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Sak	60/15	 Protokoll	fra	klagenemndas	møte	16.	september	2015.	
	
Protokollen	ble	godkjent	uten	merknader.	
 

	

Sak	61/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	sentral	godkjenning	fra	Gausa	AS	
(godkjenningsnr.	2014/7877).	

Foretaket	har	i	e-post	av	15.	oktober	2015	trukket	sin	klage.	Klagenemnda	har	således	ikke	
tatt	saken	til	vurdering.		

 

	

Sak	62/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	sentral	godkjenning	fra	TBC	AS	
(godkjenningsnr.	2015/1490).		

Foretaket	har	i	telefonsamtale	med	direktoratet	13.	oktober	2015	trukket	sin	klage.	
Klagenemnda	har	således	ikke	tatt	saken	til	vurdering.		

Fra	møte:		 5/15	–	Klagenemnda	for	sentral	godkjenning	av	foretak	for	
ansvarsrett	

Dato/tid:	 20.10.2015	kl.	09.30	til	kl.	13.30	
Sted:	 Gardermoen	
Deltakere:	 Torild	Engh,	Tone	Cecilie	Frønsdal,	Heidi	Marhaug	Sauar,	Nils	Ingulf	

Langlete,	Eva	Paulshus,	Halvor	Langseth,	Tore	Hvidsand	
Sekretariatet:																			Hanne	Guro	Warholm	Sørum	
Møteleder:	 Torild	Engh	
Referent:	 Hanne	Guro	Warholm	Sørum	
Referat	også	til:	 Klagenemndas	medlemmer	og	varamedlemmer,	

Kommunal-	og	moderniseringsdepartementet 
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Sak	63/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
fra	SOS	Brannconsult	AS	(godkjenningsnr.	2014/1516).		

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

	

Vedtak:	

Klagen	tas	ikke	til	følge.	

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

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

«	Klagen	gjelder		

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

• Prosjektering	av	brannkonsept	i	tiltaksklasse	3	

	

I	brev	datert	18.02.2015	ble	vedtaket	påklaget	ved	Atle	Magne	Strandos.	Klagen	er	rettidig,	
jf.	forvaltningsloven	§	29.		

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	07.01.2015	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
for	ansvarsrett.		

	

I	vedtak	datert	16.02.2015	avslo	direktoratet	delvis	søknaden	om	sentral	godkjenning.	
Følgende	godkjenningsområder	ble	innvilget:		

• Søker	i	tiltaksklasse	2	

• Prosjektering	av	arkitektur	i	tiltaksklasse	1	

• Prosjektering	av	brannkonsept	i	tiltaksklasse	2	

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

• Kontroll	av	brannsikkerhet	i	tiltaksklasse	2	

	

Følgende	godkjenningsområder	ble	ikke	innvilget:	
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• Prosjektering	av	arkitektur	i	tiltaksklasse	2	

• Prosjektering	av	brannkonsept	i	tiltaksklasse	3	

• Prosjektering	av	konstruksjonssikkerhet	i	tiltaksklasse	1	

• Prosjektering	av	bygningsfysikk	i	tiltaksklasse	2	

• Kontroll	av	brannsikkerhet	i	tiltaksklasse	3	

	

Avslaget	på	godkjenningsområdet	prosjektering	av	brannkonsept	i	tiltaksklasse	3	ble	
begrunnet	med	at	referanseprosjektene	foretaket	viste	til	ikke	i	tilstrekkelig	grad	dekket	
tiltaksklasse	3	innenfor	det	godkjenningsområdet	foretaket	hadde	søkt	om,	jf.	
byggesaksforskriften	(SAK10)	§§	11-4	og	13-5	andre	ledd	bokstav	e	og	tilhørende	veiledning.	
Foretaket	hadde	dermed	ikke	dokumentert	å	ha	samlede	kvalifikasjoner	som	var	tilpasset	
godkjenningsområdet	det	var	søkt	om	i	tiltaksklasse	3,	jf.	SAK10	§	11-1.	

	

Generelle	opplysninger	om	foretaket		

SOS	Brannconsult	AS	fikk	sentral	godkjenning	første	gang	24.02.2006.	I	perioden	11.01.2012	
–	15.02.2015	hadde	foretaket	sentral	godkjenning	for	godkjenningsområdene		

• Søker	i	tiltaksklasse	2	

• Prosjektering	av	arkitektur	i	tiltaksklasse	1	

• Prosjektering	av	brannkonsept	i	tiltaksklasse	3	

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

• Uavhengig	kontroll	av	prosjektering	av	brannkonsept	i	tiltaksklasse	2	

	

Foretaket	har	2	ansatte	og	ligger	i	Gol	kommune	i	Buskerud.	Atle	Magne	Strandos	er	daglig	
leder.	Han	er	utdannet	branningeniør	fra	1993.	Foretakets	andre	ansatte,	Torfinn	Slåtto	er	
utdannet	sivilingeniør	–	branntekniske	fag	fra	1997.	

	

Saksgang			

07.01.2015:	Søknad	

16.02.2015:	Vedtak	om	sentral	godkjenning	(delvis	avslag)	

18.02.2015:	Klage	på	avslag	arkivert	hos	direktoratet	

	

Foretakets	anførsler	

I	klagen	viser	foretaket	til	utdanningsnivået	til	foretakets	to	ansatte	og	at	disse	har	minst	16	
års	relevant	praksis	for	fagområdet	prosjektering	av	brannkonsept.	Videre	vises	det	til	at	det	
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for	de	innsendte	referanseprosjektene	i	søknaden	var	angitt	for	lav	tiltaksklasse.	Foretaket	
beskriver	også	nye	referanseprosjekter	i	klagen	som	viser	dets	erfaring	med	det	påklagede	
godkjenningsområdet.	

	

Vurdering		

Direktoratet	har	vurdert	klagen	og	funnet	at	den	ikke	kan	føre	frem	hva	gjelder	sentral	
godkjenning	for	godkjenningsområdet	prosjektering	av	brannkonsept	i	tiltaksklasse	3.	

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

	

Krav	til	utdanning	

Utdanningskravet	for	det	påklagede	godkjenningsområdet	i	tiltaksklasse	3	er	utdanning	på	
universitetsnivå	som	sivilingeniør,	master	i	arkitektur	eller	tilsvarende	grad.	Utdanning	som	
branningeniør	vil	etter	direktoratets	praksis	også	være	tilstrekkelig	og	relevant	for	
tiltaksklasse	3,	jf.	SAK10	§	11-1	første	ledd	og	veiledningen	til	bestemmelsen	slik	den	gir	
uttrykk	for	den	sentrale	godkjenningsordningens	praksis	for	krav	til	utdanning.	Foretaket	har	
to	ansatte,	den	ene	er	branningeniør	og	den	andre	er	sivilingeniør.	Direktoratet	finner	at	
foretaket	dermed	tilfredsstiller	utdanningskravet.	

	

Krav	til	praksis	

Prosjektering	av	brannkonsept	i	tiltaksklasse	3	omfatter	utforming	av	helhetlig	konsept	for	
sikkerhet	ved	brann	for	nytt	eller	endring	av	eksisterende	byggverk	i	alle	brannklasser	og	
risikoklasser.	Tiltaket	kan	prosjekteres	i	samsvar	med	preaksepterte	ytelser,	jf.	byggeteknisk	
forskrift	(TEK10)	§	2-1	andre	ledd	bokstav	a,	eller	i	samsvar	med	ytelser	verifisert	ved	analyse,	
jf.	TEK10	§	2-1	andre	ledd	bokstav	b.	

Foretaket	skal	kunne	verifisere	brannsikkerheten	ved	analyse	på	byggverk	i	tiltaksklasse	3.	
Det	innebærer	at	foretaket	må	ha	kompetanse	til	å	gjennomføre	en	risikovurdering,	
herunder	risikoanalyse	og	komparativ	analyse,	etter	anerkjente	prinsipper	som	er	beskrevet	i	
NS	3901	eller	tilsvarende.	Dette	forutsetter	høy	kompetanse	innen	byggeteknikk	og	brann	i	
byggverk.	Foretaket	må	beherske	underliggende	analysemetoder	som	hendelsestre-
/feiltreanalyse	og	verktøy	for	beregning/simulering	av	brannutvikling/-spredning	(sone-	og	
CFD-modeller)	samt	rømnings-	og	evakueringssimuleringer,	jf.	SAK10	§	13-5	andre	ledd	
bokstav	e	og	tilhørende	veiledning.		

I	søknaden	har	foretaket	vist	til	ni	referanseprosjekter	for	det	påklagede	
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godkjenningsområdet.	Fem	av	prosjektene	skriver	foretaket	at	ble	plassert	i	tiltaksklasse	2.	
Prosjektene	er	ikke	beskrevet	utover	at	det	gjaldt	ombygging	av	skole	til	barnehage,	delvis	
ombygging	av	større	skolebygning,	ombygging	av	en	etasje	til	treningssenter,	og	ombygging	
av	fem	hybler	til	to	leiligheter.	To	av	de	andre	prosjektene	er	oppgitt	å	ligge	i	tiltaksklasse	1	
og	gjaldt	tilbygg	til	fritidsbolig	og	påbygg	til	og	ombygging	av	tomannsbolig.	Videre	er	det	vist	
til	ett	prosjekt	som	gjaldt	ombygging	av	butikk-	og	kontorlokale.	Dette	er	oppgitt	å	ligge	i	
tiltaksklasse	3.	Det	siste	prosjektet	det	er	vist	til	gjaldt	full	brannteknisk	gjennomgang	av	
hotellbygg	på	ca.	23000	m2.	Foretaket	utarbeidet	brannteknisk	tilstandsanalyse	i	henhold	til	
Byggforskserien	nr.	720.306.	Arbeidet	inkluderte	også	branntekniske	tegninger	av	hele	
bygget.		

I	klagen	hevder	foretaket	at	det	har	angitt	for	lav	tiltaksklasse	for	noen	av	
referanseprosjektene	i	søknaden,	og	beskriver	blant	annet	bygningstypen	og	størrelsen	på	
byggene	bedre.	Foretaket	oppgir	at	syv	av	referanseprosjektene	i	søknaden	skal	plasseres	i	
tiltaksklasse	3.	

Det	er	ikke	beskrevet	for	noen	av	referanseprosjektene	om	det	er	gjort	fravik.	Det	er	heller	
ikke	beskrevet	fraviksanalyse,	beregninger	eller	simuleringer.	Ut	ifra	beskrivelsen	som	er	gitt	
av	referanseprosjektene	kan	ikke	direktoratet	se	at	foretaket	har	tilstrekkelig	praksis	med	
godkjenningsområdet	i	tiltaksklasse	3.		

Videre	er	det	også	slik	at	i	NS	3901,	som	veiledningen	til	SAK10	§	13-5	viser	til,	er	det	
forutsatt	at	analyser	med	omfattende	fravik	skal	gjennomføres	i	en	samarbeidsgruppe	på	
minst	3	personer.	SOS	Brannconsult	AS	har	to	ansatte	og	vil	med	dette	ikke	oppfylle	kravene	
veiledningen	viser	til	når	det	gjelder	organisering	og	kvalitetssikring	ved	brannprosjektering	i	
tiltaksklasse	3.	Foretaket	har	etter	dette	ikke	dokumentert	å	ha	samlede	kvalifikasjoner	for	
det	påklagede	godkjenningsområdet,	jf.	SAK10	§	11-1.	

På	bakgrunn	av	det	ovenfor	nevnte	finner	direktoratet	at	SOS	Brannconsult	AS	verken	i	
søknaden	eller	i	klagesaksomgangen	har	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelige	kvalifikasjoner	
til	å	få	sentral	godkjenning	for	godkjenningsområdet	prosjektering	av	brannkonsept	i	
tiltaksklasse	3.	

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

	

 

Sak	64/15	 Klage	på	vedtak	om	tilbaketrekking	av	sentral	godkjenning	fra	EBP-Utvikling	
AS	(godkjenningsnr.	2015/1658).		

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		direktoratets	vedtak	av	03.02.2015	om	å	trekke	den		sentrale	godkjenning	fra	
EBP-utvikling	AS	for	følgende	godkjenningsområder:	

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

• Ansvarlig	søker	(for	alle	typer	bygg)		 	 	 Tiltaksklasse	1	
• Overordnet	ansvar	for	utførelse	(bygning,	anlegg	

eller	konstruksjon,	tekniske	installasjoner)	 	 	 Tiltaksklasse	1	
• Overordnet	ansvar	for	kontroll	 	 	 	 Tiltaksklasse	1	
• Uavhengig	kontrollerende	våtrom	(i	boliger)	 	 Tiltaksklasse	1	
• Uavhengig	kontrollerende	luftttetthet	(i	nye	boliger)	 Tiltaksklasse	1	

	
Vedtaket	ble	påklaget	av	foretaket	v/Trond	Kristiansen.	Klagen	er		datert	20.02.2015.		Klagen	
er	rettidig,	jf.	forvaltningsloven	(fvl)	§	29.	Foretaket	er	klageberettiget,	jf.	fvl.	§	28.1.1.	Klagen	
er	fremsatt	i	samsvar	med	fvl.	§	32.	

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	(Dibk)	har	plikt	til	å	føre	tilsyn	med	at	foretak	som	innehar	
sentral	godkjenning,	fortsatt	oppfyller	vilkårene	for	å	inneha	godkjenningen.	Direktoratet	
mottok	flere	innrapporteringer	på	foretaket,	deriblant	ett	fra	Frogn	kommune	datert	
06.11.2014.	Sistnevnte	innrapportering	angikk	manglende	nabovarsling,	ufullstendige	
tegninger	m.m.	Det	ble	derfor	startet	dokumenttilsyn	med	foretaket.	

I	brev	av	21.11.2014	ble	foretaket	tilskrevet	og	anmodet	om	sende	inn	nærmere	angitt	
dokumentasjon	for	å	dokumentere	at	foretaket	oppfylte	kravene	i	byggesaksforskriften	av	
01.07.2010		(SAK10)	§§	10-1	og	12-2.		Det	ble	presisert	at	det	måtte	vedlegges	eksemplarer	
fra	to	ulike	tiltak	som	viste	at	systemet	var	i	bruk.	Frist	for	innsendelse	var	satt	til	10.12.	
2014.	

Da	Dibk	ikke	hadde	mottatt	nevnte	dokumentasjon	innen	fristen,	ble	det		i	brev	av	17.12.	
2014	sendt	varsel	om	tilbaketrekk	av	den	sentrale	godkjenningen.	Frist	for	kommentar	var	
satt	til	13.01.2015.	Foretaket	sendte	inn	kommentarer	den	04.01.2015,	sammen	med	kopi	av	
sitt	kvalitetssystem.	Foretaket	hadde	imidlertid	ikke	sendt	inn	dokumentasjon	på	at	systemet	
hadde	vært	og	var	i	bruk.	Direktoratet	etterspurte	derfor	i	brev	av	06.01.2015		to	
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eksemplarer	fra	ulike	tiltak	som	viste	at	systemet	var	i	aktiv	bruk,	og	to	eksemplarer	som	
viste	at	avvikssystemet	var	i	aktiv	bruk.	Svarfrist	var	satt	til	16.01.2015.	

Foretaket	sendte	ikke	inn	ovennevnte	dokumentasjon.	Imidlertid	skrev	foretaket	i	brev	av	
18.01.2015,	(etter	svarfristen)		at	det	det	innså	at	styringssystemet	med	fordel	kunne	
forbedres	og	brukes	mer	aktivt.	Det	ble	samtidig	vist	til	et	brev	av	16.01.2015	fra	foretaket.	I	
direktoratets	arkiver	ligger	ikke	nevnte	brev,	kun	en	e-post	fra	den	datoen	uten	at	det	var	
vedlagt	noe	brev.	Forholdet	er	dobbeltsjekket	med	direktoratets	arkiv	i	forbindelse	med	
behandlingen	av	klagesaken.	

Den	03.02.2015	fattet	direktoratet	vedtak	om	å	trekke	den	sentrale	godkjenningen.	
Hovedbegrunnelsen	for	vedtaket	var	at	foretaket	ikke	har	dokumentert	overfor	direktoratet	
at	det	hadde	et	kvalitetssystem	som	var	i	aktiv	bruk,	noe	som	er	et	absolutt	vilkår	for	å	
inneha	sentral	godkjenning.	Det	ble	også	vist	til	at	foretaket	hadde	innrømmet	at	systemet	
og	bruken	av	dette	kunne	forbedres.		

Foretaket	påklaget	vedtaket	den	20.02.2015,	jf.	nedenfor	under	foretakets	anførsler.	

	

Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Foretaket	er	et	aksjeselskap	som	ble	stiftet	31.05.2012	og	registrert	i	enhetsregisteret	
25.07.2012.	Foretaket	ligger		ved	Vinterbro	i	Ås	kommune.	Næringskoden	er	
eiendomsutvikling,	byggteknisk	konsulentvirksomhet		m.m.	Foretaket	har	en	ansatt	ifølge	
opplysninger		som	ble	innsendt	sammen	med	søknaden	om	sentral	godkjenning.		Trond	
Kristiansen	er	daglig	og	faglig	leder.	I	forbindelse	med	søknaden	om	sentral	godkjenning	ble	
det	innsendt	kopi	av	vitnemål	som	viser	at	han	har	mesterbrev	i	tømrerfaget	fra	1987.	
Kristiansen	har	også	svennebrev	som	tømrer	fra	1982.	Kristiansen	var	tidligere	tilknyttet	Alfa-
Øst	AS	som	ble	fusjonert	med	Hersleth	Entreprenør	AS	høsten	2008.	

Ifølge	arkivet	i	direktoratet	fikk	EBP-utvikling	AS	sentral	godkjenning	første	gang	den	
28.05.2013.	Godkjenningen	omfattet	de	godkjenningsområdene	som	nå	er	trukket.			

	

Saksgang	

06.11.2014:	Frogn	kommune	sender	innrapportering	på	foretaket	til	direktoratet	

21.11.2014:	Direktoratet	starter	dokumenttilsyn	med	foretaket.	Sender	brev	med	svarfrist	

17.12.2014:	Varsel	om		trekk	av	den	sentrale	godkjenningen	

04.01.2015:	Foretaket	sender	inn	kommentarer	og	kopi	av	sitt	kvalitetssystem	

06.01.2015:	Direktoratet	etterspør	dokumentasjon	på	at	systemet	er	i	aktivt	bruk	

18.01.2015:	Foretaket	sender	inn	kommentarer,	men	ingen	dokumentasjon	

03.02.2015:	Vedtak	om	tilbaketrekk	av	alle	godkjenningsområdene	

20.02.2015:		Vedtaket	påklages	av	foretaket	



	

Side	8	

	

Foretakets	anførsler	

Foretakets	faglige/daglige	leder	anfører	i	klagen	at	det	ikke	på	noen	måte	foreligger	brudd	
eller	andre	avvik	som	begrunner	vedtaket.		Foretaket	innrømmer	imidlertid	at	det	hadde	satt	
i	gang	tiltak	for	å	besørge	at	foretakets	system	til	enhver	tid	benyttes	aktivt,	og	ber	om	at	
saken	på	den	bakgrunn	tas	opp	til	ny	vurdering.	

Det	vises	til	klagen.	

	

Kort	oversikt	over	gjeldende	rett	for	direktoratets	plikt	til	å	trekke	den	sentrale	
godkjenningen	

Pbl	§	24-1.1	ledd	og	SAK10	kap.10	hjemler	krav	om	at	foretak	skal	ha	et	system	som	sikrer	og	
dokumenterer	at	krav	gitt	i	eller	med	hjemmel	i	pbl.	er	oppfylt.	Det	er		krav	om	system	og	
bruken	av	dette		som	er	basisgrunnlaget	for	den	nødvendige	egenkontrollen	i	foretakene.	I	
Ot.prp.	nr.	45	(2007-2008)	side	131	uttaler	departementet	bl.a.	at		foretakene	skal	ha	rutiner	
for	at	systemene	er	i	bruk	og	at	plan-	og	bygningslovens	krav	overholdes.	Det	fremgår	videre	
klart	av	SAK10		§	10-1,1.	ledd	at	systemet	i	innhold	og	omfang	skal	være	tilpasset	foretaket	
og	tilhørende	godkjenningsområde.	

