at rutinen inneholdt for få sjekkpunkter. 

Det er også anført at rutinen inneholdt et felt for ytterligere anmerkninger, kolonne for å 

kvittere at kravet er kontrollert samt sjekklister knyttet til TEK10 kapittel 10, 11, 12, 13 og 14. 

Videre anføres det at rutinen inneholdt både dato og signering, men samtidig bekrefter 

foretaket at disse feltene ikke var utfylt i rutinen som ble fremlagt for direktoratet under 

tilsynsmøtet.  

 

Til foretakets anførsler vil direktoratet bemerke at det først og fremst er manglende 

sporbarhet til produksjonsunderlaget, samt datering og signering i sjekklistene som er 

grunnlaget for avviket. Klager synes å ha oppfattet at det er innholdet i rutinen og punktene 

for ivaretakelse av ansvarlig utførendes ansvar etter SAK10 § 12-4 som er hovedårsaken til 

avviket. Så er altså ikke tilfelle.  

 

Da sjekklisten mangler både sporbarhet, datering og signering er det ikke dokumentert 

overfor direktoratet at Timber AS faktisk har foretatt tilstrekkelig kvalitetssikring. Det vises 

videre til at det, som tidligere nevnt, er det som blir fremlagt overfor direktoratet i 

tilsynsmøtet som danner grunnlag for rapport og eventuelle sanksjoner i etterkant av møtet. 

Det er på bakgrunn av dette direktoratets vurdering at fremlagt dokumentasjon på 

gjennomført kvalitetssikring er mangelfull sett opp i mot kravet i SAK10 § 10-1 andre ledd 

bokstav a og b.  

 

Avvik nr. 2 – Styring av tilknyttede foretak og avgrensning av eget arbeid (SAK10 § 10-1 

andre ledd bokstav c) 

Krav i henhold til SAK10 

Foretak som søker om sentral godkjenning skal ha kvalitetssikringsrutiner som angir hva 

foretaket har kompetanse til å utføre med egne ansatte, innenfor godkjenningsområdet, før 

det må knytte til seg andre foretak og sikrer at tilknyttede foretak har nødvendige 

kvalifikasjoner, jf. SAK10 § 10-1 andre ledd bokstav c og tilhørende veiledning. Dette har 

særlig stor betydning i de tilfeller hvor foretaket påtar seg overordnet ansvar for kontroll, 

samt overordnet ansvar for prosjektering eller utførelse.  

 

Foretaket skal også kunne synliggjøre avgrensning av eget arbeid, jf. SAK10 § 10-1 andre ledd 

bokstav c og tilhørende veiledning. Med dette menes det hva foretaket har kompetanse til å 

utføre med egne ansatte innenfor godkjenningsområdet før det knytter til seg andre foretak.  

 

Direktoratets begrunnelse for klassifisering 
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I fremlagte dokumenter under tilsynsmøtet kunne foretaket ikke dokumentere å ha 

kvaltetssikringsrutiner som inneholdt beskrivelse av hva foretaket selv hadde kompetanse til 

å gjøre med egne ansatte innenfor godkjenningsområdene foretaket har. 

 

Foretaket kunne ikke under tilsynsmøtet fremlegge skriftlige rutiner for hvordan tilknyttede 

foretak vurderes og styres i tiltak. Det fremkommer av rutinen ”Diverse revisjoner i 2016 

etter endringer fom 1.1.2016” datert 21.08.2016 at foretaket aldri benytter seg av 

tilknyttede foretak som jobber på deres ansvarsrett, men at det unntaksvis leies inn ekstra 

bemanning ved behov. Videre fremkommer det i skrivet at foretaket ikke har 

prosedyrer/rutiner for å vurdere og styre tilknyttede foretak, siden dette ikke er aktuelt for 

Timber AS. Foretaket hadde imidlertid på tilsynstidspunktet sentral godkjenning for 

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

skal derfor også ha rutiner for dette. Da foretaket ikke på tilsynstidspunktet kunne fremlegge 

slike rutiner som tilfredsstilte nevnte krav, ble dette av direktoratet vurdert som et avvik.  

 

Foretakets kommentar til avviket 

Foretaket anfører i klagen at kravet til ”hva foretaket har kompetanse til å utføre med egne 

ansatte” er hentet direkte fra veiledningen til SAK10, og ikke har forankring i selve 

forskriften. Direktoratet har derfor etter foretakets syn ikke anledning til å kreve at 

foretakets rutiner skal inneholde slik avgrensning av foretakets kompetanse, og det må 

derfor foreligge feil i rettsanvendelsen.  

 

Til dette vises til det tidligere nevnte angående forholdet mellom SAK10 og veiledning. 

Veiledningen er ment å utdype og forklare ytterligere kravene gitt i forskriften. Når det 

kreves at foretaket skal ha rutine for hva foretaket har kompetanse til å utføre med egne 

ansatte, er dette en utdypning av kravet i SAK10 § 10-1 andre ledd bokstav c om rutiner for å 

styre andre foretak som foretaket knytter til seg. For å kunne vite når foretaket har behov for 

å knytte til seg andre foretak, må det også ha et bevisst forhold til hva foretaket faktisk kan 

utføre og ikke med egne ansatte. Dette skal fremgå i den nevnte rutinen.  

 

Når det gjelder manglende rutine for styring av tilknyttede foretak anfører Timber AS at det 

ikke er riktig at foretaket ikke har slik rutine, men at foretaket har denne rutinen i 

styringssystemet til ”Bygg og Bolig”. Til dette vil direktoratet bemerke at denne rutinen ikke 

ble forelagt for direktoratet på tilsynstidspunktet. I notatet som imidlertid ble fremlagt 

fremgikk det at Timber AS ikke har rutiner for hvordan tilknyttede foretak vurderes og styres 

i tiltak. Dette da Timber AS skriver at det aldri leier inn foretak på sin ansvarsrett. Videre 

fremkommer det i skrivet at foretaket ikke har prosedyrer/rutiner for å vurdere og styre 

tilknyttede foretak, siden dette ikke er aktuelt for Timber AS.  

Foretaket hadde imidlertid på tilsynstidspunktet sentral godkjenning for 

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

det er derfor også helt vesentlig at foretaket har rutiner som ovenfor. Når foretaket ved 

søknad om sentral godkjenning har erklært å ha slike rutiner, kan ikke foretaket i ettertid 
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avgrense sitt rutinekrav med bakgrunn i at det ikke har en praksis som omfattes av 

godkjenningsområdet.  

 

Da det er den fremlagte dokumentasjonen på tilsynstidspunktet som er avgjørende for 

direktoratets vurdering av foretaket system, kan det ikke få betydning om foretaket har 

vedlagt en rutine i klageomgangen. Det er på bakgrunn av det ovenstående direktoratets 

vurdering at de fremlagte rutiner under tilsynsmøtet er mangelfulle sett opp i mot kravet i 

SAK10 § 10-1 andre ledd bokstav c.  

 

Direktoratet vil påpeke at kravet om at foretaket skal beskrive hva det har kompetanse til å 

utføre med egne ressurser også var en del av SAK10 § 10-1 før 01.01.2016. Kravet er således 

ikke nytt, og en beskrivelse i henhold til dette kravet skulle således ha vært en del av Timber 

AS´s kvalitetssikringssystem fra den datoen de fikk sentral godkjenning for overordnet ansvar 

første gang.  

 

Avvik nr. 3 – Dokumenthåndtering (SAK10 § 10-1 andre ledd bokstav e) 

Krav i henhold til SAK10 

Foretak som søker sentral godkjenning for ansvarsrett skal ha rutiner for å ivareta 

registrering, versjonshåndtering, videreformidling og oppbevaring av dokumentasjon som 

viser at krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven er oppfylt, jf. SAK10 § 10-1 

andre ledd bokstav e.  

 

Rutinen sikrer at aktørene i et prosjekt til enhver tid har oppdaterte, relevante og 

nødvendige dokumenter for å kunne gjennomføre sin del av tiltaket i henhold til plan- og 

bygningslovgivningen og gitte tillatelser. Dette kravet skal bl.a. sikre at oppdatert 

produksjonsunderlag finnes på byggeplass. Rutinen skal også sikre at relevant 

produktdokumentasjon oppbevares i 5 år etter at ferdigattest er gitt, jf. SAK10 § 12-6 andre 

ledd med tilhørende veiledning.  

