
 
 

 

 

 

MØTEPROTOKOLL 

Side 1 

 

Sak 138/17 Protokoll fra klagenemndas møte 31. mai 2017. 

 

Protokollen ble godkjent uten merknader. 

 

 

 

 

Sak 139/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Omega 

Oslo AS/Steen Jørgensen El-installasjon (godkjenningsnr. 2016/4657).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

Fra møte:  5/17 – Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for 

ansvarsrett 

Dato/tid: 26.06.2017 kl. 09.30 til kl. 14.00 

Sted: Gardermoen 

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

Langseth, Tore Hvidsand, Eva Paulshus, Heidi Marhaug Sauar  

Sekretariatet:                   Hanne Guro Warholm Sørum 

Møteleder: Torild Engh 

Referent: Hanne Guro Warholm Sørum 

Referat også til: Klagenemndas medlemmer og varamedlemmer 

 

 



 

Side 2 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

• Utførelse av installasjon av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av installasjon av ledesystem i tiltaksklasse 3 

 

I direktoratets elektroniske søknadsløsning 23.05.2016 ble vedtak av 28.04.2016 påklaget 

ved Morten Lambertsen. Klagen er ikke rettidig, jf. forvaltningsloven § 29. Fordi klagen har 

ligget lenge hos direktoratet uten at foretaket er informert om dette, tas klagen allikevel til 

behandling. 

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 26.02.2016 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 28.04.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Utførelse av installasjon av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av installasjon av ledesystem i tiltaksklasse 2 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Utførelse av installasjon av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av installasjon av ledesystem i tiltaksklasse 3 

 

Avslagene ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig relevant 

praksis med denne tiltaksklassen, jf. byggesaksforskriften(SAK10) §§ 11-4, 11-5 og 13-5 tredje 

ledd bokstav n og tilhørende veiledning. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det 

har kvalifikasjoner som er tilpasset godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3, jf. SAK10 § 11-1 

andre ledd.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Steen Jørgensen El-Installasjon har ikke tidligere hatt sentral godkjenning. Foretaket er i 

vedtak av 28.04.2016 innvilget utførelse av installasjon av brannalarmanlegg og utførelse av 

installasjon av ledesystem, begge i tiltaksklasse 2 og har disse områdene i dag. 

 

Foretaket er et norskregistrert utenlandsk foretak, har 22 ansatte og ligger i Oslo. Steen 

Jørgensen er daglig leder. Det er ikke opplyst hvilken utdanning daglig leder har. Foretaket 

har vist til Morten Lambertsen som faglig leder. Han har en 2-årig utdannelse om 
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elektroinstallatør med 120 studiepoeng fra 2012. Foretaket har sin virksomhet innen bygg og 

montering. Foretaket er registrert med næringskoden «43.210 Elektrisk installasjonsarbeid». 

 

Saksgang 

26.02.2016 Søknad 

22.04.2016 Direktoratet etterspør ytterligere opplysninger 

28.04.2016 Foretakets tilleggsdokumentasjon registreres i arkivet 

28.04.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

23.05.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket skriver i sin klage at de på grunn av en misforståelse har sendt inn feil referanser 

og ønsker derfor en ny vurdering vedrørende sentral godkjenning for de påklagede områder 

på bakgrunn av vedlagt referanseliste og uttalelse fra to foretak. Videre skriver foretaket at 

morselskapet har arbeidet med både ledesystemer og brannalarmanlegg siden 90-tallet i alle 

risikoklasser. Det redegjøres videre for referanser vedlagt klagen. Det henvises for øvrig til 

klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. 

 

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

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

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

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

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

 

Samlet vurdering for godkjenningsområdene 

Utførelse av installasjon av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 3 

Utførelse av installasjon av ledesystem i tiltaksklasse 3 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 3 er utdanning på høgskolenivå (høgskoleingeniør, bachelor eller 

tilsvarende grad) med 180 studiepoeng eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og 

tilhørende veiledning. Relevant utdanning for godkjenningsområdene vil for eksempel være 

elektroingeniør i tillegg til fagbrev som elektromontør. 