Bygningslovutvalget	uttalte	i	NOU	2005:12	at	det	skal	være	kort	vei	mellom	konstatert	svikt	i	
etterlevelsen	av	regelverket	og	reaksjon	på	dette.	Departementet	sluttet	seg	til	dette	i	
Ot.prp.	nr.	45	(2007-2008).		I	høringsnotatet	til	byggeforskriften	av	23.	juni	2009	uttalte	også	
departementet	at	siden	er	det	snakk	om	profesjonelle	aktører	og	at	godkjenningsordningen	
skal	sikre	at	disse	har	kjennskap	til	kravene	skal	det	svært	mye	til	før	hensynet	til	foretaket	
tilsier	at	godkjenningen	ikke	trekkes	tilbake.	Dette	vil	kun	være	tilfellet	ved	særlig	
formildende	hensyn,	jf.	pbl.	§	22-2.	1	ledd	4	pkt.			

Utgangspunkt	og	hovedregel	er	at	godkjenningen	skal	trekkes		når	vilkårene	i	plan-	og	
bygningsloven	(pbl)	§	22-2	og/eller	byggesaksforskriften	(SAK10)	§	13-6	er	oppfylt.		Dette	
gjelder	bl.a.	ved	alvorlige	eller	gjentatte	overtredelser	av	bestemmelser	eller	tillatelser	gitt	i	
eller	med	hjemmel	i	pbl.	Manglende	eller	mangelfullt	system	eller	manglende	bruk	av	
systemet	er	en	alvorlig	overtredelse,	og	skal	derfor	medføre	trekk	av	den	sentrale	
godkjenningen.		Loven	er	oppbygget	og	utformet	som	en	pliktregel,		hvilket	innebærer	at	
trekk	av	godkjenningen	derfor	som	hovedregel	heller	ikke	anses	som	en	uforholdsmessig	
reaksjon,	jf.	pbl.	§	32-10.	1	ledd.	I	og	med	at	det	dreier	seg	om	profesjonelle	foretak,	skal	det	
svært	mye	til	av	hensyn	til	foretaket	før	godkjenningen	ikke	trekkes,	jf.	departementets	
høringsuttalelse	til	SAK10	av	23.	juni	2009	side	102.		

Særlig	formildende	hensyn	vil	kunne	være	tilfellet	der	svikten	ligger	hos	en	ansatt	i	foretaket,	
og	foretaket	har	rettet	opp	dette.	Men	dersom	feilen	kunne	vært	unngått	ved	normal	
aktsomhet	i	foretaket,	taler	det	for	at	godkjenningen	likevel	skal	trekkes,	jf.	Ot.	prp.	nr.	112	
(2001-2002)	side	125.	Departementet	understreket	samme	sted	at	pbl.	§	32-10.1	ledd	skal	
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brukes	restriktivt.	Departementet	understreket	også	i	Ot.prp.	nr.	45	(2007-2008)	at	det	skal	
være	en	kort	vei	mellom	konstatert	svikt	i	etterlevelsen	av	regelverket	og	reaksjon	på	dette.	

Direktoratet	for	byggkvalitet	(dibk)	foretar	flere	typer	tilsyn	for	å	kontrollere	at	foretak	med	
sentral	godkjenning	oppfyller	vilkårene	for	fortsatt	å	inneha	sentral	godkjenning.		
Dokumenttilsyn	foretas	bl.a.	dersom	vi	mottar	innrapporteringer	på	foretak	med	sentral	
godkjenning.	Det	er	da	utfallet	av	de	ulike	former	for	tilsyn	som	er	avgjørende	for	hvorvidt	
godkjenning	trekkes.	En	innrapportering	alene	medfører	ikke	trekk	av	godkjenningen	dersom	
den	påfølgende	tilsynsprosessen	i	direktoratet	konkluderer	med	at	foretaket	oppfyller	alle	
krav	i	loven	og	forskriften.	

	

Vurdering	

Hovedårsaken	til	at	direktoratet	fattet	vedtak	om	å	trekke	godkjenningen,	var	at	foretaket	
ikke	kunne	dokumentere	at	det	hadde	brukt	sitt	kvalitetssystem	aktivt,	noe	som	er	
nødvendig	for	å	inneha	sentral	godkjenning.	Foretaket	fikk	i	brev	av	06.01.2015		en	spesiell	
anmodning	om	sende	inn	sjekklister	eller	tilsvarende	på	at	systemet	hadde	vært	i	bruk	i	to	
forskjellige	tiltak.	Likeså	fikk	foretaket	anmodning	om	sende	inn	dokumentasjon	på	at	
avvikssystemet	hadde	vært	i	bruk	i	to	forskjellige	tiltak.	Slik	dokumentasjon	er	ikke	innsendt.	
Samtidig	har	foretaket	selv	innrømmet	at	systemet	ikke	har	vært	i	bruk,	jf.	at	foretaket	i	
klagen	anfører	at	det	har	satt	inn	tiltak	for	å	bedre	dette.	

Manglende	eller	mangelfullt	system	og	eller	manglende	bruk	av	systemet	er	som	nevnt	en	
alvorlig	overtredelse	av	plan-		og	bygningsloven	og	skal	medføre	trekk	av	godkjenningen.	
Som	det	fremgår	av	sakens	dokumenter,	har	ikke	foretaket	dokumentert	at	det	bruker	det	
systemet	det	har,	noe	foretaket		som	nevnt	også	har	erkjent.	Vilkåret	for	å	trekke	
godkjenningen	er	derfor	til	stede.	

Foretaket	opplyser	at	det	har	satt	inn	tiltak	for	å	bedre	bl.a.	bruken	av	systemet.	Dette	er	
ikke	nærmere	dokumentert.		I	forhold	til	lovens	pålegg	om	å	trekke	godkjenningen	når	det	er	
konstatert	svikt	i	systemet	og	eller	bruken	av	dette,	vil	ikke	en	etterfølgende	”reparasjon”	av	
manglende		medføre	at	godkjenningen	beholdes.	Det	vises	her	til	gjennomgangen	av	
rettskildene	øverst	på	denne	siden.	

Det	følger	også	av	SAK10	§	13-6,5.	ledd	at	før	foretak	som	har	mistet	godkjenningen	kan	få	
denne	tilbake	etter	ny	søknad	må	det	bl.a.	dokumenteres	at	systemet	er	i	bruk.	I	denne	
saken	har	foretaket	innrømmet	dårlig	bruk	av	systemet,	og	heller	ikke	dokumentert	av	
systemet	har	vært	brukt.	Det	forhold	at	foretaket	har	opplyst	at	det	har	satt	i	gang	tiltak	for	å	
bedre	bl.a.	bruken	av	systemet,	er	etter	direktoratets	oppfatning	ikke	tilstrekkelig	til	å	
beholde	godkjenningen	når	svikten	er	konstatert.	Det	er	heller	ikke	i	samsvar	med	gjeldende	
rett,	jf.	departementets	uttalelse	ovenfor.		
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Direktoratet	legger		i	denne	sammenheng	også	vesentlig	vekt	på	at	det	har	vært	flere	
innrapporteringer	på	foretaket,	noe	som	indikerer	at	bruken	av	systemet	ikke	har	vært	i	
samsvar	med	kravene.	Foretaket	har	over	tid	ikke	brukt	systemet.	Det	samme	er	tilfellet	med	
tidligere	foretak	som	Trond	Kristiansen	har	vært	leder	for.	Den	17.12.2014,	samme	dato	som	
direktoratet	varslet	tilbaketrekk	av	den	sentrale	godkjenningen,	sendte	Frogn	kommune	brev	
til	Siv.	Ark.	Knut	Sverdvik	med	kopi	til	direktoratet.	Det	fremgår	av	nevnte	brev	at	EBP-	
utvikling	AS	fikk	avslag	på	søknad	om	ansvarsrett		som	søker	i	tiltaksklasse	2.	(Foretakets	
sentrale	godkjenning	var	kun	i	tiltaksklasse	1.)	Avslaget	på	søknaden	skyldes	manglende	
system	og	manglende	referanser.	Foretakets	referanser	var	fra	Alfa	Øst	AS,	(senere	fusjonert	
med	Hersleth	AS).	EBP-s	faglige	leder	er	samme	person	som	har	vært	faglig	leder	i	Alfa	Øst	
AS,	hvor	tilsyn	fra	kommunen	hadde	avdekket	vesentlig	svikt	i	kontrollen	så	langt.	
Kommunens	avslag	på	søknad	om	ansvarsrett	skyldes	derfor	manglende	system	og	
manglende	referanser,	og	dårlige	referanser	fra	Alfa	Øst	AS.		

Kommunen	skriver	i	nevnte	brev	bl.a.:	Kommunen	mener	det	er	grunn	til	tvil	om	foretakets	
(EBP-utvikling	AS)	evne	og	vilje	til	oppfølging	av	kontrollform	og	kontrollplan	ut	fra	
gjennomførte	tilsyn	med	foretakene	i	denne	byggesaken”.	[….]	”Kommunen	har	i	tillegg	dårlig	
erfaring	med	EBP-utvikling	AS	sine	systemer	og	oppfølging	i	andre	saker”.	[….]	Etter	en	
totalvurdering	av	søknaden	om	ansvarsrett	mener	kommunen	at	den	ikke	har	tillit	til	
foretakenes	systemer,	pålitelighet	og	dugelighet	i	forhold	til	ansvarsområdet	det	søkes	
ansvarsrett	for.”	

Helhetsbilde	er	etter	direktoratets	oppfatning	at	kommunens	erfaring	styrker	begrunnelsen	
om	å	trekke	den	sentrale	godkjenningen,	og	det	vises	i	den	sammenheng	også	til	rettskildene	
som	er	gjennomgått	ovenfor.	

I	forbindelse	med	gjennomgangen	av	klagesaken,	har	direktoratet	vært	i	kontakt	med	Frogn	
kommune,	som	bekrefter	innholdet	i	ovennevnte	dokument,	og	opplyser	i	tillegg	at	
kommunen	nå	foretar	en	gjennomgang	av	saker	tilknyttet	det	tidligere	foretaket	Alfa	Øst	AS,	
en	gjennomgang	som	hittil	har	vist	at	det	har	vært	store	mangler	med	foretakets	arbeider,	og	
flere	saker	er	enda	ikke	avsluttet.	Kommunens	opplysninger	bekrefter	direktoratets	
oppfatning	av	at	klageren	over	tid	ikke	har	hatt	et	adekvat	system	og	da	heller	ikke	brukt	et	
slikt	slik	regelverket	pålegger.	

Det	har	vært	svikt	i	foretaket	og	en	innrapportering		på	dette	også	etter	at	direktoratet	satte	i	
gang	tilsynssaken	den	21.11.2014,	og	etter	at	vedtaket	om	tilbaketrekk	ble	fattet	den	
03.02.2015	og	påklaget	den	20.02.2015.	

Den	05.03.2015	sendte	Follo	byggetilsyn	tilsynsrapport	med	advarsel	til	foretaket.	Saken	
hadde	startet	med	kommunens	varsel	om	dokumenttilsyn	sendt	pr.	post	den	04.06.2014	og	
med	to	påminnelser	pr	e-post	og	en	pr	telefon.	Foretaket	hadde	ikke	besvart	noe	av	dette.		
Foretaket	hadde	dermed	ikke	fulgt	opp	tilsynssaken	slik	det	er	pliktig	til.	Det	å	ikke	følge	opp	
en	tilsynssak		ansees	som	en	alvorlig	overtredelse	etter	pbl.	§	22-2.1	ledd,	og	skal	etter	loven		
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som	nevnt	ovenfor	medføre	trekk	av	godkjenningen.	Saken	endte	med	en	advarsel	etter	pbl.	
§	22-4.2.	ledd	den	05.03.2015.	Denne	saken	viser	at	foretaket	ikke	hadde	fått	orden	på	sitt	
system	og	bruken	av	dette	etter	siste	purring	fra	kommunen	den	04.02.2015	og	etter	at	
direktoratet	startet	sitt	dokumenttilsyn	den	21.11.2014.		

Gjennomgangen	av	sakene	viser	at	foretaket	ikke	har	et	adekvat	system	i	aktiv	bruk,	slik	det	
er	pliktig	til,	både	overfor	kommunene	i	de	konkretet	byggesaker	og	overfor	direktoratet	for	
å	inneha	sentral	godkjenning.	Vilkåret	for	å	trekke	den	sentrale	godkjenningen	er	derfor	
tilstede.	

Selve	systemet	
Direktoratet	har	i	forbindelse	med	klagen	også	gått	gjennom	foretakets	system.		Systemet	og	
malene	er	kjøpt	fra	Holthe.	Direktoratet	kan	imidlertid	ikke	se	at		systemet	og	rutinene	er	
tilpasset	foretaket	og	godkjenningsområdet,	jf.	SAK10	§	10-1,1.	ledd.		

Når	det	gjelder	rutinene	for	bruk	av	underentreprenører,	så	sier	ikke	disse	noe	om	hvorvidt	
innleide	foretak	skal	jobbe	på	egen	ansvarsrett	eller	ikke.	Det	er	heller	ikke	dokumentert	hva	
foretaket	gjør	med	egne	ressurser	i	avgrensningen	mot	andre	foretak,	jf.	SAK10	§	10-1	
bokstav	b.	Det	er	heller	ikke	avklart	hvilke	sjekklister	som	skal	benyttes,	jf.§	10-1	bokstav	d,	jf	
§§	12-3	og	12-4.	Når	det	gjelder	rutinene	for	søkefunksjonen,	er	ikke	disse	utfylt,	jf.	§	10-1	
bokstav	c	og	12-2.	Ut	fra	de	innrapporteringer	som	er	kommet	på	foretaket,	er	det	
direktoratets	oppfatning	at	foretaket	heller	ikke	har	eller	bruker	et	system	for	å	registrere	og	
lukke	avvik,	jf.	§	10-1	bokstav	f.		I	og	med	at	foretaket	ikke	har	et	tilpasset	system	i	bruk,	
oppfyller	foretaket	heller	ikke	kravet	i	SAK10	§	10-1,2.	ledd	som	pålegger	foretaket	å	ha	
rutiner	for	jevnlig	gjennomgang	og	oppdatering	av	systemet.	

Disse	forholdene	innebærer	at	foretaket	da	heller	ikke	har	et	system	som	oppfyller	kravene	i	
SAK10	§	10-1.»	

 

	

Sak	65/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	sentral	godkjenning	fra	John	
Halvar	Isaksen	AS	(godkjenningsnr.	2015/2073).		

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	godkjenningsområde:	

• Prosjektering	av	utearealer	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	2	

	

I	brev	datert	28.02.2015	ble	vedtak	av	05.02.2015	påklaget	ved	John	Halvar	Isaksen.	Klagen	
er	rettidig,	jf.	forvaltningsloven	§	29.		

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	12.01.2015	søknad	om	sentral	godkjenning	for	
ansvarsrett.		

	

I	vedtak	datert	05.02.2015	avslo	direktoratet	delvis	søknaden	om	sentral	godkjenning.	
Følgende	godkjenningsområde	ble	innvilget:		

• Utførelse	av	grunnarbeid	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	2	

	

Følgende	godkjenningsområde	ble	ikke	innvilget:	

• Prosjektering	av	grunnarbeid	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	2	

	

Avslaget	ble	begrunnet	med	at	foretaket	ikke	hadde	dokumentert	nødvendig	utdanningsnivå	
og	at	referanseprosjektene	ikke	i	tilstrekkelig	grad	dekket	det	omsøkte	
godkjenningsområdet,	jf.	byggesaksforskriften	(SAK10)	§§	11-1	første	ledd,	11-4	og	13-5	
andre	ledd	og	tilhørende	veiledning.	Foretaket	hadde	dermed	ikke	dokumentert	å	ha	
samlede	kvalifikasjoner	som	var	tilpasset	godkjenningsområdet	det	var	søkt	om,	jf.	SAK10	§	
11-1.	

	
Følgende	godkjenningsområde	er	av	direktoratet	innvilget	i	klageomgangen:	

• Prosjektering	av	grunnarbeid	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	1	

	

Generelle	opplysninger	om	foretaket		

John	Halvar	Isaksen	AS	har	ikke	tidligere	hatt	sentral	godkjenning.	Foretaket	har	4	ansatte	og	
ligger	i	Karsløy	kommune	i	Troms.	John	Halvar	Isaksen	er	daglig	leder.	Han	har	yrkesbevis	i	
anleggsmaskinførerfaget	og	30	års	erfaring.	Foretaket	har	også	to	andre	ansatte	med	



	

Side	13	

yrkesbevis	som	anleggsmaskinfører	og	en	ansatt,	Kenneth	Rosén,	med	teknisk	fagskole	-	
husbyggingslinje	og	25	års	erfaring.	Rosén	har	også	yrkesbevis	snekker	og	betongarbeider.	

	

Saksgang			

12.01.2015:	Søknad	

05.02.2015:	Vedtak	om	sentral	godkjenning		

06.03.2015:	Klage	på	avslag	arkivert	hos	direktoratet	

	

Foretakets	anførsler	

Foretaket	har	ikke	anført	noe	i	klagen,	men	lagt	ved	dokumentasjon	på	utdanningen	og	
praksisen	til	ansatt	Kenneth	Rosén.	

	

Vurdering		

DiBK	har	vurdert	dokumentasjonen	og	funnet	at	klagen	ikke	kan	føre	frem	hva	gjelder	sentral	
godkjenning	for	prosjektering	av	grunnarbeid	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	2.	

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

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

Krav	til	utdanning	

Utdanningskravet	for	godkjenningsområdet	prosjektering	av	grunnarbeid	og	
landskapsutforming	i	tiltaksklasse	2	er	utdanning	som	svarer	til	det	som	kreves	for	eksamen	
fra	ingeniørhøyskole	og	6	års	praksis	etter	endt	utdanning.	Relevant	utdanning	for	
godkjenningsområdet	vil	for	eksempel	være	bachelor	i	landskapsarkitektur	eller	arkitektur,	jf.	
SAK10	§	11-1	første	ledd	og	veiledningen	til	bestemmelsen	slik	den	gir	uttrykk	for	den	
sentrale	godkjenningsordningens	praksis	for	krav	til	utdanning.		
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Foretaket	har	flere	ansatte	med	yrkesbevis	i	anleggsmaskinførerfaget	samt	en	ansatt	med	
blant	annet	teknisk	fagskole	–	husbyggingslinje.	Foretaket	tilfredsstiller	dermed	ikke	kravet	til	
utdanningsnivå	for	prosjektering	i	tiltaksklasse	2.	Vurderingen	vil	således	i	det	følgende	bli	
om	foretakets	praksis	kan	kompensere	for	dette.		

	

Krav	til	praksis	

I	tiltaksklasse	2	omfatter	det	påklagede	godkjenningsområdet	prosjektering	av	uteareal	som	
krever	middels	store	eller	krevende	terrengtilpasninger	og	inngrep	ved	kjente	grunn-	og	
forurensningsforhold,	der	innvirkning	på	ytre	miljø	anses	å	være	av	middels	betydning.	
Eksempler	på	tiltak	i	tiltaksklasse	2	kan	være	prosjektering	av	utearealer	herunder	veg	og	
parkeringsplasser	for	store	bolig-	og	feltutbygginger	samt	håndtering	av	overvann,	eller	store	
grøfter,	avfallsdeponier,	masseuttak	og	oppfylling	inntil	5	m	høyde	fra	opprinnelig	nivå,	jf.	
SAK10	§	13-5	andre	ledd	bokstav	c	og	tilhørende	veiledning.	

I	søknaden	har	foretaket	vist	til	fire	referanseprosjekter	for	dette	godkjenningsområdet.	To	
av	prosjektene	gjaldt	prosjektering	i	forbindelse	med	grunnarbeider	til	stor	enebolig.	
Arbeidet	omfattet	prosjektering	av	utearealer	og	landskapsutforming	samt	grøfter	og	VA-
nett.	Etter	direktoratets	vurdering	er	dette	arbeider	som	plasseres	i	tiltaksklasse	1.	

Videre	er	det	vist	til	et	prosjekt	som	gjaldt	prosjektering	av	grunnarbeid	og	
landskapsutforming	i	forbindelse	med	opparbeidelse	av	et	hyttefelt	på	12	tomter	på	Karlsøy.	
Arbeidet	omfattet	prosjektering	av	infrastruktur	samt	tomter.		

Det	fjerde	prosjektet	gjaldt	prosjektering	i	forbindelse	med	oppføringen	av	en	molo	på	40	
meter.	Arbeidet	omfattet	prosjektering	av	mudring,	oppbyggelse	av	molo	samt	en	
parkeringsplass.	