 

Direktoratets begrunnelse for klassifisering 

Timber AS kunne ikke i tilsynsmøtet fremlegge skriftlig rutine for hvordan 

produktdokumentasjonen håndteres i prosjektperioden og etter at prosjektene ble 

ferdigstilt. Da foretaket ikke på tilsynstidspunktet kunne fremlegge slike rutiner som 

tilfredsstilte nevnte krav, ble dette av direktoratet vurdert som et avvik.  

 

Foretakets kommentar til avviket 

Når det gjelder rutine for dokumenthåndtering anfører foretaket i klagen at Timber AS ikke 

ble bedt om å fremlegge denne rutinen under tilsynsmøtet, og at malpermene for 

prosjektdokumenter sto fremme under tilsynsmøtet.  

 

Direktoratet vil i tilknytning til dette bemerke at foretaket i forkant av møtet fikk brev 

vedrørende innkalling til tilsyn hvor det ble beskrevet at foretaket blant annet skulle ha kopi 

av kvalitetssikringsrutiner i henhold til SAK10 § 10-1 andre ledd klare til møtet. Foretaket 
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hadde dermed i god tid blitt orientert om hvilke konkrete rutiner det skulle fremlegge for 

direktoratet. Det må også påpekes at foretaket har et selvstendig ansvar overfor direktoratet 

å fremlegge dokumentasjon på at det har slike rutiner som nevnt. Foretaket ble under 

tilsynet spurt om å legge frem en slik rutine, noe foretaket ikke kunne.  

 

For det andre vises det til at Timber AS har denne rutinen i styringssystemet til ”Bygg og 

Bolig”. Direktoratet vil her bemerke at som tidligere nevnt fremla foretaket under 

tilsynsmøtet ikke noen form for dokumentasjon på rutiner fra ”Bygg og Bolig”. Dette er 

rutiner foretaket først har sendt inn med klagen i etterkant av tilsynsmøtet.  

 

Da foretaket under tilsynsmøtet ikke kunne fremlegge dokumentasjon på en rutine for 

dokumenthåndtering, er det direktoratets vurdering at foretaket ikke har dokumentert å 

oppfylle rutinekravet i SAK10 § 10-1 andre ledd bokstav e på plass, Jf. SAK10 § 10-2 andre 

ledd og tilhørende veiledning.  

 

 

Avvik nr. 4 – Oppdatering av kunnskaper/opplæring (SAK10 § 10-1 andre ledd bokstav g) 

Krav i henhold til SAK10 

Foretaket skal i forbindelse med sentral godkjenning dokumentere at det har rutiner for å 

sikre at foretaket har nødvendige og oppdaterte kunnskaper om krav gitt i eller med 

hjemmel i plan- og bygningsloven som er relevante for foretakets godkjenningsområde, jf. 

SAK10 § 10-1 andre ledd bokstav g.  

 

Det presiseres i veiledningen til bestemmelsen at foretaket skal gjennomgå 

kvalitetssikringsrutinene jevnlig for å sikre at rutinene er egnet for å sikre oppnåelse av de 

mål og krav som foretaket har etter plan- og bygningslovgivningen og om nødvendig foreta 

oppdateringer. Kravet til jevnlig gjennomgang og oppdatering av rutinene gjelder uavhengig 

av foretakets størrelse. Foretakets personell skal ha kjennskap til krav som er relevante for 

deres oppgaver og systemet skal sikre opplæring for å fornye og vedlikeholde kunnskap som 

er relevant for foretakets virksomhet.  

 

Direktoratets begrunnelse for klassifisering 

Foretaket kunne ikke i tilsynsmøtet fremlegge skriftlig rutine for hvordan det holder seg 

oppdatert på krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Foretaket hadde dermed 

ikke dokumentert hvordan det i praksis holder seg oppdatert på endringer i lovverket. Da 

foretaket ikke på tilsynstidspunktet kunne fremlegge slik rutine som tilfredsstilte nevnte krav, 

ble dette av direktoratet vurdert som et avvik.  

 

 

Foretakets kommentar til avviket 

Timber AS bestrider i klagen at foretaket mangler slik rutine for oppdatering som nevnt, da 

slik rutine i følge foretaket er inntatt i et generelt skriv 21. august 2016 og fremlagt på 

tilsynsmøtet. Det er i skrivet beskrevet at oppdatering skal ”tentativt skje januar hvert år og 
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utføres av de prosjektansvarlige som dermed må sette seg inn i eventuelt nytt eller endret 

regelverk”.  

 

Hvordan Timber AS faktisk skal gjøre dette i praksis fremkommer imidlertid ikke av rutinen, 

noe som dermed er å anse som et avvik. Det er på bakgrunn av dette direktoratets vurdering 

at det fremlagte skriv under tilsynsmøtet er mangelfullt sett opp i mot kravet i SAK10 § 10-1 

andre ledd bokstav g. Direktoratet vil også påpeke at beskrivelsen i skrivet av 21. august 2016 

ikke retter seg mot hvordan foretaket holder seg oppdatert på krav og endringer i 

regelverket som er relevant for foretakets godkjenningsområder, men derimot omhandler 

foretakets gjennomgang av egne kvalitetssikringsrutiner. Det dreier seg således om to ulike 

rutinekrav som foretaket blander sammen.  

 

 

Avvik nr. 5 – Krav til gjennomgang og oppdatering av kvalitetssikringsrutinene (SAK10 § 10-

1 andre ledd bokstav h) 

Krav i henhold til SAK10 

Foretak med sentral godkjenning skal ha rutiner for å sikre jevnlig gjennomgang og 

oppdatering av kvalitetssikring, jf. SAK10 § 10-1 andre ledd bokstav h og tilhørende 

veiledning. Bestemmelsen pålegger foretaket å gjennomgå kvalitetssikringsrutinene jevnlig 

for å sikre at rutinene er egnet for å sikre oppnåelse av de mål og krav som foretaket har 

etter plan- og bygningslovgivningen og om nødvendig foreta oppdateringer.  

 

Alle oppdateringer skal gjøres kjent internt i egen organisasjon. Foretaket må ved tilsyn 

kunne fremlegge dokumentasjon på at det er foretatt gjennomgang/oppdatering av 

kvalitetssikringsrutinene, og at eventuelle endringer er gjort kjent.   

 

Direktoratets begrunnelse for klassifisering 

Foretaket la i tilsynsmøtet frem rutine for hvordan det sikrer jevnlig gjennomgang og 

oppdatering av sine kvalitetssikringsrutiner. Av rutinen kom det frem at foretaket skal ha en 

grundig gjennomgang av sitt system i januar hvert år, der kvalitetssikringsrutinene skal 

gjennomgås og ajourføres opp i mot kravene i SAK10 § 10-1. Direktoratet kunne ikke se at en 

slik grundig gjennomgang hadde vært gjennomført, da flere av de påkrevde 

kvalitetssikringsrutinene manglet. Da foretaket ikke kunne dokumentere overfor direktoratet 

at den nevnte rutinen for gjennomgang har blitt fulgt, ble dette av direktoratet vurdert som 

et avvik.  

 

Foretakets kommentar til avviket 

Det anføres i klagen at det ikke er riktig at Timber AS ikke har slike rutiner som nevnt, da 

disse etter foretakets syn er tilstrekkelig dokumentert i klagen. Det vises også til at rutinene 

finnes elektronisk i styringssystemet til ”Bygg og Bolig” og i egne kontrollmapper. Flere av 

rutinene var heller ikke i følge foretaket tema på møtet, og det er derfor ikke riktig at disse er 

registrert som avvik.  
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Til dette vil direktoratet bemerke at det ikke er mangel på en rutine som er begrunnelsen for 

avviket, men manglende gjennomgang og oppdatering av foretakets kvalitetssikringsrutiner. 

Dersom foretaket hadde hatt gjennomgang som nevnt i henhold til egne rutiner, skulle 

foretaket ved en grundig gjennomgang av rutinesettet fanget opp at de nødvendige rutiner i 

henhold til SAK10 § 10-1 andre ledd manglet i deres egenutviklede systemer. Da foretaket 

ikke har fanget opp dette selv tyder dette på, etter direktoratets syn, at foretaket ikke har 

tilstrekkelig kjennskap til sine rutiner og at disse ikke er i aktivt bruk.  

 

Rutiner i styringssystemet til ”Bygg og Bolig” er innsendt i klageomgangen, og kan således 

ikke tillegges vekt, jf. om dette over.  