 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med en 2-årig utdanning som elektroinstallatør. Det 

fremgår av dokumentasjonen foretaket har sendt inn i søknaden at utdannelsen tilsvarer 120 

studiepoeng. Direktoratet finner dermed ikke å kunne sidestille denne utdanningen med en 

bachelorgrad i elektro, da en slik utdanning omfatter 180 studiepoeng. Direktoratet har i 

foreløpig svarbrev datert 08.05.2017 etterspurt dokumentasjon på utdanning på 
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bachelornivå. Denne forespørselen er ikke blitt besvart. Utdanningskravet er dermed ikke 

oppfylt. 

 

Fordi foretaket ikke har dokumentert nødvendig utdanningsnivå gjør ikke direktoratet noen 

nærmere vurdering av foretakets praksis. Direktoratet vil imidlertid kort bemerke at ut i fra 

de opplysningene som er gitt, vurderes ikke referanseprosjektene til å dekke tiltaksklasse 3 

fullt ut.  

 

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

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

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Steen Jørgensen El-Installasjon 

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

kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. 

 

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

 

 

Klager har i e-post 16.06.2017 sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i den 

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

har avgjørende betydning for resultatet i saken. Bachelor-utdanningen det er vist til er ikke 

tilstrekkelig relevant for de påklagede godkjenningsområdene.  

 

 

 

 

Sak 140/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Bravida Norge AS (godkjenningsnr. 2016/4898).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområder: 

• Prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av vannforsynings og avløpsinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2 

 

I brev datert 17.06.2016 ble vedtak av 27.05.2016 påklaget ved Johan Varmedal. I brev datert 

01.06.2016 ba foretaket om en utvidet begrunnelse for avslagene i vedtaket. Klagen er derfor 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 24.02.2016 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 27.05.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av ledesystem i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 3 

 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av vannforsynings og avløpsinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3 
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• Kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 

 

 

Avslaget som gjelder prosjektering av sanitærinstallasjoner, varme- og kuldeinstallasjoner, 

slukkeinstallasjoner og ventilasjon- og klimainstallasjoner ble begrunnet med at foretaket 

ikke hadde vist til tilstrekkelig relevant utdanning for tiltaksklasse 3, jf. byggesaksforskriften 

(SAK10) §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Direktoratet fant imidlertid grunnlag for å 

innvilge godkjenningsområdene i tiltaksklasse 2 med bakgrunn i overgangsbestemmelsen i 

SAK10 § 20-3.  

 

Avslaget for prosjektering av vannforsynings og avløpsinstallasjoner og utførelse av 

vannforsynings- og avløpsanlegg ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert 

tilstrekkelig relevant praksis med godkjenningsområdet. For utførelsen var det heller ikke 

dokumentert tilstrekkelig praksis over tid.  

 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Bravida Norge AS fikk sentral godkjenning første gang 08.05.2001. I perioden 05.04.2013 –

13.05.2016 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene  

• Søker i tiltaksklasse 1 

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

• Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av brannalarm, nødlys og ledesystem i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av installasjon av brannalarm, nødlys og ledesystem i tiltaksklasse 3 

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

• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 3 

 

 

Foretaket har 2131 ansatte og har flere avdelinger og filialer, med 10 personer i 

ledergruppen. Foretaket har sendt inn en matrise for de ansatte i teknisk avdeling, med 

Johan Varmedal som teknisk direktør. Han er utdannet sivilingeniør ved NTH, Elkraft og har 

31 års arbeidserfaring. Foretaket har sin virksomhet innen svakstrøm- og 

sterkstrøminstallasjonsvirksomhet, ventilasjon, VVS, prosjektering og dertil hørende 

virksomhet, herunder å eie og forvalte andeler i selskaper som driver virksomhet med 

vesentlig likeartet  formål. 

 

Saksgang 

24.02.2016 Søknad 

22.04.2016 Midlertidig svarbrev 

18.05.2016 Mottatt tilleggsinformasjon 

27.05.2016 Vedtak om sentral godkjenning (delvis avslag) 

01.06.2016 Midlertidig klage 
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17.06.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

I klagen anfører foretaket at det er gjort feilvurderinger knyttet til den samlede kompetansen 

i organisasjonen. Det vises til flere av foretakets ansatte og deres kvalifikasjoner og erfaring. 

Foretaket viser også til innvilgede områder for utførelse som er gitt på bakgrunn av 

overgangsbestemmelsen og at den tidsmessige begrensningen til 1. juli 2018 for 

godkjenningens varighet kan fjernes, da de nå har dokumentert ansatte med utdanning på 

bachelornivå. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. 