Slik	direktoratet	vurderer	det	kan	disse	to	prosjektene	ligge	både	innenfor	tiltaksklasse	1	og	
2,	men	det	er	ikke	gitt	informasjon	om	prosjektene	som	gjør	at	de	klart	skal	plasseres	i	
tiltaksklasse	2.	Direktoratet	finner	derfor	ikke	at	foretaket	har	dokumentert	å	ha	solid	praksis	
innenfor	tiltaksklasse	2	som	kan	kompensere	for	manglende	utdanningsnivå.	Foretaket	har	
således	ikke	dokumentert	at	det	har	samlede	kvalifikasjoner	som	er	tilpasset	det	omsøkte	
godkjenningsområdet,	jf.	SAK10	§	11-1.	

	

På	bakgrunn	av	det	ovenfor	nevnte	finner	direktoratet	at	John	Halvar	Isaksen	AS	verken	i	
søknaden	eller	i	klagesaksomgangen	har	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelige	kvalifikasjoner	
til	å	få	sentral	godkjenning	for	prosjektering	av	grunnarbeid	og	landskapsutforming	i	
tiltaksklasse	2.»	

 

 

	



	

Side	15	

Sak	66/15	 Klage	på	vedtak	om	tilbaketrekking	av	sentral	godkjenning	fra	Hoplands	
Brannrådgivning	AS	(godkjenningsnr.	2015/2889).	

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

Foretaket	har	i	brev	av	16.	oktober	2015	delvis	trukket	sin	klage	etter	å	ha	mottatt	
saksfremlegget.	Foretaket	ønsker	ikke	klagen	behandlet	for	godkjenningsområdet	
prosjektering	av	brannkonsept	i	tiltaksklasse	3.	Det	er	derfor	kun	godkjenningsområdet	
kontroll	av	brannsikkerhet	i	tiltaksklasse	3	som	har	vært	gjenstand	for	klagenemndas	
behandling.		

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	tilbaketrekking	av	sentral	godkjenning	for	følgende	
godkjenningsområder:	

• Prosjektering	av	brannkonsept	i	tiltaksklasse	3	

• Kontroll	av	brannsikkerhet	i	tiltaksklasse	3	

	

I	brev	datert	26.03.2015	ble	vedtak	av	13.03.2015	påklaget	ved	Anders	Hopland.	Klagen	er	
rettidig,	jf.	forvaltningsloven	§	29.		

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	gjennomførte	et	stedlig	tilsyn	med	foretaket	den	13.	januar	
2015.	Temaet	for	tilsynet	var	foretakets	rolle	som	ansvarlig	prosjekterende	med	spesielt	
fokus	på	prosjektering	av	brannkonsept,	jf.	byggesaksforskriften	(SAK10)	§	12-3.		

På	bakgrunn	av	funn	gjort	i	tilsynet	sendte	direktoratet	den	2.	februar	2015	et	varsel	om	
delvis	tilbaketrekking	av	den	sentral	godkjenningen	til	foretaket	for	godkjenningsområdene	
prosjektering	av	brannkonsept	i	tiltaksklasse	3	og	kontroll	av	brannsikkerhet	i	tiltaksklasse	3.	
Varselet	var	begrunnet	med	at	foretaket	ikke	gjennomfører	prosjektering	og	kvalitetssikring	
av	prosjektering	i	samsvar	med	egne	rutiner	og	forutsetningene	etter	teknisk	forskrift	
(TEK10)	kapittel	11,	jf.	§	2-1	og	SAK10	§	12-3,	og	at	foretaket	slik	sett	har	en	praksis	som	er	å	
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betrakte	som	en	alvorlig	overtredelse	etter	plan-	og	bygningsloven	§	22-2.	Videre	var	det	
direktoratets	oppfatning	at	foretaket	heller	ikke	oppfyller	kravene	til	faglig	kompetanse	som	
fremgår	av	veiledningen	til	SAK10	§	13-5	andre	ledd	bokstav	e,	hva	gjelder	analysemetoder/-
verktøy.	Dette	funnet	berører	også	kontrollfunksjonen,	jf.	SAK10	§	11-1	tredje	ledd,	jf.	§	11-2	
fjerde	ledd.	Det	ble	i	varselet	også	vist	til	ytterligere	redegjørelse	for	funnene	i	rapporten	
som	ble	sendt	foretaket	etter	tilsynet.	I	vedtak	av	13.03.2015	ble	foretakets	sentrale	
godkjenning	delvis	tilbaketrukket	og	nedjustert	til	tiltaksklasse	2	for	de	påklagede	
godkjenningsområdene.	

	

Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Foretaket	har	1	ansatt	og	ligger	i	Bergen.	Anders	Hopland	er	daglig	leder.	Han	er	utdannet	
ingeniør	innen	brannteknikk	ved	Høgskolen	i	Stord/Haugesund	fra	1997.	

	

Saksgang			

13.01.2015:	Stedlig	tilsyn	med	foretaket	

02.02.2015:	Rapport	etter	stedlig	tilsyn	og	varsel	om	tilbaketrekking	utsendt	

13.03.2015:	Vedtak	om	tilbaketrekking	av	sentral	godkjenning	

27.03.2015:	Klage	på	avslag	arkivert	hos	direktoratet	

	

Foretakets	anførsler	

I	klagen	anfører	foretaket	prinsipalt	at	vedtaket	må	trekkes	tilbake	eller	omgjøres	på	grunn	
av	feil	i	vedtakets	begrunnelse.	Foretaket	viser	til	at	det	etter	tilsynet	har	endret	og		
implementert	sin	rutine	for	kvalitetssikring	i	kvalitetssikringssystemet	og	at	foretakets	
dokumentasjon	er	tilstrekkelig	og	i	tråd	med	forskriftskravet.		

Foretaket	hevder	videre	at	det	er	feil	at	foretaket	ikke	har	kompetanse	hva	gjelder	
analysemetoder/-verktøy	i	tråd	med	retningslinjene	i	veiledningen	til	SAK10	§	13-5.	Foretaket	
har	redegjort	for	sine	kvalifikasjoner	i	sitt	tilsvar	etter	tilsynsrapporten	og	varsel	om	
tilbaketrekking	og	har	i	klagen	vedlagt	en	utvidet	CV.	

Subsidiært	anfører	foretaket	at	vedtaket	må	trekkes	tilbake	eller	omgjøres	på	grunn	av	
saksbehandlingsfeil.	Foretaket	hevder	at	det	ikke	er	gitt	anledning	til	kontradiksjon	da	verken	
varsel	om	tilbaketrekking	av	sentral	godkjenning	eller	tilsynsrapporten	omhandlet	
manglende	faglige	kvalifikasjoner	i	foretaket.	Det	hevdes	at	manglende	faglige	kvalifikasjoner	
ikke	var	definert	som	et	avvik	fra	direktoratets	side.			

Det	vises	for	øvrig	til	klagen.		
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Vurdering		

Direktoratet	har	vurdert	klageanførslene	og	funnet	at	klagen	ikke	kan	føre	frem	hva	gjelder	
tilbaketrekking	av	sentral	godkjenning	for	godkjenningsområdene	prosjektering	av	
brannkonsept	i	tiltaksklasse	3	og	kontroll	av	brannsikkerhet	i	tiltaksklasse	3.	

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.	Sentral	godkjenning	skal	også	trekkes	tilbake	
dersom	godkjent	foretak	ikke	lenger	innehar	de	nødvendige	kvalifikasjoner	for	å	ha	
godkjenning	for	ansvarsrett.»		

Klagenemnda	er	kjent	med	at	klagen	som	gjelder	godkjenningsområdet	prosjektering	av	
brannkonsept	i	tiltaksklasse	3	er	trukket.	Selv	om	dette	området	ikke	er	gjenstand	for	
klagenemndas	vurdering	hitsettes	likevel	fra	direktoratets	saksfremlegg.	Dette	fordi	
vurderingen	som	er	gjort	av	dette	godkjenningsområdet	henger	tett	sammen	med	
vurderingen	vedrørende	godkjenningsområdet	kontroll	av	brannsikkerhet	i	tiltaksklasse	3:	

«Prosjektering	av	brannkonsept	i	tiltaksklasse	3	

Krav	til	foretakets	system	og	kvalitetssikring	

I	følge	SAK10	§	10-1	skal	foretak	som	søker	godkjenning	for	ansvarsrett	ha	et	system	som	
sikrer	etterlevelse	av	krav	gitt	i	eller	med	hjemmel	i	plan-	og	bygningsloven.	Systemet	skal	i	
innhold	og	omfang	være	tilpasset	foretaket	og	tilhørende	godkjenningsområde.	

Av	SAK10	§	10-1	første	ledd	bokstav	c	og	d,	jf.	§	12-3	bokstav	a	fremgår	det	videre	at	
ansvarlig	prosjekterende	skal	kunne	dokumentere	at	prosjekteringen	er	kvalitetssikret	og	
dokumentert	i	henhold	til	byggteknisk	forskrift	(TEK10)	kapittel	2	og	er	tilstrekkelig	grunnlag	
for	utførelsen.	

Når	det	gjelder	prosjektering	av	brannkonsept	fremgår	det	i	TEK10	§	2-1	andre	ledd	og	
tilhørende	veiledning	blant	annet	at	oppfyllelse	av	forskriftens	funksjonskrav	skal	verifiseres	
enten	ved	at	byggverk	prosjekteres	i	samsvar	med	preaksepterte	ytelser,	eller	ved	at	
byggverk	prosjekteres	i	samsvar	med	ytelser	verifisert	ved	analyse	som	viser	at	forskriftens	
funksjonskrav	er	oppfylt.	For	prosjektering	av	brannkonsept	i	tiltaksklasse	3	er	det	et	krav	at	
foretaket	kan	dokumentere	analysekompetanse	etter	anerkjente	prinsipper,	jf.	SAK10	§	13-5	
andre	ledd	bokstav	e	og	tilhørende	veiledning.	Dette	kommer	direktoratet	tilbake	til	senere	i	
vurderingen.	Videre	fremheves	det	i	veiledningen	til	TEK10	at	risikoanalyse	og	komparativ	
analyse	som	gjennomføres	i	samsvar	med	blant	annet	NS	3901:2012	vil	tilfredsstille	
forskriftens	krav	til	analyse	av	sikkerhet	ved	brann.	

Under	tilsynet	ble	blant	annet	foretakets	rutiner	for	prosjektering	og	kvalitetssikring	
gjennomgått.	Foretaket	meddelte	at	det	ikke	fulgte	NS	3901	ved	prosjektering	av	
brannkonsept.	I	foretakets	skriftlige	rutine	står	det	imidlertid	at	NS	3901	skal	benyttes	som	
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utgangspunkt	ved	risikoanalyse	av	brann	i	byggverk.	Dette	er	også	bekreftet	i	kommentarene	
foretaket	har	gitt	til	tilsynsrapporten,	til	varsel	om	tilbaketrekk	og	i	klagen.	Det	kan	således	
legges	til	grunn	av	foretaket,	når	det	følger	sitt	styringssystem,	skal	ta	utgangspunkt	i	NS	
3901	ved	brannprosjektering	med	analyser.	

	

Krav	til	organisering	i	NS	3901	

Av	NS	3901	fremgår	det	at	ved	prosjektering	etter	byggteknisk	forskrift	skal	analyser	av	
byggverk	i	brannklasse	3	med	omfattende	fravik	fra	preaksepterte	ytelser,	utføres	av	en	
arbeidsgruppe	bestående	av	minst	3	personer.	Enklere	analyser	av	bygninger	i	øvrige	
brannklasser	kan	utføres	av	bare	2	personer.		

I	tilsynet	med	Hoplands	Brannrådgivning	AS	forklarte	daglig	leder,	Anders	Hopland,	at	han	
kvalitetssikrer	egen	prosjektering	ved	først	å	prosjektere	et	tiltak,	så	legge	arbeidet	til	side	
noen	dager,	for	så	selv	å	foreta	kvalitetssikring	ved	å	gå	igjennom	prosjekteringen	på	nytt.	
Hopland	har	altså	ikke	benyttet	andre	personer	i	sin	kvalitetssikring,	slik	hans	egen	rutine	og	
NS	3901	gir	anvisning	på.	Foretaket	har	heller	ikke	dokumentert	at	det	følger	tilsvarende	eller	
likeverdig	metodikk	for	å	tilfredsstille	forskriftens	krav	til	analyse	av	sikkerhet	ved	brann.	
Dette	ligger	til	grunn	for	direktoratets	konklusjon	om	at	foretaket	ikke	følger	sin	egen	
kvalitetssikringsrutine	og	ikke	kan	dokumentere	at	prosjekteringen	er	kvalitetssikret	på	
tilstrekkelig	måte	i	henhold	til	TEK10	kapittel	2,	jf.	jf.	SAK10	§	10-1,	jf.	§	12-3	og	tilhørende	
veiledning.	Etter	direktoratets	vurdering	tilsier	dette	at	foretaket	har	et	mangelfullt	system	i	
henhold	til	SAK10	§	10-1.	Som	nevnt	ovenfor	anses	mangelfullt	system	og	fravær	av	
kvalitetssikring	eller	svikt	i	kvalitetssikringen	som	en	alvorlig	overtredelse	som	skal	medføre	
tilbaketrekking	av	sentral	godkjenning,	jf.	SAK10	§	13-6	første	ledd,	jf.	plan-	og	bygningsloven	
§	22-2	første	ledd.	

I	etterkant	av	varsel	og	vedtak	om	tilbaketrekking	har	foretaket	foretatt	en	revisjon	av	sitt	
styringssystem	mht.	organisering.	I	foretakets	system	står	det	nå	at	”analyser	av	byggverk	i	
brannklasse	4,	og	andre	større	og	kompliserte	byggverk	i	brannklasse	3	med	omfattende	
fravik	fra	preaksepterte	ytelser,	utføres	av	en	arbeidsgruppe	bestående	av	minst	3	personer.	
Enklere	analyser	i	byggverk	i	øvrige	brannklasser	som	ikke	er	utført	av	foretaket	tidligere	kan	
utføres	av	bare	2	personer.	Lederen	kan	da	ha	rollen	som	den	utførende	av	analysen	og	den	
andre	som	kvalitetssikrer.	Nødvendig	kvalifisert	personell	vil	i	slike	tilfeller	leies	inn”.	

Foretaket	hevder	i	klagen	at	begrunnelsen	direktoratet	har	gitt	for	tilbaketrekkingen	om	at	
foretaket	ikke	følger	sin	skriftlige	rutine	for	kvalitetssikring	er	uriktig,	da	den	skriftlige	rutinen	
ikke	forelå	i	systemet	før	tilsynet.	Foretaket	kvalitetssikret	sin	prosjektering	i	samsvar	med	
gjeldende	KS-system	og	rutiner	før	tilsynet	også,	men	da	uten	tillegget	om	organisering.	Etter	
tilsynet	og	revisjon	av	systemet	har	også	foretaket	fulgt	sin	rutine.	Til	dette	vil	direktoratet	
bemerke	at	foretaket	har	opplyst	at	det	i	dets	rutiner	før	tilsynet	også	sto	at	NS	3901	skulle	
legges	til	grunn	ved	brannprosjektering	med	analyse.	Tilsynet	viste	imidlertid	at	foretakets	
kvalitetssikring	ikke	samsvarte	med	det	som	NS	3901	krever.	Dette	var	funnet	som	
direktoratet	baserte	sin	konklusjon	på.	Endringene	foretaket	har	gjort	i	sitt	system	etter	
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tilsynet	og	vedtak	om	tilbaketrekking	er	ikke	dokumentert	å	ha	vært	i	bruk,	og	endrer	heller	
ikke	på	de	funn	som	ble	avdekket	i	tilsynet.		

Videre	er	det	slik	at	det	er	de	funnene	som	gjøres	i	tilsynet	som	er	utgangspunktet	for	
direktoratets	fastsettelse	av	sanksjon.	Ved	søknad	om	sentral	godkjenning	erklærer	foretaket	
at	det	har	et	system	som	tilfredsstiller	kravene,	og	en	retting	av	eventuelle	mangler	etter	
tilsynet	vil	bare	unntaksvis	kunne	godtas	og	få	betydning.	

	

Kvalifikasjonskrav	–	utdanning	og	praksis	

For	å	inneha	sentral	godkjenning	er	det	et	krav	at	foretaket	dokumenterer	at	det	har	samlede	
kvalifikasjoner	som	er	tilpasset	det	omsøkte	godkjenningsområdet,	jf.	SAK10	§	11-1.	
Kvalifikasjonsbedømmelsen	skal	baseres	på	en	samlet	vurdering	av	foretakets	organisasjon,	
styringssystem	og	de	samlede	kvalifikasjoner	i	foretaket,	jf.	SAK10	§	9-1	andre	ledd.	I	henhold	
til	forvaltningspraksisen	på	området	medfører	dette	at	innleid	kompetanse	foretaket	
benytter	seg	av	ikke	kan	danne	grunnlag	for	vurderingen	av	kvalifikasjonene	i	foretaket	og	
således	en	sentral	godkjenning.	I	den	forbindelse	er	det	grunn	til	å	opplyse	om	at	dette	vil	
kunne	stille	seg	annerledes	ved	søknad	om	lokal	godkjenning	for	ansvarsrett,	hvor	foretaket	
skal	dokumentere	at	det	i	det	aktuelle	tiltaket	benyttes	nødvendige	og	relevante	faglige	
kvalifikasjoner.		

I	SAK10	§	13-5	andre	ledd	bokstav	e	og	tilhørende	veiledning	er	det	vist	til	at	for	å	få	sentral	
godkjenning	for	prosjektering	av	brannkonsept	i	tiltaksklasse	3	må	foretaket	ha	kompetanse	
til	å	gjennomføre	en	risikovurdering,	herunder	risikoanalyse	og	komparativ	analyse,	etter	
anerkjente	prinsipper	som	er	beskrevet	i	NS	3901	eller	tilsvarende.	Det	er	videre	et	krav	om	
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.	

NS	3901	gir	som	nevnt	anvisning	på	at	analyser	med	omfattende	fravik	skal	gjennomføres	i	
en	samarbeidsgruppe	på	minst	3	personer.	Hoplands	Brannrådgivning	AS	er	et	foretak	med	
én	ansatt	og	har	i	sin	rutine	beskrevet	at	det	i	kvalitetssikringen	vil	basere	seg	på	innleid	
kompetanse.	I	henhold	til	det	som	er	skrevet	ovenfor	oppfyller	imidlertid	ikke	foretaket	
kravene	til	praksis	med	prosjektering	av	brannkonsept	i	tiltaksklasse	3	så	lenge	foretaket	kun	
har	én	ansatt	og	er	avhengig	av	innleid	kompetanse.		

Under	tilsynet	har	foretaket	lagt	frem	to	brannkonsept	av	nyere	dato,	begge	med	
fraviksvurdering.	I	etterkant	av	tilsynet,	i	brev	av	17.02.2015,	har	Hopland	tatt	for	seg	
dokumentasjonen	på	ett	av	disse	fravikene	for	å	dokumentere/synliggjøre	at	NS	3901	brukes	
som	analyseverktøy.	Direktoratet	har	vurdert	dokumentasjonen	som	er	sendt	inn	og	finner	at	
det	ikke	er	vist	til	tilfredsstillende	komparative	analyser.	Mottatte	fraviksanalyser	viser	ikke	
tilstrekkelig	bruk	av	NS	3901.	Det	er	gjort	enkle	vurderinger	som	etter	direktoratets	vurdering	
ikke	samsvarer	med	hva	NS	3901	beskriver	at	skal	inngå	i	en	komparativ	analyse.	Det	er	
eksempelvis	ikke	gjort	noen	vurderinger	i	forhold	til	brannscenarioer.	



	

Side	20	

Foretaket	har	blant	annet	i	brev	av	17.02.2015	opplyst	overfor	direktoratet	at	det	ikke	er	
aktuelt	for	foretaket	å	påta	seg	prosjekter	som	inkluderer	prosjektering	og/eller	kontroll	av	
prosjektering	med	avansert	dataverktøy,	men	at	Hopland	har	erfaring	med	dette	fra	tidligere	
arbeidsforhold.	Det	hevdes	også	at	de	fleste	foretak	med	tiltaksklasse	3	innenfor	
brannteknisk	prosjektering	ikke	har	dataverktøy	mht.	eksempelvis	CFD-modellering.	Til	dette	
vil	direktoratet	bemerke	at	foretaket	får	sentral	godkjenning	basert	på	hvilke	oppgaver	det	er	
kvalifisert	for	å	gjøre,	ikke	basert	på	hvilke	oppgaver	det	faktisk	utfører.	De	foretakene	som	
får	godkjenning	i	tiltaksklasse	3	skal	kunne	prosjektere	de	aller	mest	krevende	prosjektene.	
Da	må	de	også	kunne	dokumentere	at	de	behersker	verktøy	som	nevnt	ovenfor,	selv	om	
disse	i	mange	prosjekter	ikke	er	aktuelle	å	bruke.		