 

Når det gjelder anførselen om at direktoratet ikke eksplisitt etterspurte den aktuelle rutinen 

for gjennomgang, har begge direktoratets representanter notert at denne rutinen var tema 

på møtet. Under oppsummeringsmøtet ble foretaket også presentert de funn som fremgår 

av rapporten. Foretaket hadde da ingen kommentarer til disse funnene. Det vises også til at 

foretaket på forhånd ble varslet om hvilke rutiner det skulle ha klare til tilsynsmøtet, jf. brev 

fra direktoratet av 17.06.2016 om innkalling til tilsyn.  

 

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

sørget for å ha en tilstrekkelig gjennomgang av sine kvalitetssikringsrutiner i henhold til 

kravet i SAK10 § 10-1 andre ledd bokstav h.  

 

 

 

 

Begrepet ”alvorlig overtredelse” (pbl. § 22-2) 

Det er av Timber AS anført i klagen at direktoratet i sitt vedtak feilaktig har tillagt 

veiledningsteksten til SAK10 § 13-6 andre ledd for stor vekt når det begrunnes med at 

mangelfullt system er å anse som en alvorlig overtredelse. Mangelfullt system er i følge 

Timber AS kun nevnt som et eksempel på hva som kan utgjøre en alvorlig overtredelse, ikke 

en overtredelse som automatisk skal lede til tilbaketrekk av sentral godkjenning. De enkelte 

avvikene som fremkommer i direktoratets rapport kan dermed i følge foretaket ikke i seg selv 

anses som tilstrekkelige alvorlige til å begrunne tilbaketrekk av foretakets godkjenning.  

 

Sentral godkjenning for ansvarsrett skal trekkes tilbake ved alvorlige eller gjentatte 

overtredelser av bestemmelser eller tillatelser gitt i eller i medhold av denne lov, jf. pbl. 

§ 22-2. Bestemmelsen er en ”skal”-regel, som gir direktoratet plikt til å trekke tilbake 

godkjenningen når ett av de to nevnte alternativene foreligger, jf. Ot.prp.nr.45 (2007-2008) s. 

327. Alvorlige overtredelser kan eksempelvis være unnlatelse av å følge opp henvendelser 

som gjelder tilsyn, manglende eller mangelfullt system eller fravær av kvalitetssikring eller 

svikt i kvalitetssikringen, jf. Ot.prp.nr. 45 (2007-2008) s. 135 og SAK10 § 13-6 andre ledd og 

tilhørende veiledning.  
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Når det gjelder foretakets anførsel vises det til det tidligere nevnte om veiledningstekstens 

funksjon som utdypende og forklarende hjelpemiddel til byggesaksforskriften. Også på dette 

punkt er veiledningsteksten til SAK10 § 13-6 andre ledd ment å utdype og gi innhold til  

forskriftsteksten og pbl. § 22-2 når det gjelder betydningen av begrepet ”alvorlig 

overtredelse”.  Det er således både intensjonen bak veiledningsteksten og dermed også 

anledning for direktoratet til å bruke veiledningsteksten til SAK10 aktivt ved vurderingen av 

hva som er å anse som en ”alvorlig overtredelse” etter pbl. §§ 22-2 og SAK10 13-6 andre 

ledd.  

 

Foretaket viser i klagen til plan- og bygningslovens forarbeider hvor det fremkommer at det 

”Med alvorlige overtredelser siktes det til overtredelser som er graverende på grunn av sin 

grovhet”, jf. Ot.prp.nr. 45 (2007-2008) s. 326. I følge foretaket viser dette at terskelen for 

tilbaketrekk av sentral godkjenning ligger høyt, og ikke noe som nødvendigvis automatisk skal 

begrunne tilbaketrekk i de tilfellene hvor det foreligger manglende eller mangelfullt system.  

 

Sitatet foretaket har vist til fra forarbeidene viser imidlertid etter direktoratets syn ikke hele 

det totale bildet når det gjelder forståelsen av hva som skal karakteriseres som ”alvorlig 

overtredelse”. Dette begrunnes med at det i påfølgende setning i forarbeidene fremkommer 

at ”Flere feil eller mangler i samme sak som isolert sett ikke kan betegnes som alvorlige, kan 

samlet sett også vurderes som alvorlige i lovens forstand, og dermed begrunne 

tilbaketrekking.”, jf. Ot.prp.nr. 45 (2007-2008) s. 326. Det er på bakgrunn av dette ikke bare 

overtredelser som i seg selv er graverende på grunn av sin grovhet som kan begrunne 

tilbaketrekk, men også de tilfellene hvor flere enkeltovertredelser samlet sett utgjør en 

såpass betydelig overtredelse at det på bakgrunn av dette må betegnes som en alvorlig 

overtredelse.  

 

Det fremkom under det stedlige tilsynet en rekke funn som viste at foretaket ikke kunne 

fremlegge flere rutiner i tillegg til at de rutinene foretaket viste til manglet sporbarhet til 

produksjonsunderlaget, manglende datering og signering samt få sjekkpunkter i de fremlagte 

sjekklister. Disse funnene viser manglende oppfyllelse av kravene til kvalitetssikringssystem, 

og må samlet sett anses å være en alvorlig overtredelse som skal medføre tilbaketrekk av 

den sentrale godkjenningen, jf. SAK10 § 13-6 andre ledd, jf. pbl. § 22-2.  

 

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Timber AS ikke har dokumentert at 

det har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å inneha sentral godkjenning for de tilbaketrukne 

godkjenningsområdene.  

 

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

 

Klager har i brev av 29.05.2017 sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i den 
aktuelle saken. Klagenemnda har gått grundig igjennom direktoratets fremstilling og 
dokumentene i saken, samt de sist innsendte kommentarene. Klagenemnda kan ikke se at 
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det er grunnlag for å endre direktoratets vedtak.  

 

 

 

 

 

 

Sak 130/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om endring av sentral godkjenning fra 

Vasland Maskin AS (godkjenningsnr. 2016/3155).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområde: 

• Prosjektering av utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

 

I brev mottatt 08.04.2016 ble vedtak av 15.03.2016 påklaget. Klagen er rettidig, jf. 

forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 04.12.2015 søknad om endring av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 15.03.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

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

• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 1 
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• Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 2 

 

 

 

Avslaget for det påklagede godkjenningsområdet ble begrunnet med at foretaket ikke hadde 

dokumentert nødvendig utdanningsnivå, jf. forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak før 

1.1.2016 (byggesaksforskriften, heretter SAK10) § 11-1 første ledd og tilhørende veiledning. 

Direktoratet fant imidlertid grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1.  

 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Vasland Maskin AS fikk sentral godkjenning første gang 10.03.2011. I perioden 17.02.2014 –

17.02.2017 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene søker, 

prosjektering av utearealer og landskapsutforming, prosjektering av vannforsynings, avløps 

og fjernvarmeanlegg, utførelse av innmåling og utstikking av tiltak, utførelse av grunnarbeid 

og landskapsutforming, utførelse av riving og miljøsanering, alle i tiltaksklasse 1, og utførelse 

av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2. 

 

Foretaket har 11 ansatte og ligger i Byremo i Vest-Agder. Leif Roger Vasland er daglig leder. 

Han har fagbrev som anleggsmaskinfører fra 1995 og 50 fagskolepoeng fra teknisk fagskole 

for delstudium i Bergteknikk fra 2015. Foretaket har sin virksomhet innen 

maskinentreprenørvirksomhet, herunder sprenging, graving og transport. 

 

Saksgang 

04.12.2015 Søknad om endring 

15.03.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

08.04.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

I klagen viser foretaket til at det mener å ha såpass mye erfaring og praksis at dette må veie 

opp for manglende utdannelse. Foretaket gir en nærmere beskrivelse av 6 

referanseprosjekter. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdet prosjektering av utearealer og landskapsutforming i 

tiltaksklasse 2. 
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I henhold til forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak før 1.1.2016 (byggesaksforskriften, 

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

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

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

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

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

byggesaksforskriften § 11-4 første og annet ledd. 

 

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. Praksis kan heller ikke kompensere for mer enn ett utdanningsnivå.  

 

 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

ingeniørhøgskole, jf. SAK10 § 11-1 og veiledningen til bestemmelsen slik den gir uttrykk for 

den sentrale godkjenningsordningens praksis for krav til utdanningsnivå. Relevant utdanning 

for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være bachelor i landskapsarkitektur, bygg og 

anleggsteknikk eller arkitektur. 