 

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

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

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

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

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

 

Samlet vurdering for 

prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 3, prosjektering av varme- og 

kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 3, prosjektering av slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3, 

prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 3 

 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for de ovennevnte 

godkjenningsområdene vil for eksempel være Sivilingeniør innen VVS. 

 

Foretaket har vist til 4 ansatte med utdanning som sivilingeniør. Johan Varmedal er 

sivilingeniør innenfor elkraft, Torfinn Rolandsen innenfor industriell elektroteknikk, Snorre 

Sandvik innenfor teknisk kybernetikk og Leopoldo Skarsaune-Terzi innenfor bygg. 

Utdanningen til Skarsaune-Terzi inneholder elementer som er relevante for de påklagede 

godkjenningsområdene, men etter direktoratets vurdering er det ikke tilstrekkelig til å kunne 

likestille denne utdanningen med en VVS-utdanning. 

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 
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Da foretaket ikke har vist til tilstrekkelig relevant utdanning for godkjenningsområdene 

foretar ikke direktoratet en grundig vurdering av praksisen det er vist til. Direktoratet vil 

allikevel kort bemerke at flere av prosjektene det er vist til synes å være relevante for 

godkjenningsområdene og innenfor tiltaksklasse 3. 

 

På bakgrunn av det ovennevnte er det direktoratets vurdering at foretaket ikke har 

dokumentert at det har kvalifikasjoner som er tilpasset de påklagede 

godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 11-1.  

 

 

Prosjektering av vannforsynings og avløpsinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

eller tilsvarende grad) med 180 studiepoeng eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og 

tilhørende veiledning. Relevant utdanning for godkjenningsområdet vil for eksempel være 

ingeniør/bachelor bygg. 

 

Foretaket har vist til ansatt med sivilingeniørutdanningen innenfor bygg samt flere ansatte 

med bachelor/ingeniørutdanning. Direktoratet finner at utdanningene er på tilstrekkelig nivå 

og er relevante. Utdanningskravet er dermed oppfylt.  

 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdet omfatter komplett prosjektering av anleggskonstruksjoner og 

installasjoner, nødvendig dimensjonering og spesifikasjon av produkter og komponenter. 

Området omfatter blant annet også anlegg og installasjoner for drikke- og slukkevann og 

prosjektering av overvann, samt plassering av tiltaket på situasjonsplan med koordinatfesting 

og høydeangivelse av viktige deler av anlegget. I tiltaksklasse 2 omfattes prosjektering for 

inntil 200 personekvivalenter, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav l og tilhørende veiledning. 

 

I søknaden har foretaket vist til ett referanseprosjekt. I prosjektet hadde Bravida kun 

ansvaret for utførelse. Prosjektet er dermed ikke relevant for foretakets erfaring med 

prosjektering.  

 

I klagen er det vist til flere referanseprosjekter for godkjenningsområdet. Samtlige prosjekter 

er prosjekter fra tidligere ansettelsesforhold for noen av Bravidas ansatte. Flere av 

prosjektene kan etter direktoratets vurdering plasseres i tiltaksklasse 2. Felles for 

prosjektene det er vist til er imidlertid at Bravidas ansatte har hatt rollen som prosjektleder. 

Det fremgår dermed ikke at Bravidas ansatte har prosjektert selv. Referanseprosjektene kan 

dermed ikke tjene som dokumentasjon på at Bravida Norge AS har tilstrekkelig erfaring med 

å prosjektere bredden av de oppgavene som inngår i det påklagede godkjenningsområdet. 

Dette er også årsaken til at direktoratet heller ikke finner å kunne innvilge 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1. 
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På bakgrunn av det ovennevnte er det direktoratets vurdering at foretaket ikke har 

dokumentert at det har kvalifikasjoner som er tilpasset det påklagede godkjenningsområdet, 

jf. SAK10 § 11-1.  

 

 

Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

fagskolepoeng), eller tilsvarende, samt 3 års praksis etter endt utdanning, jf. SAK10 §§ 11-2 

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

eksempel være fagskole anlegg, i tillegg til fagbrev i anleggsmaskinførerfaget, svennebrev 

som rørlegger eller fagbrev i vei- og anleggsfaget. 