På	bakgrunn	av	det	ovenstående	finner	direktoratet	at	foretaket	ikke	har	dokumentert	
tilstrekkelig	praksis	med	prosjektering	av	brannkonsept	i	tiltaksklasse	3	og	dermed	samlede	
kvalifikasjoner	for	godkjenningsområdet,	jf.	SAK10	§	11-1.	

	

Krav	til	utdanning	

Utdanningskravet	for	godkjenningsområdet	prosjektering	av	brannkonsept	i	tiltaksklasse	3	er	
utdanning	på	universitetsnivå	som	sivilingeniør,	master	i	arkitektur	eller	tilsvarende	grad.	
Utdanning	som	branningeniør	vil	etter	direktoratets	praksis	også	være	tilstrekkelig	og	
relevant	for	tiltaksklasse	3,	jf.	SAK10	§	11-1	første	ledd	og	veiledningen	til	bestemmelsen	slik	
den	gir	uttrykk	for	den	sentrale	godkjenningsordningens	praksis	for	krav	til	utdanning.	
Foretakets	ansatte,	Anders	Hopland,	er	utdannet	branningeniør.	Direktoratet	finner	at	
foretaket	dermed	tilfredsstiller	utdanningskravet.		

	

Kontroll	av	brannsikkerhet	i	tiltaksklasse	3	

Krav	til	utdanning	

Det	vises	til	det	som	er	skrevet	ovenfor	om	kravene	til	utdanning	for	prosjektering	av	
brannkonsept	i	tiltaksklasse	3.	Utdanningskravet	vil	være	det	samme	for	kontroll	av	
brannsikkerhet	og	foretaket	har	dermed	tilstrekkelig	utdanning	også	for	dette	
godkjenningsområdet.	

	

Krav	til	praksis	

Godkjenningsområdet	omfatter	uavhengig	kontroll	av	brannsikkerhet	i	tiltaksklasse	2	og	3.	
Innholdet	av	kontrollområdet	reguleres	i	byggesaksforskriften	§	14-2	og	gjennomføring	av	
kontrollen	reguleres	i	§	14-7,	jf.	SAK10	§	13-5	femte	ledd	bokstav	g	og	tilhørende	veiledning.	

Det	vises	til	det	som	er	skrevet	ovenfor	om	foretakets	faglige	kvalifikasjoner	ved	
prosjektering	av	brannkonsept.	Da	foretaket	ikke	har	dokumentert	tilstrekkelig	praksis	med	
prosjektering	i	tiltaksklasse	3,	vil	foretaket	heller	ikke	kunne	få	innvilget	sentral	godkjenning	
for	kontroll	av	brannsikkerhet	i	tiltaksklasse	3.”	
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Klagenemnda	legger	i	likhet	med	direktoratet	til	grunn	at	nivået	på	praksis	ikke	tilfredsstiller	
kravene	angitt	i	SAK10	§	11-2	fjerde	ledd	for	kontroll	av	brannsikkerhet	i	tiltaksklasse	3.	Det	
hitsettes	videre	fra	direktoratets	saksfremlegg:	

”Anførsel	

Foretaket	har	subsidiært	anført	at	vedtaket	må	trekkes	tilbake	eller	omgjøres	på	grunn	av	
saksbehandlingsfeil.	

Til	dette	vil	direktoratet	kort	bemerke	at	både	tilsynsrapporten,	varselet	om	tilbaketrekking	
og	vedtak	om	tilbaketrekking	blant	annet	omhandler	de	faglige	kvalifikasjonene	i	foretaket	
med	tanke	på	bruk	av	analysemetoder	og	verktøy.	I	varselet	er	det	opplyst	at	direktoratet	
ikke	kan	se	at	foretaket	oppfyller	kravene	til	faglig	kompetanse	hva	gjelder	analysemetoder/-
verktøy,	og	i	vedtaket	om	tilbaketrekking	er	også	dette	oppgitt	som	en	del	av	begrunnelsen	
for	vedtaket.	Direktoratet	kan	således	ikke	se	at	Hopland	ikke	har	fått	anledning	til	
kontradiksjon	på	dette	punktet,	og	at	det	foreligger	en	saksbehandlingsfeil.	Foretaket	har	
også	hatt	anledning	til	å	kommentere	og	imøtegå	direktoratets	begrunnelse	i	
klageomgangen.		

	

Avslutningsvis	vil	direktoratet	opplyse	om	at	praktiseringen	rundt	godkjenningsområdet	
prosjektering	av	brannkonsept	har	vært	noe	uklar,	og	at	saken,	hva	forståelsen	av	regelverket	
angår,	derfor	er	utarbeidet	med	bistand	fra	direktoratets	fagmiljø	på	området.	Prosjektering	
av	brannkonsept	vil	være	et	fokusområde	for	direktoratet	fremover.	Det	opplyses	også	om	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.		

	

På	bakgrunn	av	det	ovenfor	nevnte	finner	direktoratet	at	Hoplands	Brannrådgivning	AS	
verken	i	søknaden	eller	i	klagesaksomgangen	har	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelige	
kvalifikasjoner	til	å	inneha	sentral	godkjenning	for	godkjenningsområdene	prosjektering	av	
brannkonsept	i	tiltaksklasse	3	og	kontroll	av	brannsikkerhet	i	tiltaksklasse	3.»	

	

Klager	har	i	brev	av	16.10.2015	sendt	inn	kommentarer	til	direktoratets	saksfremlegg	i	den	
aktuelle	saken.	Klagenemnda	kan	ikke	se	at	de	innkomne	kommentarene	har	avgjørende	
betydning	for	resultatet	i	saken.		
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Sak	67/15	 Klage	på	vedtak	om	tilbaketrekking	av	sentral	godkjenning	fra	Boligpartner	
Bryne	AS	(godkjenningsnr.	2015/3126).		

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		direktoratets	vedtak	av	02.03.2015	om	å	trekke	den		sentrale	godkjenning	fra	
Boligpartner	Bryne	AS	for	følgende	godkjenningsområder:	

• Ansvarlig	søker	(For	alle	typer	tiltak)	 	 	 Tiltaksklasse	1	

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

• Overordnet	ansvar	for	utførelse	(bygning,	anlegg	
eller	konstruksjon,	tekniske	installasjoner)	 	 	 Tiltaksklasse	1	og	2	

	
Vedtaket	av	02.03.2015	ble	påklaget	av	foretaket	v/Martin	Vold.	Klagen	er		datert	
06.03.2015.		Klagen	er	rettidig,	jf.	forvaltningsloven	(fvl)	§	29.	Foretaket	er	klageberettiget,	jf.	
fvl.	§	28.1.1.	Klagen	er	fremsatt	i	samsvar	med	fvl.	§	32.	

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	(dibk)	har	plikt	til	å	føre	tilsyn	med	at	foretak	som	innehar	
sentral	godkjenning,	fortsatt	oppfyller	vilkårene	for	å	inneha	godkjenningen.	Direktoratet	
mottok	innrapportering	på	foretaket	fra	Time	kommune,	datert	10.06.2014.	Det	ble	derfor	
startet	dokumenttilsyn	med	foretaket	den	18.11.2014.	

	Foretaket	ble	tilskrevet	og	anmodet	om	sende	inn	nærmere	angitt	dokumentasjon	for	å	
dokumentere	at	foretaket	oppfylte	kravene	i	byggesaksforskriften	av	01.07.2010		(SAK10)	§	
12-2	bokstavene	a,	b	og	c.		Det	ble	presisert	at	det	måtte	vedlegges	eksempler	fra	to	ulike	
tiltak	som	viste	at	systemet	var	i	bruk.		Videre	ble	det	spesifikt	bedt	om	innsendelse	av	
foretakets	rutiner	for	å	lukke	avvik.	Frist	for	innsendelse	var	satt	til	08.12.2014.	Foretaket	ble	
samtidig	anmodet	om	å	kommentere		Time	kommunes	innrapportering.	

Da	dibk	ikke	hadde	mottatt	nevnte	dokumentasjon	innen	fristen,	ble	det		i	brev	av	17.12.	
2014	sendt	varsel	om	tilbaketrekk	av	den	sentrale	godkjenningen.	Frist	for	kommentar	var	
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satt	til	12.01.2015.	Foretaket	sendte	inn	kommentarer	den	16.01.2015,	sammen	med	kopi	av		
Boligpartener	AS	sitt	kvalitetssystem	for	søkerfunksjonen.	Foretaket	hadde	imidlertid	ikke	
sendt	inn	sjekklister	som	hadde	vært	i	bruk	i	noe	tiltak	og	dermed	heller	ikke	sendt	inn	
dokumentasjon	på	at	systemet	hadde	vært	og	var	i	bruk.	Direktoratet	etterspurte	derfor	i	
brev	av	19.01.2015		to	eksempler	fra	ulike	tiltak	som	viste	at	systemet	var	i	aktiv	bruk	i	
søkerfunksjonen.	Det	samme	var	tilfellet	med	funksjonen	som	utførende.	Dibk	ba	også	om	to	
eksempler	som	viste	at	avvikssystemet	var	i	aktiv	bruk.	Svarfrist	var	satt	til	28.01.2015.	

Foretaket	sendte	ikke	inn	ovennevnte	dokumentasjon.	Foretaket	sendte	imidlertid	inn	kopi	
av	to	byggedagbøker	og	to	kopier	av	sjekklister	for	byggesøknad.		Direktoratet	fant	ikke		at	
disse	dokumentene	oppfylte	regelverkets	krav,	og	de	dokumenterte	heller	ikke	at	foretaket	
hadde	et	system	som	var	i	bruk.	

Den	02.03.2015	fattet	direktoratet	vedtak	om	å	trekke	den	sentrale	godkjenningen.	
Hovedbegrunnelsen	for	vedtaket	var	at	foretaket	ikke	har	dokumentert	overfor	direktoratet	
at	det	hadde	et	kvalitetssystem	som	var	i	aktiv	bruk,	noe	som	er	et	absolutt	vilkår	for	å	
inneha	sentral	godkjenning.		

Foretaket	påklaget	vedtaket	den	06.03.2015,	jf.	nedenfor	under	foretakets	anførsler.	

	

Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Foretaket	er	et	aksjeselskap	som	ble	stiftet	24.03.1997	og	registrert	i	enhetsregisteret	
17.04.1997.	Foretaket	ligger	på	Bryne	i	Time		kommune.	Næringskoden	er	utvikling,	og	salg	
av	egen	fast	eiendom	m.m.	Foretaket	har	seks	ansatte	ifølge	opplysninger		som	ble	innsendt	
sammen	med	søknaden	om	sentral	godkjenning.		Geir	Oppedal	var	den	gang	daglig	leder.		I	
dag	er	det	Martin	Vold	som	har	påklaget	vedtaket	og	fremstår	som	daglig	leder.	Det	er	ikke	
opplyst	noe	om	hvilke	faglige	kvalifikasjoner	noen	av	disse	har.		

Ifølge	arkivet	i	direktoratet	fikk	foretaket	sentral	godkjenning	første	gang	etter	tidligere	
forskrift	den	28.03.2003	og	siste	gang	den	24.04.2009.		Foretaket	het	da	Sagabo	AS.	
Foretaket	har	kun	fått	innvilget	sentral	godkjenning	etter	gjeldende	forskrift	en	gang,	det	var	
i	vedtak	av	11.05.2012.		Sistnevnte	godkjenning	omfattet	de	godkjenningsområdene	som	nå	
er	trukket.			

	

Saksgang	

10.06.2014:	Time	kommune	sender	innrapportering	på	foretaket	til	direktoratet	

18.11.2014:	Direktoratet	starter	dokumenttilsyn	med	foretaket.	Sender	brev	med	svarfrist	

17.12.2014:	Varsel	om		trekk	av	den	sentrale	godkjenningen	

16.01.2015:	Foretaket	sender	inn	kopi	av	sitt	kvalitetssystem	

19.01.2015:	Direktoratet	etterspør	dokumentasjon	på	at	systemet	er	i	aktivt	bruk	

28.01.2015:	Foretaket	sender	inn	en	del	informasjon,	men	ingen	relevant	dokumentasjon	
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02.03.2015:	Vedtak	om	tilbaketrekk	av	alle	godkjenningsområdene	

06.03.2015:	Vedtaket	påklages	av	foretaket	Samtidig	anmodes	at	klagen	gis	oppsettende		
																					virkning,	jf.	fvl.	§	42.	

15.04.2015:	Direktoratet	avslår	å	gi	klagen	oppsettende	virkning.	
	 	 	

	

Foretakets	anførsler	

Foretakets	faglige/daglige	leder	viser	til	de	opplysningene	som	ble	sendt	inn	28.01.2015	og	
viser	til	vedlegg	der	som	foretaket	mener	dokumenterer	at	systemet	er	i	bruk.	Det	opplyses	
at	foretaket	benytter	elektronisk	avvikssystem	sentralt	i	Boligpartner	og	at	avvikene	følges	
opp	til	de	er	lukket.	Det	anmodes	om	at	klagen	gis	oppsettende	virkning.		

Det	vises	til	klagen.	

	

Kort	oversikt	over	gjeldende	rett	for	direktoratets	plikt	til	å	trekke	den	sentrale	
godkjenningen	

Pbl	§	24-1.1	ledd	og	SAK10	kap.10	hjemler	krav	om	at	foretak	skal	ha	et	system	som	sikrer	og	
dokumenterer	at	krav	gitt	i	eller	med	hjemmel	i	pbl.	er	oppfylt.	Det	er		krav	om	system	og	
bruken	av	dette		som	er	basisgrunnlaget	for	den	nødvendige	egenkontrollen	i	foretakene.	I	
Ot.prp.	nr.	45	(2007-2008)	side	131	uttaler	departementet	bl.a.	at		foretakene	skal	ha	rutiner	
for	at	systemene	er	i	bruk	og	at	plan-	og	bygningslovens	krav	overholdes.	Det	fremgår	videre	
klart	av	SAK10		§	10-1.1	ledd	at	systemet	i	innhold	og	omfang	skal	være	tilpasset	foretaket	og	
tilhørende	godkjenningsområde.	

Bygningslovutvalget	uttalte	i	NOU	2005:12	at	det	skal	være	kort	vei	mellom	konstatert	svikt	i	
etterlevelsen	av	regelverket	og	reaksjon	på	dette.	Departementet	sluttet	seg	til	dette	i	
Ot.prp.	nr.	45	(2007-2008).		I	høringsnotatet	til	byggeforskriften	av	23.	juni	2009	uttalte	også	
departementet	at	siden	det	er	snakk	om	profesjonelle	aktører	og	at	godkjenningsordningen	
skal	sikre	at	disse	har	kjennskap	til	kravene	skal	det	svært	mye	til	før	hensynet	til	foretaket	
tilsier	at	godkjenningen	ikke	trekkes	tilbake.	Dette	vil	kun	være	tilfellet	ved	særlig	
formildende	hensyn,	jf.	pbl.	§	22-2,1.	ledd	4	pkt.			

Utgangspunkt	og	hovedregel	er	at	godkjenningen	skal	trekkes		når	vilkårene	i	plan-	og	
bygningsloven	(pbl)	§	22-2	og/eller	byggesaksforskriften	(SAK10)	§	13-6	er	oppfylt.		Dette	
gjelder	bl.a.	ved	alvorlige	eller	gjentatte	overtredelser	av	bestemmelser	eller	tillatelser	gitt	i	
eller	med	hjemmel	i	pbl.	Manglende	eller	mangelfullt	system	eller	manglende	bruk	av	
systemet	er	en	alvorlig	overtredelse,	og	skal	derfor	medføre	trekk	av	den	sentrale	
godkjenningen.		Loven	er	oppbygget	og	utformet	som	en	pliktregel,		hvilket	innebærer	at	
trekk	av	godkjenningen	derfor	som	hovedregel	heller	ikke	anses	som	en	uforholdsmessig	
reaksjon,	jf.	pbl.	§	32-10.	1	ledd.		
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Særlig	formildende	hensyn	vil	kunne	være	tilfellet	der	svikten	ligger	hos	en	ansatt	i	foretaket,	
og	foretaket	har	rettet	opp	dette.	Men	dersom	feilen	kunne	vært	unngått	ved	normal	
aktsomhet	i	foretaket,	taler	det	for	at	godkjenningen	likevel	skal	trekkes,	jf.	Ot.	prp.	nr.	112	
(2001-2002)	side	125.	Departementet	understreket	samme	sted	at	pbl.	§	32-10.1	ledd	skal	
brukes	restriktivt.		

Direktoratet	for	byggkvalitet	(dibk)	foretar	flere	typer	tilsyn	for	å	kontrollere	at	foretak	med	
sentral	godkjenning	oppfyller	vilkårene	for	fortsatt	å	inneha	sentral	godkjenning.		
Dokumenttilsyn	foretas	bl.a.	dersom	vi	mottar	innrapporteringer	på	foretak	med	sentral	
godkjenning.	Det	er	da	utfallet	av	de	ulike	former	for	tilsyn	som	er	avgjørende	for	hvorvidt	
godkjenning	trekkes.	En	innrapportering	alene	medfører	ikke	trekk	av	godkjenningen	dersom	
den	påfølgende	tilsynsprosessen	i	direktoratet	konkluderer	med	at	foretaket	oppfyller	alle	
krav	i	loven	og	forskriften.	

	

Vurdering	

Hovedårsaken	til	at	direktoratet	fattet	vedtak	om	å	trekke	godkjenningen,	var	at	foretaket	
ikke	kunne	dokumentere	at	det	hadde	brukt	sitt	kvalitetssystem	aktivt,	noe	som	er	
nødvendig	for	å	inneha	sentral	godkjenning.	Foretaket	fikk	i	brev	av	19.01.2015		en	spesiell	
anmodning	om	sende	inn	sjekklister	eller	tilsvarende	på	at	systemet	i	søkerrollen	hadde	vært	
i	bruk	i	to	forskjellige	tiltak.		Det	samme	var	tilfellet	med	rollen	som	utførende.	Likeså	fikk	
foretaket	anmodning	om	sende	inn	dokumentasjon	på	at	avvikssystemet	hadde	vært	i	bruk	i	
to	forskjellige	tiltak.	Slik	dokumentasjon	er	ikke	innsendt.		

Manglende	eller	mangelfullt	system	og	eller	manglende	bruk	av	systemet	er	som	nevnt	en	
alvorlig	overtredelse	av	plan-		og	bygningsloven	og	skal	medføre	trekk	av	godkjenningen.	
Som	det	fremgår	av	sakens	dokumenter,	har	ikke	foretaket	dokumentert	at	det	bruker	det	
systemet	det	har,	noe	foretaket		også	erkjente	i	brev	av	16.01.2014.	Vilkåret	for	å	trekke	
godkjenningen	er	derfor	tilstede.	

Direktoratet	tar	i	sin	vurdering	utgangspunkt	i	tilsynsrapporten	fra	Time	kommune.		
Kommunen	ila	der	dagmulkt	på	totalt	kr	12	000,	muntlig	byggestopp	og	skriftlig	advarsel	for	
brudd	på	pbl	§§	28-2	(sikring	ved	byggearbeid)	og	21-3	(manglende	nabovarsel).	Kommunen	
anså	det	som	skjerpende	at	foretaket,	som	ansvarlig	søker,	hadde	latt	tiltakshaver	og/eller	
andre	utføre	tiltak	i	strid	med	gitt	tillatelse	og	at	foretaket	på	tross	av	at	det	hadde	vært	
innkalt	til	tilsyn	ikke	hadde	vurdert	å		behandle	dette	som	avvik.	Kommunen	la	ut	fra	dette	til	
grunn	at	det	var	tvilsomt	hvorvidt	foretaket	hadde	et	kvalitetssikringssystem	som	var	i	daglig	
bruk.	