 

Foretaket har vist til en ansatt med fagbrev som anleggsmaskinfører fra 1995 og 50 

fagskolepoeng fra teknisk fagskole for delstudium i Bergteknikk fra 2015. Foretaket oppfyller 

dermed ikke kravet til utdanning på bachelornivå.  

 

Direktoratet er usikre på om delstudiet i Bergteknikk kan svare til mesterbrev/fagskolenivå. 

Delstudiet hadde en studiebelastning tilsvarende 50 fagskolepoeng. Til sammenligning vil en 

to-årig teknisk fagskoleutdanning tilsvare 120 fagskolepoeng. Direktoratet er imidlertid av 

den oppfatning at studiet daglig leder viser til kan ligge noe nærmere en 

mesterbrevutdanning i omfang.  

 

Uavhengig av utdanningsnivået må også, som nevnt over, utdanningen være tilstrekkelig 

relevant for godkjenningsområdet det søkes om. En vesentlig del av innholdet i 

godkjenningsområdet prosjektering av utearealer og landskapsutforming går blant annet ut 

på å oppnå god kvalitet i forhold til universell utforming, sikkerhet og innvirkning på ytre 

miljø, herunder håndtering av overvann. Etter direktoratets vurdering er det lite som tyder 

på at delstudiet i Bergteknikk gir et tilstrekkelig grunnlag for å ivareta disse oppgavene. 

Utdanningen er dermed ikke tilstrekkelig relevant. Foretakets ansatte med fagbrev i 
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anleggsmaskinførerfaget har relevant utdanning for godkjenningsområdet, men mangler to 

utdanningsnivåer for å tilfredsstille kravet.  

 

Fordi foretaket ikke tilfredsstiller kravet til relevant utdanning for det påklagede 

godkjenningsområdet på nivået for tiltaksklasse 1, gjør ikke direktoratet en vurdering av om 

praksisen foretaket har vist til kan kompensere for manglende utdanning og dermed gi 

grunnlag for en sentral godkjenning i tiltaksklasse 2. Som nevnt over kan praksis kun 

kompensere for ett manglende utdanningsnivå og det kan heller ikke kompenseres i de 

tilfeller hvor det ikke er vist til relevant utdanning. 

 

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

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdet prosjektering av utearealer og 

landskapsutforming i tiltaksklasse 2. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Sak 131/17 Klage på vedtak om tilbaketrekking av sentral godkjenning fra Apoteket 

Eiendom AS (godkjenningsnr. 2016/5902).  

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.  
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I brev datert 21.06.2016 ble varsel om tilbaketrekk av 02.06.2016 påklaget ved Marianne 

Dåvøy. Vedtak om tilbaketrekk av sentral godkjenning ble sendt foretaket 01.07.2016. Et 

varsel om tilbaketrekk er ikke et enkeltvedtak og dermed ikke gitt klagerett, jf. 

forvaltningsloven § 28. Fordi saken har ligget hos direktoratet i lang tid uten avklaring vil 

saken allikevel bli behandlet som en klage på tilbaketrekk om sentral godkjenning. 

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet varslet 13.04.2016 om stedlig tilsyn med foretakets sentrale 

godkjenning.  

 

På bakgrunn av funn gjort i tilsynet sendte direktoratet den 02.06.2016 varsel om 

tilbaketrekk av foretakets sentrale godkjenning for godkjenningsområdene:  

•  Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 og 2 

• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1 og 2 

• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 1 og 2 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 og 2 

 

Varselet ble begrunnet med at foretaket manglet rutine for vurdering og styring av 

underentreprenør/underkonsulent (UE/UK) som jobber på foretakets ansvarsrett. Videre 

hadde ikke foretaket avgrenset hva det gjorde med egne ressurser (kompetanse) før det 

tilknytter seg andre foretak. Foretaket oppfylte heller ikke kravene for nødvendig 

kompetanse for sine godkjenningsområder. Foretaket hadde videre ingen ansatte da 

personene var ansatt i et annet juridisk foretak. Faglig ledelse må være ansatt i foretaket. 

Dokumentasjon for utført kvalitetssikring manglet tilstrekkelig sporbarhet, samt at foretaket 

viste manglende kjennskap til egne kvalitetssikringsrutiner i tillegg til at enkelte rutiner 

manglet.  Apoteket Eiendom AS hadde dermed overfor direktoratet ikke dokumentert at det 

har kvalitetssikringsrutiner samt at det ikke oppfyller kravene til kompetanse, jf. kravene i 

SAK10 kapittel 10 og 11 med tilhørende veiledning.  

 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Apoteket Eiendom AS fikk sentral godkjenning første gang 15.09.2006. I perioden 02.06.2015 

–10.07.2016 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene som er trukket 

tilbake. 

 

Foretaket har ifølge sentrale registre 0 ansatte, mens det er oppgitt i organisasjonsplanen 

vedlagt forrige fornyelsessøknad at foretaket har 5 ansatte, og ligger i Grimstad. Scott-

Bernhard Nilsen er daglig leder. Han er utdannet siviløkonom i 1986, mens det ifølge 

foretaket også er ansatt en byggingeniør utdannet i 1995 og en tømrer utdannet i 1985. 

Foretaket har sin virksomhet innen investering i aksjer og andre verdipapirer, og er registrert 

med næringskoden «70.100 Hovedkontortjenester» i Enhetsregisteret. 
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Saksgang 

13.04.2016: Direktoratet varsler om stedlig tilsyn med foretakets sentrale godkjenning.  

25.05.2016: Stedlig tilsyn gjennomføres  

02.06.2016: Direktoratets rapport etter stedlig tilsyn  

02.06.2016: Varsel om tilbaketrekk av sentral godkjenning 

21.06.2016: Brev om klage på direktoratets varsel om tilbaketrekk av sentral godkjenning 

01.07.2016: Vedtak om tilbaketrekk av foretakets sentrale godkjenning 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket skriver i sin klage at de har forståelse for punktene som legges til grunn for 

beslutningen, men ønsker å poengtere at de er midt i et skifte av ansatte og derfor ikke fikk 

vist frem tilstrekkelig dokumentasjon for rutiner og kvalitetssikring. Ny byggingeniør, som vil 

ta over sin forgjengers ansvar for sentral godkjenning, ble ansatt 10. mai 2016 og vil etter 

avviklet ferie kunne vise frem fullstendige rutiner og dokumentasjon for utført 

kvalitetssikring. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

tilbaketrekking av sentral godkjenning for godkjenningsområdene ansvarlig søker i 

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

utførelse i tiltaksklasse 2 og overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2. 

 

Det fremgår av plan- og bygningsloven(pbl) § 22-2 at sentral godkjenning for ansvarsrett skal 

trekkes tilbake ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av bestemmelser eller tillatelser gitt 

i eller i medhold av denne lov. Alvorlige overtredelser kan for eksempel være unnlatelse av å 

følge opp henvendelser som gjelder tilsyn, manglende eller mangelfullt system eller fravær 

av kvalitetssikring eller svikt i kvalitetssikringen, jf. Ot. prop. nr. 45 (2007-2008) side 135 og 

SAK10 § 13-6 andre ledd og tilhørende veiledning. Sentral godkjenning for ansvarsrett skal 

også trekkes tilbake dersom godkjent foretak ikke lenger innehar de nødvendige 

kvalifikasjoner for å ha godkjenning for ansvarsrett.  

 

Krav til faglig ledelse og kvalifikasjoner i foretaket 

I søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett skal foretaket dokumentere at det har 

kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet, herunder at det benyttes 

nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner for å sikre at arbeid innenfor det omsøkte 

godkjenningsområdet ivaretas i samsvar med krav gitt i eller med hjemmel i plan- og 

bygningsloven, jf. SAK10 § 11-1. Det fremgår av veiledningen til bestemmelsen at det for 

sentral godkjenning kreves at faglig ledelse er fast ansatt i foretaket. Det er ikke tilstrekkelig 

at faglig ledelse er fast ansatt i et tilknyttet foretak. 

 

Som det fremkommer av rapporten etter stedlig tilsyn datert 02.06.2016 og vedtak om 

tilbaketrekk datert 02.06.2016 kunne ikke foretaket vise til at faglig ledelse var ansatt i 
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foretaket, men i et annet juridisk foretak. Det kom frem under tilsynsmøtet at 

kvalifikasjonene som lå til grunn for den sentrale godkjenningen ikke lenger var ansatt i 

foretaket. Foretaket har dermed ikke overholdt sin opplysningsplikt overfor direktoratet om 

endringer i foretakets organisasjon i henhold til SAK10 § 1-3.  