Direktoratet		ba	i	sitt	brev	av	18.11.2014	om	nærmere	spesifisert	dokumentasjon	i	form	av	
rutiner	med	tilhørende	sjekklister	i	forhold	til	SAK10	§§	12-2	bokstavene	b,	c	og	a	.	I	tillegg	
ble	det	spesielt	bedt	om	at	det	ble	vedlagt	eksempler	fra	to	ulike	tiltak	som	viste	at	
foretakets	kvalitetssystem	var	i	aktivt	bruk.		
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Foretaket	sendte	inn	svar	den	16.01.2015.	Foretaket	skriver	der	bl.a	at	de	avvik	som	ble	
påpekt	fra	Time	kommune	i	den	tilsynsrapporten	som	var	oversendt	dibk,	var	det	andre	
foretak	som	hadde	utført	på	selvstendig	ansvarsrett.	Foretaket	skriver	videre	at	det	tok	opp	
dette	med	de	aktuelle	andre	foretakene	som	skal	ha	bekreftet	at	forholdende	var	utbedret.		
Foretaket	innrømmer	som	nevnt	at	deres	oppfølgning	har	vært	noe	mangelfull	i	forhold	til	å	
avkreve	og	følge	opp	avviksrapporter	fra	det	foretaket	som	hadde	den	aktuelle	
ansvarsretten.	Videre	beklages	forsinkelse	med	nabovarsling	og	innsendelse	av	
endringssøknad.		

Direktoratet	trenger	ikke	å	ta	stilling	til	alle	detaljene	i	denne	delen	av	saken	for	å	avgjøre	
foretakets	klage.	Direktoratets	vedtak	av	02.03.2015	er	fattet	på	grunnlag	av	at	foretaket	
ikke	har	kunnet	dokumentere	overfor	direktoratet	at	det	har	et	kvalitetssystem	i	aktiv	bruk.	
Det	er	dette	saken	og	klagen	gjelder.	

Forholdet	til	kvalitetssystemet	til	Boligpartner	AS	(Hovedkontoret)	

Foretaket	skriver	i	sitt	brev	av	16.01.2015	bl.a	følgende:	
”Boligpartner	Bryne	AS	besluttet	å	ta	i	bruk	kvalitetssystem	som	benyttes	av	Boligpartner	AS.	
Vi	gir	derfor	den	videre	tilbakemelding	på	dette	punktet	basert	på	de	rutiner	vi	nå	tar	i	bruk:	
(Så	kommer	en	henvisning	til	rutiner	i	forhold	til	Sak10		§	12-2	b	og	c	og	§	12-4	a.)	Foretaket	
avslutter	med	å	skrive	at	systemet	er	i	aktivt	bruk.	

Ut	fra	dette	legger	direktoratet	til	grunn	at	Boligpartner	Bryne	AS	fra	16.01.2014	tar	i	bruk	
kvalitetssystemet	til	Boligpartner	AS,	hvis	hovedkontor	ligger	på	Hamar.	

Direktoratet	har	ut	fra	dette	foretatt	en	kontroll	i	sine	arkiver	i	forhold	til	hovedkontoret		sitt	
system.	Denne	gjennomgangen	viser	at	det	siden	01.01.2014	har	vært	i	underkant	av	10	
innrapporteringer	til	direktoratet	på	Boligpartner	AS,	da	særlig	på	kontorene	på	Romerike,	
men	også	andre	steder	på	Østlandet.	På	bakgrunn	av	at	klageren	har	anført	at	Boligpartners	
system	brukes	av	klageren,	og	at	dette	underforstått	skal	legitimere	at	også	klager	oppfyller	
kravene	til	system,	skal	direktoratet	gå	gjennom	noen	forhold	tilknyttet	hovedkontoret	og	
dets	system.	

Skedsmo	kommune	nektet	Boligpartner	AS	ansvarsrett	som	ansvarlig	søker	i	mars	2014,	hvor	
det	var	11	mangler	i	en	søknad.	Kommunen	stiller	spørsmål	ved	foretakets	system.		

I	brev	av	04.02.2015	avslo	Eidsvoll	kommune	søknad	om	ansvarsrett	for	søkefunksjonen	for	
Boligpartner	AS.	Årsaken	var	mangelfull	håndtering	av	nabovarsling	og	dermed	ukorrekte	
opplysninger	til	kommunen.		Foretaket	hadde	tidligere	hatt	samme	type	avvik.	Kommunen	
stilte	spørsmål	ved	foretakets	evne	til	å	oppfylle	rutiner	i	SAK10	§	10-1.	Bokstav	f.	Det	ble	
også	stilt	spørsmål	ved	foretakets	pålitelighet.		
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Øvre	Romerike	byggetilsyn	førte	tilsyn	med	foretaket	og	konkluderte	i	rapport	datert	
17.04.2015	med	at	det	hadde	funnet	seks	avvik.	Byggetilsynet	stilte	spørsmål	ved	foretakets	
kompetanse	for	søkefunksjonen.		
	
Den	24.07.2015	ga	Skedsmo	kommune	foretaket	pålegg	om	retting	og	tvangsmulkt	på	grunn	
av	at	foretaket	hadde	latt	utføre	arbeider	i	strid	med	gitt	tillatelse.		Kommunen	stilte	
spørsmål	ved	foretakets	system.	

Direktoratet	har	foretatt	tilsyn	med	Boligpartner	AS	sitt	distriktskontor	på	Lillestrøm.	Det	ble	
da	funnet	et	avvik,	dvs.	manglende	oppfyllelse	av	krav	gitt	i	eller	med	hjemmel	i	pbl.,		og	fem	
såkalte	observasjoner,	dvs.	punkt	med	forbedringspotensial.	Direktoratet	konkluderte	på	den	
bakgrunn	i	sin	rapport	datert	04.09.2015	med	å	gi	en	advarsel	til	Boligpartner	AS,	Lillestrøm.	
Ved	fornyet	gjennomgang	av	rapporten	i	forbindelse	med	angjeldende	klagesak,	fremgår	det	
at	vurderingen	den	gang	var	for	mild	i	forhold	til	kravene	i	SAK10	og	de	funn	som	ble	gjort.		

Ullensaker	kommune	kontaktet	direktoratet	den	26.08.2015	vedrørende	kritikkverdige	
forhold	når	det	gjelder	Boligpartner	AS	sin	avdeling	på	Jessheim.	Det	stilles	samtidig	spørsmål	
ved	hvorvidt	hovedkontoret	på	Hamar	lengre	kan	være	sentralt	godkjent	for	søkefunksjonen.	

Direktoratet	fikk	siste	innrapportering	på	foretaket	den	23.09.2015.	Dette	var	fra	Follo	
Byggetilsyn	som	hadde	hatt	stedlig	tilsyn	på	et	byggetiltak	på	Nesodden	den	10.09.2015.	Det	
ble	der	funnet	6	avvik.	(Brudd	på	pbl.	med	tilhørende	regelverk	og	tillatelser).	Det	ble	ansett	
som	særlig	alvorlig	at	det	var	søkt	om	ferdigattest	på	tross	av	at	det	forelå	så	mange	avvik.	
Det	ble	gitt	advarsel	relatert	til	brudd	på	søkefunksjonen,	jf	pbl	§	22-4,2.	ledd.	

Disse	sakene	etterlater	et	samlet	helhetsinntrykk	om	at	Boligpartner	AS	sitt	hovedkontor	
heller	ikke	har	et	fungerende	system.	Boligpartner	Bryne	sin	anførsel	i	brev	til	direktoratet	
den	16.01.2014	om	at	de	tar	i	bruk	systemet	til	Boligpartner	AS	er	derfor	ingen	formildende	
omstendighet	og	kan	da	heller	ikke	tillegges	noen	vekt	i	favør	av	Boligpartner	Bryne	AS.	Det	
samme	gjelder	anførselen	i	klagen	om	at	Boligpartner	Bryne	AS	besørger	at	avvikene	
registreres	i	et	elektronisk	avvikssystem	som	overvåkes	sentral	av	Boligpartner	AS.		

Direktoratet	anser	det	som	lite	betryggende	at	Boligpartner	Bryne	AS	nøyer	seg	med	å	
oversende	avvik	til	et	elektronisk	system	som	administreres	av	annet	kontor	hvor	det	
tydeligvis	er	så	store	mangler	med	system	og	oppflgning.	

Opplysninger	sendt	inn	til	dibk	av	foretaket	28.01.2014	

Disse	opplysningene	består	av	to	byggedagbøker	fra	henholdsvis	tiltakene	Mjølhus	og	
Santiago	samt	to	sjekklister	fra	samme	tiltak.	

A)	Vedr.	Byggedagboken	til	Mjølhus.	
Registreringer	for	tetthets-	og	fuktmålinger		er	foretatt	på	et	ark	med	brevhode	til	
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Boligpartner	–	kvalitetssikringssystem.		Altså	hovedkontoret	på	Hamar.	Registreringen	er	
datert	16.11.2015,	dvs.	en	dato	som	pt.	enda	ikke	er	kommet.		Nederst	på	arket	er	det	
imidlertid	trykket	datoen	13.03.2013,	dvs.	en	god	del	tid	før		16.	01.2015,	tidspunktet	da	
Boligpartner	Bryne	AS	oppgir	å	ha	tatt	i	bruk	hovedkontoret	sitt	kvalitetssikringssystem.	
Dersom	man	legger	til	grunn	at	det	kan	være	feilskrift	og	at	det	skulle	stått	2013,	hadde	ikke	
Boligpartner	Bryne	tatt	i	bruk	Boligpartner	sitt	system	på	det	tidspunktet,	jf	brevet	fra	
Boligpartner	Bryne	AS	datert	16.01.2015,	hvor	de	opplyser	at	de	da	”nå	tar	i	bruk	osv”.	
Samme	byggedagbok	har	under	rubrikken	”Rigg	og	drift”	datert	denne	den	10.06.2014.	
Samme	forholdet	gjør	seg	gjeldende	her.				

Det	er	ikke	sporbarhet	til	produksjonsgrunnlaget	og	tekniske	krav.	Det	er	bl.a.	henvist	til	et	
detaljeblad		fra	produsent	hvor	nærmere	opplysninger	skal	finnes.		Det	fremgår	ikke	av	dette	
hvilken	teknisk	forskrift	det	vises	til	og	som	da	skal	ha	vært	i	bruk	i	tiltaket.	Det	mangler	
således	sporbarhet	til	produksjonsgrunnlaget	og	kravspesifikasjonene	i	teknisk	forskrift.	
Dette	gjør	det	vanskelig	å	se	hva	utførelsen	er	kvalitetssikret	opp	mot.	Dette	dokumenterer	
mao	ikke	et	adekvat	system	i	aktiv	og	korrekt	bruk.	

B)	Vedr.	Byggedagboken	til	Santiago.		Det	er	dårlig	sporbarhet	i	alle	sjekklister.		Det	fremgår	
bl.a	ikke	hvilken	teknisk	forskrift	som	er	benyttet.	

C)	Sjekklisten	for	byggesøknad	-	Mjølhus	
Det	oppgis	at	denne	er	utført	og	kontrollert	den	18.03.2014	og	at	byggetillatelsen	er	mottatt	
og	lest	den	07.04.2014.	Hovedinntrykket	også	her	er	at	ikke	finnes	sporbarhet	i	forhold	til	hva	
det	er	kvalitetssikret	mot.	

D)	Sjekkliste	for	byggesøknad	–	Santiago	
Denne	er	utført	og	kontrollert	02.09.2014	og	byggetillatelsen	er	mottatt	og	lest	05.10.2014.	
Utover	dette	fremstår	denne	sjekklisten	som	en	huskeliste,	men	med	dårlig	sporbarhet.		

Hovedinntrykket	er	at	disse	dokumentene	ikke	dokumenterer	at	foretaket	har	et	
kvalitetssystem	i	aktivt	bruk.	Direktoratet	minner	i	denne	sammenheng	om	at	vi	i	vårt	brev		
av	19.01.2015	klart	presiserte	at	sjekklistene	fra	henholdsvis	søkerrollen,	rollen	som	
utførende	og	dokumentasjon	for	avviksbehandling	måtte	foreligge	i	to	eksemplarer	for	hver	
av	de	tre	aktuelle	områdene.	Den	dokumentasjonen	vi	mottok	28.01.2015,	og	som	er	
gjennomgått	ovenfor,	oppfyller	ikke	kravene	i	vårt	brev.		

Ut	fra	dette,	og	med	bakgrunn	i	gjeldende	regelverk	slik	dette	kortfattet	er	redegjort	for	
ovenfor,	hadde	direktoratet	derfor	både	rett	og	plikt	til	å	trekke	godkjenningen	i	sitt	vedtak	
av	02.03.2015.	Vi	viser	til	vedtaket.	

Foretaket	har	ikke	i	forbindelse	med	klagen	sendt	inn	dokumentasjon	som	viser	at	de	har	et	
system	som	oppfyller	forskriftens	krav,	og	at	dette	er	i	aktivt	bruk.	
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Disse	forholdene	innebærer	at	foretaket	ikke	har	et	system	som	oppfyller	kravene	i	Pbl	§	
SAK10	§	10-1,	jf.	kap	12,	jf.	pbl	§	24-1	§	22-2	og	SAK10	§	13-6.	

De	forhold	som	kommunen	beskriver	i	tilsynsrapporten,	kombinert	med	at	foretaket	ikke	har	
dokumentert	at	det	har	et	system	i	aktiv	bruk	som	sikrer	etterlevelsen	av	krav	gitt	i	eller	med	
hjemmel	i	plan-	og	bygningsloven,	gjør	at	direktoratet	heller	ikke	kan	se	at	foretaket	har	
dokumentert	at	det	har	pålitelighet	og	dugelighet	(evne	og	vilje	til	å	etterleve	regelverket).	
Dette	er	i	seg	selv	et	forhold	som	utløser	en	plikt	for	direktoratet	til	å	trekke	den	sentrale	
godkjenningen,	jf.	SAK10	§	13-6.1	ledd.	

Foretaket	besvarte	ikke	direktoratets	oppstart	av	dokumenttilsyn,	ved	at	det	ikke	besvarte	
vårt	brev	av	18.11.2014.	Unnlatelse	av	å	følge	opp	henvendelser	som	gjelder	tilsyn	er	ifølge	
SAK10	§	13-6,2.	ledd	en	alvorlig	overtredelse	av	plan-	og	bygningsloven,	jf.	også	lovens	§	22-
2,1.	ledd.		I	slike	tilfeller	foreligger	dermed	også	et	lovpålagt		trekkgrunnlag,	jf.	§	22-2,1.	
ledd.»		

			

	
	

Sak	68/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	sentral	godkjenning	fra	G.	Hafnor	
AS	(godkjenningsnr.	2015/3145).		

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	grunnarbeid	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	2	

	

I	brev	datert	26.03.2015	ble	vedtak	av	23.03.2015	påklaget	ved	Gunnar	Hafnor.	Klagen	er	
rettidig,	jf.	forvaltningsloven	§	29.		
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Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	18.02.2015	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
for	ansvarsrett.		

	

I	vedtak	datert	23.03.2015	avslo	direktoratet	delvis	søknaden	om	sentral	godkjenning.	
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	referanseprosjektene	foretaket	viste	til	ikke	i	tilstrekkelig	grad	
dekket	tiltaksklasse	2	innenfor	det	godkjenningsområdet	foretaket	hadde	søkt	om,	jf.	
byggesaksforskriften	(SAK10)	§§	11-4	og	13-5	tredje	ledd	bokstav	c	og	tilhørende	veiledning.	
Foretaket	hadde	dermed	ikke	dokumentert	å	ha	samlede	kvalifikasjoner	som	var	tilpasset	
godkjenningsområdet	det	var	søkt	om	i	tiltaksklasse	2,	jf.	SAK10	§	11-1.	

Generelle	opplysninger	om	foretaket		

G.	Hafnor	AS	fikk	sentral	godkjenning	første	gang	22.09.2008.	I	perioden	07.02.2012	–	
07.02.2015	hadde	foretaket	sentral	godkjenning	for	godkjenningsområdet	utførelse	av	
grunnarbeid	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	1.	

Foretaket	har	3	ansatte	og	ligger	i	Ringerike	kommune	i	Buskerud.	Gunnar	Hafnor	er	daglig	
leder.	Han	har	yrkesbevis	som	anleggsmaskinfører	fra	1985.	Foretaket	har	også	en	annen	
ansatt	som	har	ADK	1-kurs.	

	

Saksgang			

18.02.2015:	Søknad	

23.03.2015:	Vedtak	om	sentral	godkjenning	(delvis	avslag)	

08.04.2015:	Klage	på	avslag	arkivert	hos	direktoratet	

	

Foretakets	anførsler	

I	klagen	viser	foretaket	til	at	daglig	leder	har	arbeidet	med	grunnarbeid	og	
landskapsutforming	siden	1984	og	at	de	fleste	jobbene	som	utføres	ligger	i	tiltaksklasse	2.	
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Vurdering		

Direktoratet	har	vurdert	klagen	og	funnet	at	den	ikke	kan	føre	frem	hva	gjelder	sentral	
godkjenning	for	godkjenningsområdet	utførelse	av	grunnarbeid	og	landskapsutforming	i	
tiltaksklasse	2.	

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

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	som	hovedregel	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.	Foretaket	kan	kun	få	
innvilget	sentral	godkjenning	med	kompensering	for	én	tiltaksklasse	høyere	enn	det	det	har	
utdanningsnivå	til.	Dersom	foretaket	ikke	har	relevant	utdanning	for	godkjenningsområdet	vil	
praksis	som	hovedregel	ikke	kunne	kompensere	for	dette.		
	

Krav	til	utdanning	

Godkjenning	som	ansvarlig	utførende	i	tiltaksklasse	2	krever	utdanning	som	svarer	til	krav	til	
mesterbrevsutdanning	eller	fagskole	med	fagplan	for	linjefag,	jf.	SAK10	§	11-1	første	ledd	og	
veiledningen	til	bestemmelsen	slik	den	gir	uttrykk	for	den	sentrale	godkjenningsordningens	
praksis	for	krav	til	utdanningsnivå.		

Foretaket	har	en	ansatt	med	yrkesbevis	som	anleggsmaskinfører	samt	en	ansatt	med	ADK	1-
kurs.	Foretaket	oppfyller	dermed	ikke	kravene	til	utdanningsnivå	for	det	påklagede	
godkjenningsområdet	i	tiltaksklasse	2.	Foretaket	tilfredsstiller	heller	ikke	kravet	til	
utdanningsnivå	for	tiltaksklasse	1,	som	er	fagbrev-	eller	svennebrevsnivå,	og	som	nevnt	
ovenfor	åpnes	det	ikke	for	at	praksis	kan	kompensere	for	mer	enn	ett	manglende	
utdanningsnivå.	Direktoratet	vil	allikevel	gjøre	en	kort	vurdering	av	den	praksisen	foretaket	
har	vist	til	i	søknaden.		

	

Krav	til	praksis	

Fagområdet	grunn-	og	terrengarbeider	omfatter	graving,	sprenging,	oppfylling,	planering	og	
komprimering.	Eksempler	på	utførelse	i	tiltaksklasse	2	kan	være	graving	med	krav	til	
midlertidig	sikring	av	byggegrop,	”normal”	komprimering	i	hht.	NS	3420	kap.	F,	
dreneringsarbeider	med	krav	til	filterlag,	utlegging	av	drenerende	lag.	Videre	kan	det	være	
graving,	avstivning,	sprenging,	fundamentering	for	vann-	og	avløpsledninger	ved	normale	
grunnforhold,	utførelse	av	fundament	for	veger	med	forutsatt	ÅDT	høyst	5000	
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planeringsarbeider,	oppfylling	av	løsmasser	med	avvik	inntil	5	m	fra	opprinnelig	nivå,	jf.	
SAK10	§	13-5	tredje	ledd	bokstav	c	og	tilhørende	veiledning.	

Foretaket	har	i	søknaden	vist	til	to	referanseprosjekter.	Det	ene	gjaldt	utgraving	og	rensking	
av	fjell	for	to	garasjekjellere	og	to	rekkehustomter.	Arbeidene	omfattet	utgraving	og	
bortkjøring	av	masser,	stikkledning	og	grøfter	med	kummer,	avretting	og	komprimering	av	
tomtene,	inntilfylling	og	drenering,	opparbeidelse	av	utomhusanlegg	med	peler	og	murer	
samt	asfaltering.	

Det	andre	prosjektet	gjaldt	rensk	av	vegetasjon	på	tomt.	Arbeidene	omfattet	utlasting	av	
løsmasser,	bortkjøring	og	sprenging,	stikkledninger	og	kummer,	omlegging	av	kommunal	
vannledning	på	ca.	200	m,	pumpeanlegg	for	avløp,	strøm	til	bygg,	avretting	av	byggetomt	og	
komprimering,	bunnledningsgrøfter,	og	drenering	og	inntilfylling	av	kjeller.		

Etter	direktoratets	vurdering	er	det	vanskelig	å	plassere	disse	prosjektene	i	riktig	tiltaksklasse	
uten	ytterligere	informasjon.	Med	den	beskrivelsen	som	er	gitt	i	søknaden	fremstår	det	
imidlertid	for	direktoratet	som	at	prosjektene	skal	plasseres	i	tiltaksklasse	1.	

	

Foretaket	har	etter	dette	ikke	dokumentert	at	det	oppfyller	kravene	til	utdanning	for	det	
påklagede	godkjenningsområdet,	og	praksis	kan	heller	ikke	kompensere	for	dette.	Foretaket	
har	således	ikke	vist	til	samlede	kvalifikasjoner	som	er	tilpasset	utførelse	av	grunnarbeid	og	
landskapsutforming	i	tiltaksklasse	2,	jf.	SAK10	§	11-1.»	

	

	

 

	

Sak	69/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
fra	Sveum	Graveservice	v/Leif	Halvard	Sveum	(godkjenningsnr.	2015/4744).		

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	fornyelse	av	sentral	godkjenning	for	følgende	
godkjenningsområder:	

• Utførelse	av	grunnarbeid	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	2	

Vedtaket	av	12.05.2015	ble	påklaget	den	01.06.2015	ved	Leif	Halvard	Sveum.	Klagen	er	
rettidig,	jf.	forvaltningsloven	§	29.	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	24.02.2015	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
for	ansvarsrett.	

I	vedtak	datert	12.05.2015	avslo	direktoratet	søknad	om	endring	av	sentral	godkjenning.		

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

Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Sveum	Graveservice	v/Leif	Halvard	Sveum	er	et	enkeltmannsforetak		lokalisert	i	i	Gjøvik	
kommune		i	Oppland.	Leif	Halvard	Sveum	har	fagbrev	som	anleggsmaskinfører	fra	2008.	

I	perioden	27.04.2012	–	13.03.2015	hadde	foretaket	sentral	godkjenning	som	ansvarlig	
utførende	for	grunnarbeid	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	2.		

	

Saksgang			

24.02.2015:	Søknad	om	endring	av	sentral	godkjenning	

08.04.2015:	Foreløpig	svarbrev	fra	direktoratet	

15.04.2015:	Mottatt	tilleggsinformasjon	fra	foretaket	

12.05.2015:	Avslag	på	søknad	om	endring	av	sentral	godkjenning	

01.06.2015:	Klage	på	avslag	arkivert	hos	DiBK	

	

Foretakets	anførsler	

I	klagen	skriver	Sveum	at	han	klager	på	vedtaket	og	vedlegger	dokumenttasjon	som	viser	
nødvendig	erfaring/utdanning.	Klagen	vedlegges	3	nye	referanseprosjekter.	Det	opplyses	
også	at	han	nettopp	har	bestått	prøven	til	ADK-1	sertifikat.	
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Det	vises	til	klagen.	
	
	Vurdering		

Direktoratet	har	vurdert	klageanførslene	og	funnet	at	klagen	ikke	kan	føre	frem	hva	gjelder	
sentral	godkjenning	for	utførelse	av	grunnarbeid	og	landskapsutforming	tiltaksklasse	2.	

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

Godkjenningsområdet	fremgår	av	byggesaksforskriften	(SAK	10)	§13-5	og	veiledningen	til	
denne	Fagområdet	omfatter	blant	annet	graving,	sprengning,	oppfylling,	planering	og	
komprimering.				
	
Arbeider	i	tiltaksklasse	2	kan	være:		
	
Grunn-	og	terrengarbeid	i	områder	med	vanskelige	grunnforhold	som	omfatter;	

•	sprenging	inntil	8	m	skjæringshøyde	fra	opprinnelig	nivå.	
•	oppfylling	av	løsmasser	inntil	5	m	avvik	fra	opprinnelig	nivå.	

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

Leif	Halvard	Sveum	har	fagbrev	som	anleggsmaskinfører.		Utdanningen	er	relevant,	men	er	
ikke	på	et	tilstrekkelig	nivå,	jf.	ovenfor	nevnte	bestemmelser.			
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Referanseprosjektene	

Ved	søknaden	var	det	for	dette	godkjenningsområdet	fremlagt	tre	referanseprosjekter.		

- Opparbeidelse	av	tomt	for	enebolig	
- Opparbeidelse	av	60	m	kommunal	vei	inkl	ledningsnett	som	innleid	hos	Gjerdalen	

entreprenør	AS.	
- Innleid	hos	Gjøvik	kommune	med	opparbeidelse	av	veger,	gangveger	og	fortau	samt	

oppsetting	av	støttemur	og	kantstein.	Nedsetting	av	kummer	i	gate	med	tilkobling	til	
hovednett.	

Ved	klagen	var	det	vedlagt	fire	nye	referanseprosjekter,	men	også	disse	var	hovedsakelig	i	
tiltaksklasse	1.	

Direktoratet	finner	at	det	er	dokumentert	noe	praksis	fra	tiltaksklasse	2,	men	ikke	at	denne	
kan	veie	opp	for	at	kravet	til	utdanningsnivå	ikke	er	oppfylt.	

På	bakgrunn	av	det	ovenfor	nevnte	finner	direktoratet	at	Sveum	graveservice	V/Leif	Havard	
Sveum	verken	i	søknaden	eller	i	klagesaksomgangen	har	dokumentert	at	det	har	
tilstrekkelige	kvalifikasjoner	til	å	få	sentral	godkjenning	for	utførelse	av	utearealer	og	
landskapsutforming	i	tiltaksklasse	2.	

Direktoratet	har	merket	seg	at	foretaket	har	hatt	sentral	godkjenning	for	det	påklagede	
godkjenningsområdet	i	tiltaksklasse	2	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.	Foretaket	må	ved	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	dokumentere	at	det	
oppfyller	de	krav	som	fremgår	av	gjeldende	regelverk	på	tidspunktet	for	fornyelsessøknaden.	
Den	sentrale	godkjenningsordningen	må	forholde	seg	til	disse	kravene	ved	behandling	av	
søknader,	jf.	plan-	og	bygningsloven	§	22-1	andre	ledd	og	Ot.prp.	nr.	45	(2007-2008)	kap.	
27.6.	Det	er	følgelig	ingen	automatikk	i	at	et	foretak	får	fornyet	sin	sentrale	godkjenning	i	
samme	godkjenningsområde	eller	i	samme	tiltaksklasse	som	det	hadde	tidligere.	

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

	
	
	

Sak	70/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
fra	Sjue	Vidar	(godkjenningsnr.	2015/6737).		

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	avslag	på	søknad	av	10.08.2015,	ref:15/4305	om	fornyelse	av	sentral	
godkjenning	for	følgende	godkjenningsområder:	
	

• SØK	-	Søkerfunksjon	i	tiltaksklasse	1	
• PRO	–	Vannforsyning,	avløps	–og	fjernvarmeanlegg	i	tiltaksklasse	1	
• UTF	-		Riving	og	miljøsanering,	i	tiltaksklasse	1	

	
I	epost	av	10.08.2015	ble	vedtak	av	10.08.2015	påklaget	av	Vidar	Sjue	v/Byggrådhuset	AS.	
Klagen	er	rettidig,	jf.	forvaltningsloven	(fvl.)	§29.		
	
Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	13.05.2015	søknad	om	fornying	av	sentral	godkjenning	
for	ansvarsrett.	I	brev	av	02.07.2015	ble	det	bedt	om	ytterligere	opplysninger	for	best	mulig	
vurdering	av	søknaden.	I	vedtak	datert	10.08.2015	avslo	direktoratet	søknad	om	fornyelse	av	
sentral	godkjenning	på	bakgrunn	av	at	det	ikke	ble	mottatt	ny	dokumentasjon.	Det	vises	i	
klage	sendt	i	epost	10.08.2015	til	at	det	er	svart	på	forespørsel	om	ytterligere	opplysninger	
samme	dag	som	dette	ble	forespurt,	ref.	midlertidig	svarbrev	av	02.07.2015.	Det	er	uvisst	av	
hvilken	årsak	dokumentene	ikke	er	registrert	inn	i	saken,	men	ut	fra	informasjon	gitt	i	epost	
av	10.08.2015	behandles	klagen	på	ordinær	måte.	

Følgende	godkjenningsområder	ble	i	vedtak	av	10.08.2015	ikke	innvilget:	

• SØK	-	Søkerfunksjon	i	tiltaksklasse	1	
• PRO	-	Vannforsyning,	avløps	–og	fjernvarmeanlegg	i	tiltaksklasse	1	
• UTF	-		Riving	og	miljøsanering,	i	tiltaksklasse	1	
• UTF	-		Grunnarbeid	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	1	

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

Følgende	område	er	i	klagesaksbehandlingen	innvilget	foretaket;	

• UTF	-		Grunnarbeid	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	1	
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Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Vidar	Sjue	innehar	et	enkeltmannsforetak,	registrert	i	enhetsregisteret	20.02.1995.	Han	
innehar	fagbrev	som	anleggsmaskinfører,	med	kurs	ADK1	–	omlegging	av	ledningsanlegg	for	
vann	og	avløp,	samt	kompetansebevis	for	arbeid	på	vei.	Foretaket	fikk	sentral	godkjenning	
første	gang	08/1998,	og	har	i	perioden	2009-12	innehatt	godkjenning	for	utførende	anlegg	
tkl.1.	De	hadde	i	perioden	06/12-08/15;	ansvarlig	søker,	prosjekterende	vann,	avløps-	og	
fjernvarmeanlegg	samt	utførende	grunnarbeid	og	landskapsutforming,	alle	i	tkl.1.	
	
Saksgang	

13.05.2015	Søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning.	
02.07.2015	Foreløpig	svar	på	søknad	–	ytterligere	opplysninger	
10.08.2015	Vedtaksbrev	–	avslag	på	søknad	
10.08.2015	Mottat	klage	på	vedtak	m/tilleggsinformasjon	–	viser	til	sendt	epost	02.07.15	
	
Foretakets	anførsler	

Det	er	fra	Byggrådhuset	AS	v/O.Albell	vist	til	at	det	i	avslaget	gitt	10.08.2015	ikke	ble	
hensyntatt	innsendte	dokumenter.	Det	vises	til	at	foreløpig	svarbrev	av	02.07.2015	ble	
besvart	pr.	epost	m/vedlegg	samme	dag.	Det	tillegges	her	at	søker	utfører	søknader	for	små	
anlegg	og	forestår	prosjektering	av	enkle	VVS	anlegg	med	grøfter,	samt	utfører	dette.	I	
omfang	oppgis	dette	å	dreie	seg	om	anlegg	fra	10m	til	flere	hundre	meter.	Videre	vises	det	til	
riving	av	bolig	ca.300m2	med	rapportering	og	bortkjøring.	
	
Vurdering		

Direktoratet	har	vurdert	den	vedlagte	informasjon,	og	funnet	at	klagen	ikke	tas	til	følge.	

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

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

• Ansvarlig	søker	-		for	alle	typer	tiltak	i	tiltaksklasse	1	

Krav	til	utdanning.	
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Kvalifikasjonskravene	fremgår	av	byggesaksforskriften	§	11-1	og	veiledningen	til	denne.	For	
utførende	i	tiltaksklasse	1,	er	utdanningskravet	relevant	utdanning	som	svarer	til	kravet	for	
fagskole/mester	og	4	års	praksis	innen	det	aktuelle	godkjenningsområdet.		

Foretaket	har	ikke	personell	med	slik	utdanning.	Fagbrev	som	anleggsmaskinfører	er	
relevant,	men	har	ikke	et	tilstrekkelig	nivå	i	forhold	til	slik	kravene	fremkommer	av	ovenfor	
nevnte	bestemmelser.	Utdanningskravet	er	med	det	ikke	oppfylt.	

Krav	til	praksis.	

Godkjenningsområdet	innebærer	utarbeidelse	av	tiltaksprofil	for	tiltaket,	synliggjøring	i	
gjennomføringsplan	jf.SAK10	§13-5,	Koordinering	av	prosjektering	og	utførelse	samt	at	
oppgaver	er	belagt	med	ansvar,	herunder	ansvar	for	uavhengig	kontroll	jf.	
byggesaksforskriften	kap	14.	Jf.bestemmelser	i	pbl.	§23-4	og	SAK10	§12-2	bokstav	a-m.	

Det	vises	til	de	samme	referanseprosjekter	innenfor	utskifting/rehabilitering	av	vann	og	
avløp	i	bolig.	Ut	fra	beskrivelsene	av	prosjektene	anses	disse	ikke	å	utløse	søknad	om	
ansvarsrett,	men	falle	inn	under	søknadsplikt/melding	-her	sanitær/gravemelding,	og	dermed	
ikke	være	relevant	innenfor	godkjenningsområdet;	ansvarlig	søker	i	tiltaksklasse	1.	Jf.	Pbl.	
§23-4,	SAK10	§12-2	og	veiledningen	til	denne.	

På	bakgrunn	av	det	ovenfor	nevnte	finner	direktoratet	at	Vidar	Sjue	verken	i	søknaden	eller	i	
klagesaksomgangen	har	sannsynliggjort	eller	dokumentert	at	det	foreligger	tilstrekkelige	
praksis	i	foretaket	til	å	få	godkjenning	som	ansvarlig	søker.	

• Prosjektering	-		Vannforsyning,	avløps	–og	fjernvarmeanlegg	i	tiltaksklasse	1	

Krav	til	utdanning;	

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

Foretaket	har	ikke	personell	med	slik	utdanning.	Fagbrev	som	anleggsmaskinfører	er	
relevant,	men	har	ikke	et	tilstrekkelig	nivå	i	forhold	til	slik	kravene	fremkommer	av	ovenfor	
nevnte	bestemmelser.	Utdanningskravet	er	med	det	ikke	oppfylt.	

Krav	til	praksis;	

Godkjenningsområdet	omfatter	komplett	prosjektering,	nødvendig	dimensjonering	og	
spesifikasjon	av	produkter	og	komponenter.	Plassering	på	situasjonsplan	og	dokumentasjon	
for	forvaltning,	drift	og	vedlikehold	(FDV)	av	anlegg.	Under	tkl.1	hører	prosjektering	for	en	
liten	gruppe	av	småhus	<20	personekvivalenter,	forsyningsanlegg	for	grunnvann	fra	
borebrønner	og	vannrenseanlegg.	Prosjektering	av	avløpsrenseanlegg/infiltrasjonsanlegg	og	
fjernvarmetilkobling.	

I	søknaden	har	foretaket	vist	til	referanseprosjekter	innenfor	utskifting/rehabilitering/	
separering	av	vann	og	avløp	i	bolig.	Vi	kan	ikke	se	at	dette	er	dekkende	prosjekteringspraksis	
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innenfor	godkjenningsområdet;	prosjektering	av	vannforsyning,	avløps	–og	fjernvarmeanlegg	
i	tiltaksklasse	1,	jf.	SAK10	§13-5	andre	ledd	bokstav	k	og	veiledningen	til	denne.		

På	bakgrunn	av	det	ovenfor	nevnte	finner	direktoratet	at	Vidar	Sjue	verken	i	søknaden	eller	i	
klagesaksomgangen	har	sannsynliggjort	eller	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelige	
kvalifikasjoner	til	å	få	godkjenning	som	prosjekterende	for	nevnte	godkjenningsområde,	jf.	
SAK10	§11-1.	

• Utførende	-	Riving	og	miljøsanering	i	tiltaksklasse	1	

Krav	til	utdanning;	

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

Foretaket	har	personell	med	slik	utdanning.	Fagbrev	som	anleggsmaskinfører	er	relevant,	og	
har	et	tilstrekkelig	nivå	i	forhold	til	slik	kravene	fremkommer	av	ovenfor	nevnte	
bestemmelser.	Utdanningskravet	er	med	det	oppfylt.	

Krav	til	praksis;	

Godkjenningsområdet	omfatter	sanering	og	forsvarlig	sluttbehandling	av	farlig	avfall	iht.	
miljøsaneringsbeskrivelsen	samt	håndtering	av	rivningsmaterialer	for	ombruk,	gjenvinning,	
energiutnyttelse	og	forsvarlig	sluttbehandling	iht.	avfallsplan.	Godkjenningsområdet	
omfatter	også	oppgaver	ved	tiltak	på	eksisterende	byggverk	(rehabilitering).	jf.	SAK10	§13-5	
tredje	ledd	bokstav	o	og	tilhørende	veiledning.	

Det	er	her	vist	til	ett	prosjekt	fra	2012	hvor	enebolig	og	garasje	er	revet,	bortkjørt	og	
rapportert.	Angitt	til	ca.300m2	bta.	Ut	fra	beskrivelsen	har	dette	tilknytning	til	
godkjenningsområdet,	men	dette	viser	ikke	til	praksis	over	lang	nok	tid	innen	fagområdet.	

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

	
 

	

Sak	71/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
fra	SIV	ARK	PAAL	MALDE	MNAL	NPA	(godkjenningsnr.	2015/6906).		

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

Klagen	tas	ikke	til	følge.	

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

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

«Klagen	gjelder		

Klagen	gjelder	avslag	på	søknad	av	15.06.2015,	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	for	
følgende	godkjenningsområder:	
	

• PRO	–		Brannkonsept	i	tiltaksklasse	3	
	
I	epost	av	19.08.2015	ble	vedtak	av	29.07.2015	påklaget	av	Vidar	Sjue	v/Byggrådhuset	AS.	
Klagen	er	rettidig,	jf.	forvaltningsloven	(fvl.)	§29.		
	
Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	15.06.2015	søknad	om	fornying	av	sentral	godkjenning	
for	ansvarsrett.	I	vedtak	datert	29.07.2015	avslo	direktoratet	søknad	om	fornyelse	av	sentral	
godkjenning.	Dette	ble	påklaget	av	Paal	Malde	i	brev	av	13.08.2015.	

Følgende	godkjenningsområder	ble	i	vedtak	av	10.08.2015	ikke	innvilget:	

• SØK	–	Søkerfunksjon	i	tiltaksklasse	3	
• PRO	–	Arkitektur	i	tiltaksklasse	3	
• PRO	–		Brannkonsept	i	tiltaksklasse	3	

	
Begrunnelse	for	avslagene	var	at	foretaket	ikke	har	vist	til	referanseprosjekter	som	i	
tilstrekkelig	grad	dekker	godkjenningsområdene,	jf.SAK10	§§11-4	og	13-5	første	ledd,	andre	
ledd	bokstav	b,	samt	andre	ledd	bokstav	c	med	tilhørende	veiledning.	Det	vises	til	vedtaket.	

Følgende	områder	er	i	klagesaksbehandlingen	innvilget	foretaket;	

• SØK	–	Søkerfunksjon	i	tiltaksklasse	3	
• PRO	–	Arkitektur	i	tiltaksklasse	3	

	
	
	
Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Paal	Malde	innehar	et	enkeltmannsforetak,	registrert	i	enhetsregisteret	19.02.1995.	Han	er	
uteksaminert	i	1976	med	tittel	sivilarkitekt.	I	foretaket	jobber	også	Åge	Holm,	som	har	
bakgrunn	som	snekker	med	påbygget	fagskole,	arkitektutdanning	og	23	år	i	foretaket.		
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Foretaket	fikk	sentral	godkjenning	første	gang	i	1998,	og	i	perioden	frem	til	07/2009	innehatt	
godkjenning	for	søk/pro/ktr	i	tiltaksklasse	3.	Oppgitte	arbeidsområder	er	innenfor	arkitektur,	
brannsikkerhet	og	byggeteknikk.	I	perioden	06/2009-07/2012	-ansvarlig	søker,	tkl.3.	Og	fra	
06/2012-07/2015	innehatt	godkjenningsområdene	ansvarlig	søker,	prosjekterende	arkitektur	
og	brannkonsept	i	tkl.3.	
	