 

Foretaket innehar dermed ikke de nødvendige kvalifikasjonene for å ha godkjenning for 

ansvarsrett og sentral godkjenning skal dermed trekkes tilbake, jf. pbl § 22-2. At foretaket 

ikke har meldt i fra til direktoratet om endringer i foretakets kvalifikasjoner er noe 

direktoratet ser alvorlig på. 

 

Foretaket har dermed ikke dokumentert ovenfor direktoratet at det har faglige 

kvalifikasjoner til å inneha sentral godkjenning, jf. SAK10 § 11-1. 

 

Krav til kvalitetssikring av eget arbeid (SAK10 §10-1 andre ledd bokstav a og b) 

Foretaket skal ha rutiner for å identifisere, ivareta, herunder verifisere, og dokumentere 

oppfyllelse av relevante krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven som gjelder for 

foretakets godkjenningsområde, jf. § 1-2 bokstav c, for å sikre at alle relevante krav og vilkår 

oppfylles i tiltaket, samt rutiner for å ivareta de plikter og oppgaver som følger av foretakets 

ansvar og funksjon, jf. SAK10 kap. 12, jf. § 10-1 andre ledd bokstav a og b og tilhørende 

veiledning.  

 

Det forutsettes at foretak med sentral godkjenning gjennomfører kvalitetssikring av eget 

arbeid i henhold til egne rutiner. Kvalitetssikringsrutinen skal beskrive hvordan 

kvalitetssikring av eget arbeid gjennomføres og hvordan kvalitetssikring dokumenteres. Det 

skal kunne legges frem dokumentasjon på at kvalitetssikring er gjennomført som beskrevet i 

foretakets rutiner. 

 

Foretaket fremla under tilsynet dokumentasjon på tegning og dimensjonering av bjelkelag i 

forbindelse med prosjektet «Murgården AS». Dimensjonering av konstruksjonen manglet 

sporbarhet til tiltaket. I tillegg hadde foretaket ansvarsrett for prosjektering av 

bygningsfysikk, hvor de hadde leid inn underkonsulenter. Foretaket kunne ikke vise til 

underliggende dokumentasjon/kvalitetssikring av denne prosjekteringen. Det var derfor 

uklart for direktoratet hvordan foretaket kvalitetssikret sitt egen ansvarsområde, både hvor 

foretaket selv utfører prosjektering og det som prosjekteres av underkonsulenter. I tillegg 

hadde sjekklistene ikke tilstrekkelig sporbarhet.  

 

Foretaket har dermed ovenfor direktoratet ikke dokumentert tilstrekkelig kvalitetssikring av 

egne og innleide underkonsulenters prosjektering og dermed heller ikke tilstrekkelig bruk av 

sine egne kvalitetssikringsrutiner, jf. SAK10 § 10-1 andre ledd bokstav a og b med tilhørende 

veiledning.  

 

Styring av tilknyttede foretak og avgrensning av eget arbeid (SAK10 § 10-1 andre ledd 

bokstav c)  
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Foretak som søker om sentral godkjenning skal ha kvalitetssikringsrutiner som angir hva 

foretaket har kompetanse til å utføre med egne ansatte, innenfor godkjenningsområdet, før 

det må knytte til seg andre foretak og sikrer at tilknyttede foretak har nødvendige 

kvalifikasjoner, jf. SAK10 § 10-1 andre ledd bokstav c og tilhørende veiledning. Dette har 

særlig stor betydning i de tilfeller hvor foretaket påtar seg overordnet ansvar for kontroll, 

samt overordnet ansvar for prosjektering eller utførelse.  

 

Foretaket skal i tillegg kunne synliggjøre en avgrensning av eget arbeid. Med dette menes det 

foretaket har kompetanse til å utføre med egne ansatte innenfor godkjenningsområdet før 

det knytter til seg andre foretak. 

 

Det kom frem under tilsynsmøtet at foretaket ikke hadde noen skriftlig rutine for hvordan 

det vurderte og styrte andre foretak som arbeider på Apoteket Eiendom AS sin ansvarsrett. 

Det ble imidlertid funnet en slik rutine under oppsummeringsmøtet. Videre hadde ikke 

foretaket avgrenset hva det selv gjør med egne ressurser før det tilknytter seg andre foretak. 

Foretaket har heller ikke vist til en utfylt sjekkliste for bruk av 

underkonsulenter/underentreprenører.  

 

Foretak som innehar sentral godkjenning skal kunne vise til å ha kvalitetssikringsrutiner som 

er aktivt i bruk. Direktoratet kan kreve fremlagt dokumentasjon på at foretaket har 

kvalitetssikringsrutiner som er aktivt i bruk i forbindelse med tilsyn jf. SAK10 § 13-1 andre 

ledd. Foretaket har ikke på forespørsel under tilsynet kunne vise til en slik rutine. 

 

Foretaket har dermed ikke i tilstrekkelig grad ovenfor direktoratet dokumentert at det har 

kvalitetssikringsrutiner som er aktivt i bruk, jf. SAK10 § 10-1 andre ledd og tilhørende 

veiledning.  

 

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

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å inneha sentral godkjenning for godkjenningsområdene ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 og 

2, overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1 og 2, overordnet ansvar for utførelse i 

tiltaksklasse 1 og 2 og overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 og 2. 

 

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.» 
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Sak 132/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Beslag og Balkonger AS (godkjenningsnr. 2016/6421).  

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 montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 

2 

 

I brev datert 04.08.2016 ble vedtak av 21.07.2016 påklaget ved Frode Knutsen. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 04.07.2016 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 21.07.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

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

2 

 

Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert relevant utdanning for 

godkjenningsområdet foretaket søkt om, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-3 og 

tilhørende veiledning. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det hadde 

kvalifikasjoner som var tilpasset godkjenningsområdet det var søkt om, jf. SAK10 § 11-1.  
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Generelle opplysninger om foretaket 

Beslag og Balkonger AS fikk sentral godkjenning første gang 19.08.1999. I perioden 

02.08.2013 – 20.07.2016 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene 

utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2, 

utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2 og utførelse 

av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 1.  

 

Foretaket har ifølge organisasjonsplanen 15 ansatte og ligger i Kleppestø i Askøy kommune, 

Hordaland fylke. Frode Knutsen er daglig leder. Han har mesterbrev som kobber- og 

blikkenslager fra 1990. Foretaket driver med blikkenslagervirksomhet, tak- og fasadearbeid, 

entreprenørvirksomhet, samt produksjon, salg og montering av egenproduserte balkonger. 

Foretaket er registrert med næringskoden ”43.911 Blikkenslagerarbeid på tak” i 

Enhetsregisteret.  

 

Saksgang 

04.07.2016 Søknad 

21.07.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

04.08.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket viser i klagen til erfaring med montering av aluminiumsbalkonger og stålbalkonger i 

Sv. Knutsen AS fra 1990 – 1999 og Beslag og Balkonger AS fra 2000 – 2016. Foretaket viser til 

en liste over balkongsprosjekter de har utført. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet.  

 

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

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

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

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

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

 

Utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen utførelse av 

montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 er mesterbrev 

eller fagskole (teknisk fagskole med 120 fagskolepoeng), eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 

og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for 

eksempel være teknisk fagskole med linjefag bygg, i tillegg til fagbrev i betongfaget.  
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Foretaket har dokumentert å ha ansatte med mesterbrev som kobber- og blikkenslager. 

Kobber- og blikkenslagerfaget er rettet mot produksjon, modernisering og reparasjon av 

ventilasjon, fasade og tak på bygninger. Til forskjell fra en kobber- og blikkenslager, får en 

betongfagarbeider opplæring i støping, armering og fundamentering, samt produksjon av 

betongelementer og betongrehabilitering, branntetting og fuging. Direktoratet finner etter 

dette at den dokumenterte utdanningen blant annet ikke gir et bredt nok grunnlag med 

tanke på konstruksjonsforståelse og at den derfor ikke er tilstrekkelig relevant for det 

påklagede godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-5 første ledd. Utdanningskravet er dermed 

ikke oppfylt.  

 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdet utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner 

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

prefabrikkerte betongelementer. Eksempler på montering av bærende metall- eller 

betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 kan være større lager- eller industribygg, boligblokker, 

kontor-, forretnings- eller skolebygg inntil 5 etasjer og nye balkonger på boligblokker høyere 

enn 5 etasjer. 

 

I søknaden har foretaket vist til to referanseprosjekter for det påklagede 

godkjenningsområdet. Prosjektene gjaldt montering av stålinnfestninger, 

aluminiumsbalkonger og betongelementer til balkonger til et stort frittliggende boligbygg på 

3 og 4 etasjer. Antall etasjer i bygningene taler for at tiltakene omfattes av tiltaksklasse 1. 

Prosjektene foretaket viser til er relevante for deler av godkjenningsområdet, men dekker 

ikke hele bredden av det. Foretaket viser etter dette ikke til tilstrekkelig dekkende praksis i 

referanseprosjektene.  

 

I klagesaksomgangen har foretaket lagt ved to referanselister over prosjekter med nye og 

utbygde balkonger/altaner i periodene 1990-1999 og 2000-2016. Fremstillingen er kortfattet 

og gir ingen tilstrekkelig beskrivelse til å kunne vurdere om foretaket har bred nok praksis 

med godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd og tilhørende veiledning.  

 

Kravet til praksis er etter dette ikke oppfylt. 

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Beslag og Balkonger AS verken i 

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

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

metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2. 

 

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

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 tidligere. Vi har også i vurderingen av klagen tatt 

hensyn til referanseprosjektene som ble innsendt i 2013. Imidlertid er det slik at 

praktiseringen av regelverket vedrørende den sentrale godkjenningsordningen har blitt noe 

strengere de siste årene som følge av bygningsmyndighetenes ønske om dette, jf. Ot.prp. nr. 
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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, jf. SAK10 § 13-4 tredje ledd. 

 

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

 

 

 

 

Sak 133/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra NCON AS (godkjenningsnr. 2016/5694).  

Klager har i e-post 22. Mai 2017 trukket klagen og den ble derfor ikke behandlet i møtet. 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 134/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Vikestrand og Søvik AS (godkjenningsnr. 2016/5699).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

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

godkjenningsområder: 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

 

I brev datert 27.06.2016 ble vedtak av 20.06.2016 påklaget ved Åge Reidar Vikestrand. 

Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 02.05.2016 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 20.06.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 

• Kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av veg-, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

 

Avslagene ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig relevant 

praksis, jf. byggesaksforskriften(SAK10) §§ 11-4, 11-5 og 13-5 andre og tredje ledd og 

tilhørende veiledning. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det hadde 

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

 

Direktoratet tar klagen til følge når det gjelder godkjenningsområdet prosjektering av 

bygningsfysikk i tiltaksklasse 1. Det vil si at foretaket har fått innvilget disse 

godkjenningsområdene. Det ble ved avgjørelsen sett hen til foretakets referanseprosjekter 

innsendt i klagen, som nå dekket nødvendig antall års praksis med godkjenningsområdet. 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Vikestrand og Søvik AS fikk sentral godkjenning første gang 20.01.2001. I perioden 

28.05.2013 –25.05.2016 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene 

ansvarlig søker i tiltaksklasse 2, overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1, 

overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 2, kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 og 

kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1. 
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Foretaket har 12 ansatte og ligger i Søvik i Haram kommune. Åge Reidar Vikestrand er daglig 

leder. Han har mesterbrev som tømrer fra 1988. I tillegg har foretaket ansatte med 

svennebrev som tømrer. Foretaket har sin virksomhet innen byggevirksomhet og 

trelasthandel og hva som hermed står i forbindelse. Foretaket er registret med næringskoden 

«41.200 Oppføring av bygninger» i Enhetsregisteret. 

 

Saksgang 

02.05.2016 Søknad 

20.06.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

27.06.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket skriver i sin klage at det ikke var kjent med at praksis skulle dokumenteres et visst 

år til i tid, så dette ble ikke lagt ved søknaden. Dokumentasjon på relevant praksis vedlegges 

klagen. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

 

 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av konstruksjonssikkerhet i 

tiltaksklasse 1 og utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 

2. 

 

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

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

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

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

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

 

Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med utdanning som tømrermester. 

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

 

Krav til praksis 

Fagområdet omfatter prosjektering av byggverkets totale stabilitet under oppføring og i bruk, 

og dimensjonering av bærende elementer, herunder fundamenter, vegger, søyler, dekker og 

takkonstruksjoner. Bæresystem skal dimensjoneres for standard laster, naturpåkjenninger og 

ulykkeslaster. 
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Godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 omfatter prosjektering av bæreevne og stabilitet av 

nytt eller endring av eksisterende tiltak som bygg, anlegg eller frittstående konstruksjon med 

liten vanskelighetsgrad i pålitelighetsklasse 1 iht NS-EN 1990 +NA og brannklasse 1 iht. 

byggteknisk forskrift. Oppgaven omfatter dimensjonering av bærende elementer ved bruk av 

enkle beregninger eller tabeller, ved gode grunnforhold og standardlaster. 

 

Eksempler på tiltak i denne klassen kan være fritids- og enebolig med og uten sokkelleilighet, 

tomannsbolig, rekkehus, kjedehus, små barnehager, alminnelige landbruksbygg, lager- og 

industribygg, mindre utendørstribuner (under 500 pers.), små bruer (inntil 10 m spennvidde) 

og tårn inntil 10 m, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav f og tilhørende veiledning. 

 

Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn to referanseprosjekter. Dette dreier 

seg om et boligbygg på 2 etasjer i Haram kommune som er gitt ferdigattest i 2015, samt et 

rekkehus i Haram kommune som er gitt ferdigattest i 2016. Av beskrivelsene fremgår det at 

foretaket har utført brann-/lydskille mellom leilighetene/boligene vertikalt i tillegg til 

yttervegger, etasjeskille og takkonstruksjon.  

 

I klagen sendte foretaket inn ytterligere referanseprosjekter, blant annet 5 eneboliger, samt 

en tomannsbolig og et PU-bofellesskap. Av beskrivelsene fremgikk det at foretaket stod 

ansvarlig for yttervegger, etasjeskille, takkonstruksjoner, isolering og vindtetting.  

Direktoratet vurderte denne praksisen til å være relevant for bygningsfysikk, og spurte derfor 

i brev datert 25.03.2017 om en konkretisering av arbeidsoppgavene som ble utført med 

tanke på konstruksjonssikkerheten. Direktoratet har ikke mottatt svar på denne 

forespørselen innen fristen, og kan dermed ikke vurdere praksisen som relevant for 

prosjektering av konstruksjonssikkerhet.  

 

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

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

 

Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med utdanning som tømrermester. 

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

 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdet omfatter oppføring og vesentlig endringsarbeider av bygning med 

boenhet til og med fire etasjer. Bygning for publikum og arbeidsbygning med tre og fire 

etasjer, samt andre trekonstruksjoner av tilsvarende kompleksitet. 

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

endring av bygning med boenheter til og med fire etasjer, middels store skoler og 

barnehager, kompliserte loftsutbygginger med takopplett, ark eller takterrasse med store 

inngrep i bæresystemet, omfattende trekonstruksjoner slik som for eksempel komplett 
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klimaskall og omfattende brannskillekonstruksjoner i store bygg, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd 

bokstav g og tilhørende veiledning. 

 

Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn to referanseprosjekter. Dette dreier 

seg om et boligbygg på 2 etasjer og et rekkehus, begge i Haram kommune. Det var ikke gitt 

noen beskrivelse av byggenes størrelse, og prosjektene ble dermed vurdert til tiltaksklasse 1.  

 

I klagen har foretaket sendt inn ytterligere referanseprosjekter. Blant disse er et prosjekt 

med 9 boliger i Sæterlia i Haram kommune, PU-leiligheter i et bofellesskap, samt fem 

eneboliger og en tomannsbolig. Ingen av disse referanseprosjektene vurderes til å ligge i 

tiltaksklasse 2, da det dreier seg om rekkehus, tomannsboliger og eneboliger. Bofellesskapet 

er også oppgitt til å være på ett plan, og kan dermed heller ikke vurderes til tiltaksklasse 2.  

 

Direktoratet etterspurte derfor i brev datert 25.03.2016 ytterligere referanseprosjekter som 

dokumenterte praksis med tiltaksklasse 2. Denne forespørselen er ikke blitt besvart innen 

fristen, og direktoratet kan dermed ikke vurdere foretakets praksis med prosjekter i 

tiltaksklasse 2.  