Saksgang	

15.06.2015	Søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning.	
29.07.2015	Vedtaksbrev	–	avslag	på	søknad	
19.08.2015	Mottatt	klage	på	vedtak	i	brev	av	13.08.2015	m/tilleggsinformasjon	
	
Foretakets	anførsler	

I	klagen	viser	Paal	Malde	til	at	foretaket	innehar	tilstrekkelig	utdannelse,	og	et	godt	
erfaringsgrunnlag	over	lang	tid	-	samlet	ca.80år.	Prosjekter	er	utført	for	fylke,	kommune	og	
en	rekke	private	aktører.	Det	jobbes	med	tiltak	i	alle	tiltaksklasser,	men	for	å	gi	flere	aktører	
mulighetene	til	å	delta,	blir	lavere	tiltaksklasse	bevisst	valgt	der	det	er	mulig.	Det	stilles	
videre	spørsmål	om	hvorfor	beskjeftigelse	med	mindre	prosjekter	de	senere	år	skal	redusere	
muligheten	for	videre	deltakelse	i	større	oppdrag.	Det	påpekes	at	erfaringsgrunnlaget	ikke	
reduseres	med	antall	prosjekter.	
	
Vurdering		

Direktoratet	har	vurdert	den	vedlagte	informasjon,	og	funnet	at	klagen	delvis	tas	til	følge.	
Foretaket	har	ansatte	med	god	relevant	utdanning,	og	viser	til	lang	praksis	innenfor	
søkerfunksjon	og	arkitektur.	Det	er	en	hovedvekt	av	prosjekter	i	tiltaksklasse	2,	samt	enkelte	i	
tiltaksklasse	3	som	er	10år	eller	eldre	–noe	som	ikke	anses	som	oppdatert	praksis.	Vi	finner	i	
denne	sak	at	praksis	og	relevante	prosjekter	i	en	helhetsvurdering	gir	grunnlag	for	å	innvilge	
søkerfunksjon	i	tkl.3,	og	arkitektur	i	tkl.3.		

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

• Prosjektering	–	Brannkonsept	i	tiltaksklasse	3	

Krav	til	utdanning.	

Kvalifikasjonskravene	fremgår	av	byggesaksforskriften	§	11-1	og	veiledningen	til	denne.	For	
prosjektering	i	tiltaksklasse	3,	er	utdanningskravet	relevant	utdanning	som	svarer	til	kravet	
universitetsutdanning	som	sivilingeniør,	master	i	arkitektur	eller	tilsvarende	grad	og	8	års	
praksis.		

Foretaket	har	personell	med	slik	utdanning.	Det	innehar	kompetanse	med	
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sivilarkitektutdannelse,	som	er	et	tilstrekkelig	nivå	i	forhold	til	slik	kravene	fremkommer	av	
ovenfor	nevnte	bestemmelser.	Utdanningskravet	er	med	det	oppfylt.	

Krav	til	praksis;	

Godkjenningsområdet	omfatter	utforming	av	helhetlig	konsept	for	brannsikkerheten	for	nytt	
eller	endring	av	eksisterende	tiltak,	ut	fra	byggverkets	brannklasse,	risikoklasse,	forutsatte	
bruk,	størrelse	og	planløsning.	Under	tkl.3	hører	prosjektering	ved	risikovurdering,	herunder	
risikoanalyse	og	komparativ	analyse,	etter	anerkjente	prinsipper	som	er	beskrevet	i	NS	3901	
eller	tilsvarende.	Foretaket	må	beherske	underliggende	analysemetoder	som	hendelsestre-
/feiltreanalyse	og	verktøy	for	beregning/simulering	av	brannutvikling/-spredning	(sone-	og	
CFD-modeller)	samt	rømnings	-	og	evakueringssimuleringer	jf.	SAK10	§13-5	andre	ledd	
bokstav	e	og	tilhørende	veiledning.	Kvalifikasjoner	må	dokumenteres	ved	at	personell	har	
relevant	praksis	fra	prosjektering	av	tiltak	innen	godkjenningsområdet	i	samme	eller	høyere	
tiltaksklasse.		

Vi	kan	ikke	se	ut	fra	de	vedlagte	referanseprosjekter	at	disse	dekker	krav	til	relevant	praksis	
innen	godkjenningsområdet.	Her	bruk	av	prinsipper	eller	verktøy	som	nevnt	over.		

På	bakgrunn	av	det	ovenfor	nevnte	finner	direktoratet	at	Paal	Malde	verken	i	søknaden	eller	i	
klagesaksomgangen	har	sannsynliggjort	eller	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelige	
kvalifikasjoner	til	å	få	godkjenning	som	prosjekterende	for	nevnte	godkjenningsområde,	jf.	
SAK10	§11-1.»	

	

	

	

Sak	72/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	endring	av	sentral	godkjenning	fra	
Bjørn	Baastad	AS	(godkjenningsnr.	2015/786).		

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

Vedtaket	av	14.01.2014	ble	påklaget	av	foretaket	27.01.2015.	Klagen	er	rettidig,	jf.	
forvaltningsloven	(fvl)	§	29.	Foretaket	er	klageberettiget,	jf	fvl	§	28.1.1.	Klagen	er	fremsatt	i	
samsvar	med	fvl	§	32.	

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	12.12.2014	søknad	om	sentral	godkjenning	for	
ansvarsrett.	Følgende		godkjenningsområde	ble	innvilget:		

• Utførelse	av	innmåling	og	utstikking	av	tiltak	i	tiltaksklasse	1	

Følgende	godkjenningsområder	ble	avslått:	
	

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

Begrunnelsen	for	avslaget	var	at	foretaket	ikke	hadde	dokumentert	nødvendig	
utdanningsnivå,	jf.	byggesaksforskriften	(SAK10)	§	11-1,1.		ledd,	slik	denne	gir	uttrykk	for	den	
sentrale	godkjenningsordningens	krav	når	til	nødvendige	utdanningsnivå.	

Det	vises	til	vedtaket.	
	

Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Foretaket	er	et	aksjeselskap	som	ligger	i	Trysil	kommune.	Foretaket	ble	stiftet	den	
19.04.2006		og	registrert	i	Brønnøysundregistrene	25.04.2006.	Næringskode	er	oppgitt	å	
være	grunnarbeid.	Foretaket	har	ifølge	organisasjonsplanen	en	ansatt,	Bjørn	Baastad,	og	fem	
fagarbeidere	til	disposisjon.		Organisasjonsplanen	oppfyller	ikke	kravene	i	
byggesaksforskriften	(SAK10)	§§	1-2.1	ledd	bokstav	e,	jf	§	11-1.	Foretaket	hadde	godkjenning	
etter	tidligere	forskrift	av	1997,	og	har	hatt	godkjenning	for	et	godkjenningsområde	etter	
SAK10,	men	ikke	for	det	påklagede	godkjenningsområdet.		

	

Saksgang			

12.12.2014:	Søknad	

14.01.2015:	Vedtak	om	sentral	godkjenning,	delvis	avslag.	

27.01.2015:	Klage	på	avslag		

	

Foretakets	anførsler	

Foretakets	leder	anfører	at	han	har	22	års	praksis	etter	at	han	mottok	yrkesbeviset	som	
tidligere	ble	utstedt	av	Bransjeutvalget	for	bygg-	og	anleggsfag,	og	som	tildels	tilsvarer	
dagens	ordning	med	fagbrev.	Videre	anfører	Baastad	at	han	har	erfaring	med	grunn-	og	
terrengarbeider	siden	1983	og	at	denne	praksisen	er	relevant.	Videre	vises	det	til	lokale	
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godkjenninger	og	at	disse	er	utført	uten	at	det	er	mottatt	klager.	Det	vedlegges	flere	
prosjekter.	For	øvrig	vises	det	til	klagen.	

	

Vurdering	

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

	

Oversikt	over	gjeldende	rett	for	vurderingen	

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

Ifølge	pbl	§	22-1	skal	sentral	godkjenning	kun	gis	til	foretak	som	er	kvalifisert.	Ifølge	SAK10	§	
11-1	med	tilhørende	veiledning	slik	denne	uttrykker	gjeldende	forvaltningspraksis	på	
området	er	det	nødvendig	med	nærmere	angitt	relevant	utdannelse	og	tilstrekkelig	og	
relevant	praksis,	jf.	gjennomgangen	nedenfor.		

I	og	med	at	foretaket	mangler	nødvendig	utdanning,	finner	direktoratet	det	korrekt	å	
informere	foretaket	om	den	rettstilstand	som	ifølge	departementet	er	på	området.	

I	en	tolknings-	og	prinsipputtalelse	uttalte	daværende	Kommunal-	og	regionaldepartementet	
bl.a.	følgende	allerede	den	10.06.2005:	

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

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

”Dersom	det	gis	sentral	godkjenning	til	et	foretak	hvor	den	faglige	ledelsen	ikke	oppfyller	
minimumskravet	til	relevant	utdanning	og	praksis,	innebærer	dette	i	realiteten	en	
dispensasjon	fra	kravet	i	GOF	§§	10	og	11.	(Tidligere	forskrift,	dibks	bemerkning).	Ved	søknad	
om	lokal	godkjenning	for	ansvarsrett	har	kommunen	myndighet	til	å	dispensere	fra	kravet	til	
utdanning	og	praksis,	jf	pbl	§	7	første	ledd.	Denne	muligheten	er	imidlertid	ikke	tillagt	den	
sentrale	godkjenningsordningen	og	klagenemnda,	jf	”kommunen””.	

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

Etter	denne	tiden	ble	kravene	til	praktiseringen	av	regelverket	innskjerpet	i	Ot.prp.	nr	45	
(2007-2008).	

Kommunal-	og	Moderniseringsdepartementet	uttalte	i	brev	av	24.01.2014	bl.a	dette	om	
forholdet	til	utdanning	og	praksis:		

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

Departementet	skriver	videre:	

”	Ved	behandling	av	søknader	om	sentral	godkjenning,	også	søknader	om	fornyelse,	må	
imidlertid	den	sentrale	godkjenningsordningen	forholde	seg	til	kravene	som	følger	av	
regelverket.	Vi	er	kjent	med	at	kravene	til	sentral	godkjenning	tidligere	ble	praktisert	på	en	
måte	som	ikke	stemte	med	regelverket”.		

Departementet	viser	deretter	til	ovennevnte	brev	fra	2008	og	uttaler	følgende:	[…]	”	og	
gjorde	det	der	helt	klart	at	det	er	et	absolutt	krav	om	både	relevant	utdanning	og	praksis.”[…]	
Hvis	ikke	dette	kravet	praktiseres	i	tråd	med	regelverket	vil	vi	risikere	at	troverdigheten	til	den	
sentrale	godkjenningsordningen	blir	undergravd”.	

Departementets	uttalelse	er	m.a.o.	svært	klare	og	konsekvente	over	lengre	tid.	Inntil	
departementet	på	formell	og	korrekt	måte	har	gitt	uttrykk	for	en	annen	rettstilstand,	er	det	
ovennevnte	rettstilstand	direktoratet	må	og	skal	forholde	seg	til.	Dette	står	rett	ut	i	
sistnevnte	brev.	Det	er	pr	i	dag	kun	kommunene	som	kan	lempe	på	kravene,	jf	nedenfor.	

Direktoratet	finner	grunn	til	nevne	at	i	forbindelse	med	den	pågående	lovendringen	om	
sentral	godkjenning	skrev	departementet	i	Prop.	99	L	(2013-2014)	i	pkt	10.2.6.	bl.a.	følgende:	
”Det	er	viktig	at	sentral	godkjenning	har	en	høy	grad	av	troverdighet,	slik	at	det	er	tillit	til	at	
godkjente	foretak	faktisk	har	de	kvalifikasjoner	de	er	godkjent	for”.		I	pkt.	10.4.3.2.	skriver	
departementet	følgende	om	kvalifikasjonskravene:	”Utgangspunktet	for	kravet	til	utdanning	
vil	som	etter	gjeldende	regler	være	at	de	skal	bidra	til	å	sikre	at	foretaket	besitter	teoretisk	
kunnskap	om	hva	som	kreves	etter	plan-	og	bygningslovgivningen,	mens	hensynet	bak	
praksiskravet	er	å	sikre	at	foretakene	har	praktiske	kunnskaper.”	
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I	pkt.10.4.6.2	skriver	departementet	følgende:	
”Den	sentrale	godkjenningsordningens	oppfølgning	og	tilsyn	med	foretak	må	sikre	at	de	
faktisk	har	de	kvalifikasjonene	de	er	godkjent	for,	og	befeste	inntrykket	av	at	sentral	
godkjenning	er	et	kvalitetsstempel”.	

Dette	prinsippet	skal	selvsagt	legges	til	grunn	også	ved	behandling	av	søknader	om	sentral	
godkjenning.	

Dersom	et	foretak	får	sentral	godkjenning	uten	å	inneha	de	kvalifikasjonene		godkjenningen	
skal	bygge	på,	går	ikke	dette	frem	av	godkjenningen.	Omverden	vil	da	legge	til	grunn	at	
foretaket	besitter	de	teoretiske	og	erfaringsmessige	kvalifikasjonene	det	skal	ha	etter	
regelverket	for	den/de	aktuelle	godkjenningsområdene,	uten	at	dette	er	tilfellet.	Dette	vil	
dermed	på	sikt	svekke	tilliten	til	den	sentrale	godkjenningsordningen	og	dermed	være	i	strid	
med	departementets	gjentatte	presiseringer.	Kommunene	som	legger	den	sentrale	
godkjenningen	til	grunn	for	sine	vedtak	om	ansvarsretter,	vil	da	også	i	realiteten	bli	ført	bak	
lyset.	

Den	eneste	hjemmelen	i	SAK10	for	å	redusere	på	kravene,	er	i	§	11-2.5	ledd.	Kravet	til	
praksistid	kan	der	reduseres		for	ansvarlig	søker	og	ansvarlig	prosjekterende	i	tiltaksklasse	1	
ved	relevant	utdanning	av	lengre	varighet	eller	høyere	grad.		Bestemmelsen	gjelder	kun	for	
lokal	godkjenning.	Og	det	er	praksiskravet	som	kan	reduseres.	Det	er	ikke	hjemlet	noe	sted	at	
kravet	til	utdannelse	kan	reduseres.	

I	Ot.	prp.	nr.	45	2007-2008	presiserte	departementet	også	bl.a.	at	i	et	foretak	som	skal	få	
sentral	godkjenning	må	foretakets	faglige	ledelse	vise	at	den	behersker	hele	den	faglige	
bredden	av	arbeidsoppgaver	innen	det	godkjenningsområdet	som	det	søkes	sentral	
godkjenning	for.		

Sistnevnte	forhold	innebærer	at	foretaket	må	dokumentere	at	det	behersker	
godkjenningsområdets	faglige	innhold	slik	dette	er	beskrevet	i	veiledningen	til	det	aktuelle	
godkjenningsområdet	i	SAK10	§	13-5.	Jf.	også	beskrivelsen	av	de	ulike	ansvarsområdene		i	
SAK10	kap.	12.	SAK10	§	11-4,2.	ledd	bestemmer	hva	direktoratet	skal	legge	vekt	på	ved	
vurderingen	av	utdanning	og	praksis.	Jf.	også	§	11-1,1.	ledd	om	kvalifikasjonskrav	og	§	11-3	
om	kravet	til	dokumentasjon	av	praksis.	I	tillegg	kommer	gjeldende	forvaltningspraksis	og	
departementets	presiseringer.	

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

For	øvrig	vises	til	generell	orientering	om	grunnleggende	vilkår	for	å	kunne	innvilges	sentral	
godkjenning	som	vedlegges	saksfremstillingen.	
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Prosjektering	av	Vannforsynings,	avløps-	og	fjernvarmeanlegg	i	tiltaksklasse	1	

Prosjekteringsfunksjonen	er	hjemlet	i	pbl.	§	23-5	og	byggesaksforskriften,	SAK10	§	13-5.2	
avsnitt	jf.	SAK10	§	12-4	om	prosjekterendes	ansvar.	
	
Prosjektering	av	vannforsynings-,	avløps-	og	fjernvarmeanlegg	omfatter	komplett	
prosjektering	av	anleggskonstruksjoner	og	installasjoner,	nødvendig	dimensjonering	og	
spesifikasjon	av	produkter	og	komponenter.	Det	skal	sikres	at	produktene	har	
produktdokumentasjon,	jf.	forskrift	om	omsetning	og	dokumentasjon	av	produkter	til	
byggverk.	Plassering	av	tiltaket	på	situasjonsplan	med	koordinatfesting	og	høydeangivelse	av	
viktige	deler	av	anlegget,	inngår	i	oppgaven.	Oppgaven	omfatter	også	prosjektering	av	
sikringstiltak	i	anleggsperioden,	samt	utarbeidelse	av	dokumentasjon	som	grunnlag	for	
forvaltning,	drift	og	vedlikehold	(FDV)	av	anlegget.	Prosjektering	av	anleggskonstruksjoner	
som	store	kummer,	pumpestasjoner,	kulverter	og	lignende,	inngår	i	prosjektering	av	
konstruksjonssikkerhet	i	tiltaksklasse	2	eller	3.	
	
I	tiltaksklasse	1	omfatter	godkjenningsområdet	prosjektering	av	vannforsynings-	og	
avløpsanlegg	for	inntil	20	personekvivalenter.	Prosjekteringen	omfatter:	

• dimensjonering,	plassering,	fundamentering	og	gjenfylling	av	stikkledninger	for	vann,	
avløp,	overvannsledninger	for	en	liten	gruppe	av	småhus,	

• forsyningsanlegg	for	grunnvann	fra	borebrønner	i	fjell	eller	i	løsmasser,	
vannrenseanlegg,	

• avløpsrenseanlegg	herunder	infiltrasjonsanlegg,	
• fjernvarme	tilkobling.	

	
Nødvendig	utdannelse	
Ifølge	Sak10	§	11-1.1	ledd	og	veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	
forvaltningspraksis,	er	det	nødvendig	med	utdanning	på	linje	med	fagskole	bygg/anlegg.		
Ingen	i	foretaket	har	denne	utdannelsen.	Den	nødvendige	utdannelsen	er	derfor	ikke	tilstede	
i	foretaket.	

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

Søknaden	inneholdt	tre	referanseprosjekter.	Det	er	to	referanseprosjekter	fra	2011	og	et	fra	
2013.		Det	ene	prosjektet	fra	2011	er	et	frittliggende	boligbygg	på	3	etasjer	med	6	leiligheter.		
Beskrivelsen	av	utført	arbeid	er	forholdsvis	kort,	og	viktige	oppgaver	som	prosjektering	av	
anleggskonstruksjoner	og	installasjoner	er	ikke	omtalt.	Det	samme	gjelder	koordinatfesting	
og	høydeangivelser	av	sentrale	deler	av	anlegget.	Prosjektering	av	sikringstiltak	i	
anleggsperioden	er	heller	ikke	omtalt.		Det	neste	prosjektet	fra	2011	er	en	enebolig.	Tiltaket	
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synes	å	være	for	lite	til	å	kunne	brukes	som	referanseprosjekt	for	det	påklagede	
godkjenningsområdet,	noe	også	beskrivelsen	bærer	preg	av.	Det	siste	tiltaket	er	en	
helårsbolig	som	brukes	som	fritidsbolig.		Også	dette	er	et	mindre	anlegg,	og	beskrivelsen	er	
kort.	Det	synes	som	om	arbeidet	hovedsakelig	har	bestått	i	beregning	og	dimensjonering	av	
vann	og	avløpsledninger	frem	til	kommunalt	nett,	mens	komplett	prosjektering	av	
anleggskonstruksjoner	og	installasjoner	ikke	er	dokumentert.		

Disse	tiltakene	er	utført	i	henholdsvis	2011	og	et	i	2013,	det	vil	si	at	den	nødvendige	
erfaringstiden	på	fire	år	heller	ikke	er	dokumentert.	

Vedlagt	søknaden	lå	i	tillegg	tre	søknader	om	ansvarsrett	i	kommunen,	samt	en	
samsvarserklæring	til	bruk	i	kommunen.	Disse	dokumentene	oppfyller	ikke	kravene	til	
referanseprosjekter	i	SAK10	§	11-4,2.	ledd	hvor	det	bl.a.	står	at	det	skal	legges	vekt	på	
hvorvidt	praksisen	har	vært	gjennomført	i	samsvar	med	tillatelser	og	bestemmelser	gitt	i	eller	
med	hjemmel	i	plan-	og	bygningsloven.	