 

Foretaket har dermed ikke dokumentert kvalifikasjoner som er tilpasset 

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

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Vikestrand og Søvik AS verken i 

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av 

konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 og utførelse av tømrerarbeider og montering av 

trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 135/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra 

Boligtaksering Egil Indergård AS (godkjenningsnr. 2016/5999).  
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Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle 

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

• Kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 

• Kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1 

 

I direktoratets elektroniske søknadsløsning 06.07.2016 ble vedtak av 13.06.2016 påklaget 

ved Egil Indergård. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 03.05.2016 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 13.06.2016 avslo direktoratet søknaden. De påklagede 

godkjenningsområdene ble ikke innvilget. 

 

Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig utdanningsnivå, 

jf. byggesaksforskriften(SAK10) §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Foretaket hadde 

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

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

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

Generelle opplysninger om foretaket 

Boligtaksering Egil Indergård AS fikk sentral godkjenning første gang 26.02.2013. I perioden 

26.02.2013 –26.02.2016 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene 

kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 og kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1. 

 

Foretaket har 4 ansatte og ligger i Lensvik. Egil Indergård er daglig leder. Han har utdanning 

som takstmann og fagbrev som rørlegger. Foretaket har sin virksomhet innen salg av 

takseringstjenester og andre tjenester og varer som naturlig faller sammen med dette, 

herunder å delta i andre selskaper med lignede virksomhet. Foretaket er registrert med 

næringskoden «68.310 Eiendomsmegling» i Enhetsregisteret.  
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Saksgang 

03.05.2016 Søknad 

13.06.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Avslag) 

06.07.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket skriver i sin klage at det tidligere har hatt sentral godkjenning for disse områdene. 

Foretaket har tatt de nødvendige kurs og vært kvalifisert for disse oppdragene. At det nå 

kreves mesterbrev for å få sentral godkjenning er et krav som har kommet nå, og som 

foretaket ikke har fått informasjon om. I praksis er dette en lov som er innført med 

tilbakevirkende kraft. Foretaket viser til at det har utført mange uavhengige kontroller og har 

arbeidet som takstmann på heltid i 14 år, i hovedsak med boligsalgsrapporter og 

våtromstester. Man håper at man med sin erfaring/bakgrunn får sentral godkjenning på disse 

områder, i alle fall til man har fått ferdigstilt oppdrag eventuelt tatt mesterbrev. Det henvises 

for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

Kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 

Kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

kontrollerende i tiltaksklasse 1 er mesterbrev eller fagskole (teknisk fagskole med 120 

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

utdanning for godkjenningsområdet kontroll av våtrom vil for eksempel være mesterbrev 

som tømrer eller rørlegger, men relevant utdanning for godkjenningsområdet kontroll av 

lufttetthet kan være mesterbrev som tømrer. 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med fagbrev som rørlegger. Foretaket har dermed 

ikke dokumentert nødvendig utdanningsnivå. 
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Fordi foretaket ikke har dokumentert nødvendig utdanningsnivå, gjør ikke direktoratet noen 

vurdering av foretakets praksis.  

 

Foretaket har sendt inn søknad om fornyelse etter at tidligere gitt godkjenning er utløpt. 

Søknaden kan dermed ikke behandles som en fornyelse, og følgelig vil heller ikke 

overgangsordningen for kvalifikasjoner kunne legges til grunn, jf. SAK10 § 20-3.  

 

Foretaket anfører i sin klage at kravene til utdanning er endret uten at foretaket har fått 

beskjed, og at dette dermed er en lov som er innført med tilbakevirkende kraft. 

Til dette vil direktoratet bemerke at den sentrale godkjenningsordningen til enhver tid må 

forholde seg til gjeldende regelverk, og foretak som søker sentral godkjenning må oppfylle de 

kravene som stilles på søketidspunktet.  

 

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

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

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Boligtaksering Egil Indergård AS 

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

kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Sak 136/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra TIND1 AS (godkjenningsnr. 2016/6719).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområder: 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 16.08.2016 ble vedtak av 16.08.2016 påklaget ved Vidar Mork. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29. Klagen er ytterligere supplert i e-post av 6.12.2016 og 

21.12.2016.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 02.07.2016 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 16.08.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende godkjenningsområde 

ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 

 

Avslaget for godkjenningsområdet prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 ble 

begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig relevant praksis med 

godkjenningsområdet, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-4, 11-5 og 13-5 andre ledd 

bokstav g og tilhørende veiledning. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det hadde 

kvalifikasjoner som var tilpasset godkjenningsområdet det var søkt om, jf. SAK10 § 11-1.  

 

Avslaget for godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeid og montering av 

trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert 

relevant utdanning for godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. 

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

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

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Tind1 AS fikk sentral godkjenning første gang 07.05.2002. I perioden 19.08.2013 –12.07.2016 

hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene ansvarlig søker, overordnet 
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ansvar for prosjektering, overordnet ansvar for utførelse og overordnet ansvar for kontroll, 

alle i tiltaksklasse 1. 

 

Foretaket har 1 ansatt og ligger i Jar i Bærum kommune, Akershus fylke. Vidar Mork er daglig 

leder. Han er utdannet byggingeniør fra 1991. Foretaket har sin virksomhet innen å drive 

eiendomsutvikling og investering. Foretaket er registrert med næringskoden ”41.109 

Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers” i Enhetsregisteret. 

 

Saksgang 

02.07.2016 Søknad 

16.08.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

16.08.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket skriver i klagen at det har de samme kvalifikasjonene som tidligere og søknaden 

gjaldt fornyelse av eksisterende godkjenning. Videre vises det til at daglig leder er utdannet 

byggingeniør og at han har holdt på med husbygging i 25 år. Foretaket spør om direktoratet 

har vurdert listen over referanseprosjekter som ble innsendt 11.08.16.  

 

I e-post av 6.12.16 skriver foretaket et supplement til tidligere innlevert klage, hvor daglig 

leder hevder at foretaket skal vurderes etter kompetansekravene som gjaldt før. 1.1.16 og 

viser i denne forbindelse til overgangsordningen. 

 

Det henvises for øvrig til klagen. 

 

 

Vurdering 

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

godkjenning for de påklagede områdene.  

 

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

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

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

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

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

 

Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen prosjektering av 

bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 er mesterbrev eller fagskole (teknisk fagskole med 120 

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

utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være mesterbrev som tømrer. 

Utdanning som byggingeniør vil også kunne være relevant.  
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Foretaket har vist til ansatte med utdanning som byggingeniør. Utdanningskravet er dermed 

oppfylt. 

 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdet prosjektering av bygningsfysikk omfatter verifikasjon av ytelser og 

tekniske løsninger for følgende fagområder i henhold til byggteknisk forskrift: energi, 

strålingsmiljø, lyd og fukt. Eksempler på tiltak i tiltaksklasse 1 kan være fritids- og enebolig, 

tomannsbolig, rekkehus, kjedehus og mindre arbeids- og publikumsbygg, jf. SAK10 § 13-5 

andre ledd bokstav g og tilhørende veiledning.  

 

Foretaket har i søknaden vist til ett referanseprosjekt for prosjektering av bygningsfysikk. 

Prosjektet var fra 2016 og gjaldt en tomannsbolig, hvor foretaket skriver at det utførte 

prosjektering av bjelkelag, vegger og takkonstruksjon. Beskrivelsen er ikke tilstrekkelig til å 

kunne vurdere hvorvidt foretaket har praksis med det aktuelle godkjenningsområdet.  

 

Foretaket ble i foreløpig svarbrev av 21.07.2016 bedt om å sende inn en bedre beskrivelse av 

innsendt referanseprosjekt, samt flere prosjekter som viste at foretaket har praksis over tid 

med godkjenningsområdet prosjektering av bygningsfysikk. Foretaket sendte inn en oversikt 

over referanseprosjekter fra 2011 – 2016, som gjaldt eneboliger, tomannsboliger og tilbygg. 

Foretaket skriver at de har hatt overordnet ansvar for prosjektering av bygningsfysikk ved 

eneboligene og tomannsboligene. Beskrivelsen er kortfattet og ikke gir noen nærmere 

anvisning på hva rollen som ansvarlig prosjekterende innebar. Det er derfor ikke mulig for 

direktoratet å vurdere prosjektenes relevans mot omsøkt godkjenningsområde.  

 

I klagesaksomgangen har foretaket lagt ved den samme oversikten over referanseprosjekter, 

samt lagt ved gjennomføringsplaner for to av prosjektene. Foretaket står oppført med 

henholdsvis ansvarsområdet detaljprosjektering av enebolig unntatt planløsning, estetisk 

utforming og sanitæranlegg, og prosjektering av arkitektonisk utforming. Foretaket gir ingen 

nærmere beskrivelse av hva rollen som ansvarlig prosjekterende innebar og hvilke 

arbeidsoppgaver foretaket har utført.  

 

Praksis er etter dette ikke oppfylt.  

 

Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen utførelse av 

tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 er fag- eller svenneprøve i 

henhold til læreplaner fastsatt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 om grunnskolen og 

den vidaregåande opplæringa, eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende 

veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være 

svennebrev som tømrer.  
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Foretaket har vist til ansatte med utdanning som byggingeniør. Utdanning som ingeniør er 

ikke alene tilstrekkelig til å kunne forestå arbeider innenfor de utførende kodene. Ved 

søknad om sentral godkjenning må foretaket kunne vise til at de har en organisasjon med 

gjennomføringsevne for de oppgaver som er omfattet av godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 

9-1 andre ledd. Bredden av de oppgavene et godkjenningsområde omfatter skal kunne 

utføres av foretakets egne ansatte, jf. SAK10 § 11-1 og tilhørende veiledning. Dette 

innebærer at foretaket må vise til kompetanse i det utførende ledd. Ettersom foretaket ikke 

har dokumentert at det disponerer personell med relevant fag-/svennebrev, som for 

eksempel svennebrev som tømrer, er det direktoratets vurdering at foretaket ikke har 

dokumentert å ha tilstrekkelig gjennomføringsevne for de omsøkte godkjenningsområdene, 

jf. SAK10 §§ 9-1 andre ledd og 11-1 og tilhørende veiledning.  

 

Krav til praksis 

Som følge av at foretaket ikke har dokumentert tilstrekkelig gjennomføringsevne med 

relevant utdanning i det utførende ledd, er ikke praksis ved omsøkt godkjenningsområde 

vurdert.  

 

Kommentar til overgangsordningen 

I klagebrevet er det anført at foretaket må omfattes av overgangsregelen for fornyelse av 

sentral godkjenning. Overgangsregelen innebærer at foretak som søker om fornyelse av 

sentral godkjenning etter 1.1.2016 skal vurderes etter de mer lempeligere 

kvalifikasjonskrav som gjaldt før 1.1.2016, jf. SAK10 § 20-3 og tilhørende veiledning. 

Overgangsbestemmelsen gjelder foretak som søker om videreføring av tidligere innvilgede 

godkjenningsområder. Foretaket har tidligere hatt sentral godkjenning for 

godkjenningsområdene overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1 og overordnet 

ansvar for utførelse i tiltaksklasse 1. Begge områdene har nå opphørt å eksistere. Foretaket 

har imidlertid ikke hatt sentral godkjenning for de påklagede områdene tidligere, slik at det 

ikke dreier seg om en fornyelse av tidligere godkjenningsområder. Foretaket omfattes derfor 

ikke av overgangsordningen, jf. SAK10 § 20-3.  

 

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Tind1 AS verken i søknaden eller i 

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

godkjenning for prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 og utførelse av tømrerarbeid 

og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1.  

 

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

 

 

 

Sak 137/17 Eventuelt 
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	Sak 102/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Bauge Entreprenør AS (godkjenningsnr. 2016/3796).
	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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	Foretaks anførsler
	Vurdering
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	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
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	Utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 1
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 104/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Skutle Betong AS (godkjenningsnr. 2016/4160).
	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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	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
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	Utførelse av veg- og grunnarbeider og utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 1
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 105/17 Utsatt behandling av klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra PS Plan Ingeniør Roar Pedersen AS (godkjenningsnr. 2016/4231).

	Foretaket har i e-post 23.05.2017 bedt om at behandlingen av klagen utsettes. Klagenemnda har derfor ikke behandlet saken i møtet.
	Sak 106/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Øygarden Rørleggerservice AS (godkjenningsnr. 2016/4605).
	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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	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 107/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Kjernsbekk Anlegg AS (godkjenningsnr. 2016/5267).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	Sak 108/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra ASKER OG BÆRUM PUKK John Almerud (godkjenningsnr. 2016/5237).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 109/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Teigen Bygg & Trelast AS (godkjenningsnr. 2016/5259).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Samlet vurdering av utdanning
	Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 110/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra FOLLO GRAVESERVICE Robert Johansen (godkjenningsnr. 2016/5598).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Utførelse av veg- og grunnarbeider og utførelse av landskapsutforming, begge i tiltaksklasse 2
	Direktoratet gjør en felles vurdering av disse godkjenningsområdene da begrunnelsen for avslagene er sammenfallende.
	Krav til praksis
	Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2
	Krav til praksis
	På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Follo Graveservice Robert Johansen verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene utf...
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 111/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Fire Eater Norge AS (godkjenningsnr. 2016/5563).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Prosjektering av slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge for det påklagede godkjenningsområdet.»
	Sak 112/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Tone Grimsrud Interiør- og Arkitekttjenester (godkjenningsnr. 2016/5535).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 og uavhengig kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 113/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Byggmester Hus AS (godkjenningsnr. 2016/5077).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	Sak 114/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Tekniske Entreprenører AS (godkjenningsnr. 2016/5664).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Ansvarlig søker  i tiltaksklasse 3
	”Krav til praksis
	Oppgaver og ansvar til ansvarlig søker bestemmes av pbl. § 23-4 og presiseres ytterligere av byggesaksforskriften § 12-2 bokstav a-m. Tiltaksklasseplassering for søkerfunksjonen vil være avhengig av kompleksitet, herunder hvor mange ansvarlige foretak...
	Prosjektering av brannalarmanlegg og prosjektering av ledesystem, begge i tiltaksklasse 3
	Krav til praksis
	Prosjektering av brannkonsept, kontroll av brannsikkerhet, begge i tiltaksklasse 3
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 115/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Uppstad Transport og Anlegg AS (godkjenningsnr. 2016/5821).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 116/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om endring av sentral godkjenning fra T. Haga Maskin AS (godkjenningsnr. 2016/2907).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Krav til praksis
	Krav til praksis
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 117/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Byggmester O A Hodne AS (godkjenningsnr. 2016/5956).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 1
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 118/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Meek Bygg AS (godkjenningsnr. 2016/6007).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 119/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Byggmester Løkke AS (godkjenningsnr. 2016/6062).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 120/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Renn-Bygg AS (godkjenningsnr. 2016/6209).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 121/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Ålesund Bygg AS (godkjenningsnr. 2016/6494).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Samlet vurdering av
	Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 122/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Bergersen Engineering (godkjenningsnr. 2016/6661).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 3
	Krav til praksis
	Sak 123/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Trebygg Vest AS (godkjenningsnr. 2016/6697).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 124/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Bjarne Sunde (godkjenningsnr. 2016/6737).
	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

	Krav til praksis
	Sak 125/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om endring av sentral godkjenning fra Storesund Rør AS (godkjenningsnr. 2016/6770).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 126/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Skalleberg Graveservice AS (godkjenningsnr. 2016/5349).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder
	Sak 127/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Fag Bygg AS (godkjenningsnr. 2016/5564).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder
	Sak 128/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse sentral godkjenning fra APS Aluminium Profil Systemer AS (godkjenningsnr. 2016/5625).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder
	Sak 129/17 Klage på vedtak om tilbaketrekking av sentral godkjenning fra Timber AS (godkjenningsnr. 2016/10067).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 130/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om endring av sentral godkjenning fra Vasland Maskin AS (godkjenningsnr. 2016/3155).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretakets anførsler
	Vurdering
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 131/17 Klage på vedtak om tilbaketrekking av sentral godkjenning fra Apoteket Eiendom AS (godkjenningsnr. 2016/5902).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 132/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Beslag og Balkonger AS (godkjenningsnr. 2016/6421).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 133/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra NCON AS (godkjenningsnr. 2016/5694).

	Klager har i e-post 22. Mai 2017 trukket klagen og den ble derfor ikke behandlet i møtet.
	Sak 134/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Vikestrand og Søvik AS (godkjenningsnr. 2016/5699).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 135/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Boligtaksering Egil Indergård AS (godkjenningsnr. 2016/5999).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1
	Kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 136/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra TIND1 AS (godkjenningsnr. 2016/6719).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1
	Krav til praksis
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»