Vedlagt	klagen	lå	det	kopi	av	tre	igangsettingstillatelser	for	tilknytning	til	kommunalt	VA-
anlegg.	Heller	ikke	disse	dokumentene	viser	noe	om	kvaliteten	på	utførelsen	av	arbeidene,	
og	oppfyller	således	ikke	SAK10	§	11-4,2.	Ledd.	

Når	det	gjelder	den	vedlagte	organisasjonsplanen	oppfyller	ikke	denne	kravene	i	SAK10	§	1-
2.1	ledd	bokstav	e,	jf.	§	11-1,1.	ledd.	Det	er		i	organisasjonsplanen	henvist	til	”fem	
fagarbeidere	til	disposisjon.”	Det	fremgår	ikke	noe	om	hvilken	utdannelse	og	erfaring	disse	
måtte	ha,	og	i	hvilken	grad	de	helt	eller	delvis	er	tilknyttet	foretaket,	hvilket	har	betydning	
bl.a.	for	foretakets	gjennomføringsevne.	

Når	det	gjelder	foretakets	anførsler	i	klagen	skal	direktoratet	kort	bemerke	til	disse:	

Det	er	ikke	dokumentert	hva	den	22	år	lange	praksisen	omfatter,	og	hvorvidt	den	i	hele	tatt	
omfatter	angjeldende	godkjenningsområde.	Foretaket	opplyser	at	det	har	erfaring	fra	grunn-	
og	terrengarbeider,	noe	som	er	et	annet	godkjenningsområde.	Man	kan	ikke	overføre	praksis	
fra	et	godkjenningsområde	til	et	annet.	Kompetansekravene	varierer	fra	område	til	område.	

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

Foretaket	har	ikke		i	søknaden	eller	klagen	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelig		utdanning	og	
nødvendig	erfaring	som	dokumenterer	nødvendige	kvalifikasjoner	for	å	få		innvilget	sentral	
godkjenning	for	det	påklagede	området	jf.	pbl.	§	23-5,	SAK	10	§	§	9-1,1.	ledd,	11-1,1.	ledd	og	
§	11-4,2	ledd	12-3	og	13-5,3	ledd	bokstav	e.	Jf.	også	pbl.	§	22-1.»	
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Sak	73/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	sentral	godkjenning	fra	
Byggmester	Kjetil	Eftevåg	AS	(godkjenningsnr.	2015/1244).		

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

Vedtak:	

Klagen	tas	ikke	til	følge.	

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

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

«Klagen	gjelder		

Klagen	gjelder	avslag	på	søknad	av	12.12.2014	om	sentral	godkjenning	for	følgende	
godkjenningsområde:	

• Utførelse	av	grunnarbeid	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	1	

Vedtaket	av	20.01.2015	ble	påklaget	av	Byggmester	Kjetil	Eftevåg	AS	v/Kjetil	Eftevåg	den	
10.02.2015.	Klagen	er	rettidig,	jf.	forvaltningsloven	§	29.	Foretaket	er	klageberettiget,	jf.	(fvl)	
§	28.1.1.	Klagen	er	fremsatt	i	samsvar	med	fvl.	§	32.	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	12.12.2014	søknad	om	sentral	godkjenning	for	
ansvarsrett.		

I	vedtak	datert	20.01.2015	avslo	direktoratet	delvis	søknad	om	sentral	godkjenning.	Følgende	
godkjenningsområder	ble	innvilget:		

• Søker	(for	alle	typer	tiltak)	i	tiltaksklasse	1	

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

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

• Utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	i	tiltaksklasse		1	

• Kontroll	av	våtrom	(i	boliger)	i	tiltaksklasse	1	

• Kontroll	av	lufttetthet	(i	nye	boliger)	i	tiltaksklasse	1	

Følgende	godkjenningsområde	ble	ikke	innvilget:	

• Utførelse	av	grunnarbeid	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	1	

Begrunnelsen	for	avslaget	var	at	foretaket	ikke	hadde	dokumentert	nødvendig	relevant	
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utdanning,	jf.	byggesaksforskriften	(SAK10)	§§	11-1,1	ledd	og	11-4.	Det	ble	samtidig	opplyst	
at	relevant	utdanning	er	fagbrev	som	anleggsmaskinfører.				

	

Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Foretaket	ligger	i	Kristiansand	kommune	i	Vest-Agder	fylke.		

Foretaket	er	et	aksjeselskap	som	ifølge	opplysninger	fra	Brønnøysundregistrene	ble		stiftet	
11.06.2013	og	registrert	i	enhetsregisteret	den	18.06.2013.		Foretakets	navn	er	Byggmester	
Kjetil	Eftevåg	AS.	Ifølge	organisasjonsplanen	har	foretaket	en	ansatt,	Kjetil	Eftevåg,	mens	det	i	
søknaden	er	opplyst	at	det	er	to	ansatte.		Organisasjonsplanen	oppfyller	ikke	kravene	i	SAK10	
§	1-2,	1	ledd	bokstav	e,	jf.	§	11-1,	1	ledd.	Daglig	leder	er	Kjetil	Eftevåg.	Han	er	utdannet	
tømmermester	i	2010.		Han	har	i	tillegg		tatt	noen	kurs,	bl.a.	i	sikkerhetsopplæring.		

	

Saksgang	

12.12.2014:	Søknad	

13.01.2015:	Brev	til	foretaket	med	anmodning	om	bedre	dokumentasjon	

20.01.2015:	Direktoratet	mottar	en	del	tilleggsdokumentasjon	

20.01.2015:	Vedtak	om	sentral	godkjenning	(delvis	avslag)	

10.02.2015:	Klage	på	vedtaket	

	

Foretakets	anførsler	

Foretaket	redegjør	for	en	del	av	de	arbeidene	de	har	utført	når	det	gjelder	graving,	som	
rydding	av	tomter	før	skyting	av	fjell,	bortkjøring	av	masse	etter	skyting,	graving	av	grøfter	
for	vann/kloakk,	utvidelse	av	pumpestasjoner,	graving	for	skiltfundamenter	langs	offentlig	
vei	m.m.	Det	anføres	at	klageren	i	forbindelse	med	byggemesterutdanningen	lærte	en	del	om	
grunnforhold	og	oppbygging	av	tomter.		Videre	opplyses	at	foretaket	har	drevet	med	graving	
siden	2005,	og	at	det	i	forbindelse	med	lokal	ansvarsrett		er	greit	og	ha	sentral	godkjenning	
for	det	omsøkte	godkjenningsområdet.		

For	øvrig	vises	det	til	klagen.	

	

Vurdering	

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

Gjeldende	rett	for	vurderingen	

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



	

Side	51	

påfølgende	lovrevisjoner.	

Ifølge	pbl	§	22-1	skal	sentral	godkjenning	kun	gis	til	foretak	som	er	kvalifisert.	Ifølge	SAK10	§	
11-1	med	tilhørende	veiledning	slik	denne	uttrykker	gjeldende	forvaltningspraksis	på	
området,	er	det	nødvendig	med	nærmere	angitt	relevant	utdannelse	og	tilstrekkelig	og	
relevant	praksis,	jf.	gjennomgangen	nedenfor.		

I	og	med	at	foretaket	mangler	nødvendig	utdanning,	finner	direktoratet	det	korrekt	å	
informere	foretaket	om	den	rettstilstand	som	ifølge	departementet	er	på	området.	

I	en	tolknings-	og	prinsipputtalelse	uttalte	daværende	Kommunal-	og	regionaldepartementet	
bl.a.	følgende	allerede	den	10.06.2005:	

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

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

”Dersom	det	gis	sentral	godkjenning	til	et	foretak	hvor	den	faglige	ledelsen	ikke	oppfyller	
minimumskravet	til	relevant	utdanning	og	praksis,	innebærer	dette	i	realiteten	en	
dispensasjon	fra	kravet	i	GOF	§§	10	og	11.	(Tidligere	forskrift,	dibks	bemerkning).	Ved	søknad	
om	lokal	godkjenning	for	ansvarsrett	har	kommunen	myndighet	til	å	dispensere	fra	kravet	til	
utdanning	og	praksis,	jf	pbl	§	7	første	ledd.	Denne	muligheten	er	imidlertid	ikke	tillagt	den	
sentrale	godkjenningsordningen	og	klagenemnda,	jf	”kommunen””.	

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

Etter	denne	tiden	ble	kravene	til	praktiseringen	av	regelverket	innskjerpet	i	Ot.prp.	nr	45	
(2007-2008).	

Kommunal-	og	Moderniseringsdepartementet	uttalte	i	brev	av	24.01.2014	bl.a	dette	om	
forholdet	til	utdanning	og	praksis:		

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

Departementet	skriver	videre:	

”	Ved	behandling	av	søknader	om	sentral	godkjenning,	også	søknader	om	fornyelse,	må	
imidlertid	den	sentrale	godkjenningsordningen	forholde	seg	til	kravene	som	følger	av	
regelverket.	Vi	er	kjent	med	at	kravene	til	sentral	godkjenning	tidligere	ble	praktisert	på	en	
måte	som	ikke	stemte	med	regelverket”.		

Departementet	viser	deretter	til	ovennevnte	brev	fra	2008	og	uttaler	følgende:	[…]	”	og	
gjorde	det	der	helt	klart	at	det	er	et	absolutt	krav	om	både	relevant	utdanning	og	praksis.”[…]	
Hvis	ikke	dette	kravet	praktiseres	i	tråd	med	regelverket	vil	vi	risikere	at	troverdigheten	til	den	
sentrale	godkjenningsordningen	blir	undergravd”.	

Departementets	uttalelse	er	m.a.o.	svært	klare	og	konsekvente	over	lengre	tid.	Inntil	
departementet	på	formell	og	korrekt	måte	har	gitt	uttrykk	for	en	annen	rettstilstand,	er	det	
ovennevnte	rettstilstand	direktoratet	må	og	skal	forholde	seg	til.	Dette	står	rett	ut	i	
sistnevnte	brev.	Det	er	pr	i	dag	kun	kommunene	som	kan	lempe	på	kravene,	jf	nedenfor.	

Direktoratet	finner	grunn	til	nevne	at	i	forbindelse	med	den	pågående	lovendringen	om	
sentral	godkjenning	skrev	departementet	i	Prop.	99	L	(2013-2014)	i	pkt	10.2.6.	bl.a.	følgende:	
”Det	er	viktig	at	sentral	godkjenning	har	en	høy	grad	av	troverdighet,	slik	at	det	er	tillit	til	at	
godkjente	foretak	faktisk	har	de	kvalifikasjoner	de	er	godkjent	for”.		I	pkt.	10.4.3.2.	skriver	
departementet	følgende	om	kvalifikasjonskravene:	”Utgangspunktet	for	kravet	til	utdanning	
vil	som	etter	gjeldende	regler	være	at	de	skal	bidra	til	å	sikre	at	foretaket	besitter	teoretisk	
kunnskap	om	hva	som	kreves	etter	plan-	og	bygningslovgivningen,	mens	hensynet	bak	
praksiskravet	er	å	sikre	at	foretakene	har	praktiske	kunnskaper.”	

I	pkt.10.4.6.2	skriver	departementet	følgende:	
”Den	sentrale	godkjenningsordningens	oppfølgning	og	tilsyn	med	foretak	må	sikre	at	de	
faktisk	har	de	kvalifikasjonene	de	er	godkjent	for,	og	befeste	inntrykket	av	at	sentral	
godkjenning	er	et	kvalitetsstempel”.	

Dette	prinsippet	skal	selvsagt	også	legges	til	grunn	ved	behandling	av	søknader	om	sentral	
godkjenning.	

Dersom	et	foretak	får	sentral	godkjenning	uten	å	inneha	de	kvalifikasjonene		godkjenningen	
skal	bygge	på,	går	ikke	dette	frem	av	godkjenningen.	Omverdenen	vil	da	legge	til	grunn	at	
foretaket	besitter	de	teoretiske	og	erfaringsmessige	kvalifikasjonene	det	skal	ha	etter	
regelverket	for	den/de	aktuelle	godkjenningsområdene,	uten	at	dette	er	tilfellet.	Dette	vil	
dermed	på	sikt	svekke	tilliten	til	den	sentrale	godkjenningsordningen	og	dermed	være	i	strid	
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med	departementets	gjentatte	presiseringer.	Kommunene	som	legger	den	sentrale	
godkjenningen	til	grunn	for	sine	vedtak	om	ansvarsretter,	vil	da	også	i	realiteten	bli	ført	bak	
lyset.	

Den	eneste	hjemmelen	i	SAK10	for	å	redusere	på	kravene,	er	i	§	11-2,5.	ledd.	Kravet	til	
praksistid	kan	der	reduseres		for	ansvarlig	søker	og	ansvarlig	prosjekterende	i	tiltaksklasse	1	
ved	relevant	utdanning	av	lengre	varighet	eller	høyere	grad.		Bestemmelsen	gjelder	kun	for	
lokal	godkjenning.	Og	det	er	praksiskravet	som	kan	reduseres.	Det	er	ikke	hjemlet	noe	sted	at	
kravet	til	utdannelse	kan	reduseres.	

I	Ot.	prp.	nr.	45	2007-2008	presiserte	departementet	også	bl.a.	at	i	et	foretak	som	skal	få	
sentral	godkjenning	må	foretakets	faglige	ledelse	vise	at	den	behersker	hele	den	faglige	
bredden	av	arbeidsoppgaver	innen	det	godkjenningsområdet	som	det	søkes	sentral	
godkjenning	for.		

Sistnevnte	forhold	innebærer	at	foretaket	må	dokumentere	at	det	behersker	
godkjenningsområdets	faglige	innhold	slik	dette	er	beskrevet	i	veiledningen	til	det	aktuelle	
godkjenningsområdet	i	SAK10	§	13-5.	Jf.	også	beskrivelsen	av	de	ulike	ansvarsområdene		i	
SAK10	kap.	12.	SAK10	§	11-4.2	bestemmer	hva	direktoratet	skal	legge	vekt	på	ved	
vurderingen	av	utdanning	og	praksis.	Jf.	også	§	11-1,1.	ledd	om	kvalifikasjonskrav	og	§	11-3	
om	kravet	til	dokumentasjon	av	praksis.	I	tillegg	kommer	gjeldende	forvaltningspraksis	og	
departementets	presiseringer.	

For	å	kunne	innvilges	sentral	godkjenning,	må	foretaket	oppfylle	de	kravene	som	til	enhver	
tid	stilles	i	SAK	10	del	3,	jf.	plan-	og	bygningsloven	§		22	-1,1.	ledd	og	SAK	10	§	9-1,1.ledd.	

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

Grunnarbeid	og	landskapsutforming,	tiltaksklasse	1	
Fagområdet	grunn-	og	terrengarbeider	omfatter	graving,	sprengning,	oppfylling,	planering	og	
komprimering.	Arbeidene	skal	utføres	i	henhold	til	produksjonsunderlaget,	se		SAK10	§1-2	
bokstav	g.	Eksempel	på	utførelse	av	grunn-	og	terrengarbeider	i	tiltaksklasse	1	kan	være:	

• fjellarbeider	i	dagen,	sprengning	av	grop	eller	skjæringer	uten	krav	til	kontur	og	med	
liten	risiko	for	skader,	

• graving	uten	krav	til	midlertidig	sikring	av	byggegrop,	«lett»	komprimering	iht.	NS	
3420	kap.	F,	fjellavdekking	med	krav	til	renhet,	

• gravings-,	avstivnings-,	sprengnings-	og	gjenfyllingsarbeider	for	kabel,	
dreneringsarbeider	og	grøfter	for	VA-ledninger	inkl.	legging	av	ledninger	med	
diameter	høyst	50	mm	for	vann	og	200	mm	for	avløpsledninger,	

• legging	av	dekker	med	belegningsstein,	grusdekker,	betong	og	asfaltdekker	for	gang-	
og	sykkelveg,	innkjørsler,	interne	veier	o.l.,	

• planeringsarbeider,	mindre	betongarbeider,	utførelse	av	forstøtninger	og	
skråningsbeskyttelse	tilsvarende	«vanlige	forhold»	i	følge	Vegvesenets	normal	018,	

• rørpressing	og	boring	i	fjell	eller	i	løse	masser.		
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Utdannelsen	i	foretaket	
Ifølge	Sak10	§	11-1	første	ledd	og	veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	
forvaltningspraksis,	er	det	nødvendig	med	utdanning	på	linje	med	fagbrev	som	
anleggsmaskinfører	eller	eventuelt	yrkesbevis	utstedt	før	1990.	Den	nødvendige	utdannelsen	
er	ikke	til	stede	i	foretaket.	Dette	vilkåret	er	således	ikke	oppfylt.	

Forholdet	til	praksis	
Som	det	fremgår	av	departementets	prinsipielle	uttalelse	som	er	sitert	ovenfor,	er	det	
nødvendig	med	tilstrekkelig	og	relevant	praksis	i	tillegg	til	utdanning.	Ifølge	Sak10	§	11-1	
første	ledd	og	veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	forvaltningspraksis	er	det	
nødvendig	med	2	års	dokumentert	praksis	med	godkjenningsområdet,	slik	dette		er	
beskrevet	i	ovennevnte	regelsett.	Direktoratet	må	forholde	seg	til	dette.	

Vedlagt	søknaden	lå	det	10	referanseprosjekter.	Beskrivelsen	av	utførte	arbeider	innenfor	
det	omsøkte	godkjenningsområde	er	meget	kortfattet,	som	for	eksempel	”Jeg	var	ansvarlig	
for	utførende	av	grunnarbeider”,	”	ansvarlig	utførende	av	grunnarbeider”	og	lignende.	Det	
fremgår	av	noen	av	referanseprosjektene,	og	spesifikt	i	klagen,	at	foretaket	ikke	sprenger	fjell	
selv,	og	heller	ikke	komprimerer.	Godkjenningsområdet		som	skal	beherskes	er	meget	
omfattende		og	fremgår	av	SAK10	§	13-5,3.	ledd	bokstav	c	og	§	12-4	bokstav	a-k	med	
tilhørende	veiledninger.	Det	er	dette	foretaket	skal	dokumentere	at	det	behersker	i	sin	
helhet,	hvilket	ikke	er	gjort	i	de	innsendte	referanseprosjekter.		

Klagen	inneholdt	en	redegjørelse	over	foretakets	gravearbeider.	Denne	inneholder	imidlertid		
heller	ikke	en	dokumentasjon	for	utførelse	av	godkjenningsområdets	fulle	innhold.	I	tillegg	
avgrenses	det	som	nevnt	mot	skyting	og	komprimering.	Samlet	sett	virker	det	for	at	foretaket	
ikke	er	oppmerksom	på	hva	godkjenningsområdet	formelt	omfatter	i	sin	helhet,	og	hva	som	
derfor	må	utføres	i	referanseprosjektene	for	at	disse	skal	kunne	brukes	i	forbindelse	med	
sentral	godkjenning.	

Foretaket	har	derfor	ikke	dokumentert	den	nødvendige	og	relevante	praksis	med	
godkjenningsområdet	på	en	adekvat	måte.		

På	bakgrunn	av	ovenfor	nevnte	forhold	finner	direktoratet	at	Byggmester	Kjetil	Eftevåg	AS	
verken	i	søknaden	eller	i	forbindelse	med	klagen	har	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelig	
utdannelse	og	heller	ikke	dokumentert	tilstrekkelig	relevant	praksis	for	det	påklagede	
godkjenningsområdet.		Foretaket	kan	derfor	ikke	få	innvilget	sentral	godkjenning	for	det	
påklagede	området	jf.	SAK10		§§	9-1,1.	ledd,	11-1,1.	ledd,	11-3,3.	ledd	og	11-4,	2	ledd,	jf.	§§		
12-4	og	13-5.3	ledd	bokstav	c	og	pbl.	§	§	22-1	og	23-6.»	

	

	

	



	

Side	55	

Sak	74/15	 Eventuelt 

Klagenemnda	ber	direktoratet	redegjøre	for	dagens	praksis	med	hensyn	på	om	det	er	
nødvendig	med	tilleggsfag/spesialisering	for	siv.ing	og	siv.ark	i	forhold	til	
godkjenningsområdet	prosjektering	av	brannkonsept	og	kontroll	av	brannsikkerhet	i	
tiltaksklasse	3.	Hvilke	tilleggsfag/spesialisering	og	hvilket	omfang	er	i	så	fall	nødvendig?	Se	
behandlingen	av	klagesaken	Unionconsult	AS	fra	klagenemndas	møte	i	mai	2014.	