 

Foretaket har blant annet vist til ansatte med utdanning som sivilingeniør, ingeniør, teknisk 

fagskole samt svennebrev som rørlegger. Kravet til utdanning og gjennomføringsevne er 

dermed oppfylt, jf. SAK10 §§ 11-2, 11-3 og 9-1. 

 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdet omfatter legging av rør for vann og avløp, samt rør for overvann, med 

liten kompleksitet og vanskelighetsgrad, men der mangler eller feil kan føre til middels til 

store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet, eller middels kompleksitet og 

vanskelighetsgrad, men der mangler eller feil kan føre til små til middels konsekvenser for 

helse, miljø og sikkerhet. Eksempler på utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i 

tiltaksklasse 2 kan være legging av rør for vann med diameter høyst 200 mm, legging av rør 

for avløp med diameter høyst 400 mm, og legging av overvannsrør for større boligfelt, jf. 

SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav d og tilhørende veiledning. 

 

I søknaden er det vist til ett referanseprosjekt for dette godkjenningsområdet. Prosjektet 

gjaldt montering av vannforsyning- og avløpsanlegg for kontorbygning. Prosjektet er fra 2016 

og er alene ikke tilstrekkelig til å kunne dokumentere at kravet til praksis med 

godkjenningsområdet i 3 år er oppfylt. 

 

I klagen er det vist til de samme prosjektene som omtalt over under vurderingen av 

prosjektering av vannforsynings og avløpsinstallasjoner. I prosjektene har som nevnt 

foretakets ansatte hatt rollen som prosjektleder. Det fremgår dermed ikke at de har utført 

vannforsynings- og avløpsarbeider. Prosjektene kan dermed ikke tjene som dokumentasjon 

på at Bravida Norge AS har tilstrekkelig erfaring med å utføre bredden av de oppgavene som 

inngår i det påklagede godkjenningsområdet eller at foretaket har praksis med 

godkjenningsområdet i 3 år eller mer. Dette er også årsaken til at direktoratet heller ikke 

finner å kunne innvilge godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1. 
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Foretaket har dermed ikke dokumentert at det har kvalifikasjoner som er tilpasset det 

påklagede godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1.  

 

 

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

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av sanitærinstallasjoner i 

tiltaksklasse 3, prosjektering av varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 3, prosjektering 

av slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3, prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i 

tiltaksklasse 3, prosjektering av vannforsynings og avløpsinstallasjoner i tiltaksklasse 2 og 

utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2. Direktoratet finner heller ikke å 

kunne innvilge de to sistnevnte godkjenningsområdene i en lavere tiltaksklasse.  

 

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

 

 

 

 

 

Sak 141/17 Ny behandling av klage på vedtak om avslag på søknad om sentral 

godkjenning fra ASKER OG BÆRUM PUKK John Almerud (godkjenningsnr. 

2016/5237). 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

• Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 
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I brev datert 10.06.2016 ble vedtak av 03.12.2015 påklaget ved LM-Konsult v/Leiv Henry Moe 

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

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

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

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 24.11.2015 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett.  

 

I vedtak datert 03.12.2015 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende godkjenningsområde 

ble innvilget: 

• Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

 

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

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

dokumentert at det samlet hadde kvalifikasjoner som var tilpasset det omsøkte 

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

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1.  

 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

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

– 09.10.2015 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av 

grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2.  

 

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

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

virksomhet innen pukkverk. Foretaket er registrert med næringskoden 49.410 Godstransport 

på vei i Enhetsregisteret.  

 

Saksgang 

24.11.2015 Søknad 

03.12.2015 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

13.06.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

23.03.2017 Brev vedrørende innhenting av informasjon sendt foretaket 

06.04.2017 Ytterligere dokumentasjon innsendt av foretaket 

 

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

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

fjellsprengningsjobber uten bemerkninger hvor kravet har vært tiltaksklasse 2. Foretaket 

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

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

 

Vurdering 

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

godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet.  

 

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

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

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

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

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

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

byggesaksforskriften § 11-4 første og annet ledd. 

 

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

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

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

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

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

utdanning for godkjenningsområdet vil praksis som hovedregel ikke kunne kompensere for 

dette. 

 

Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 2 er utdanning som svarer til krav 

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

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

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

anleggsmaskinfører.  

 

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

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

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

arbeidsvarsling, kran, truck og masseforflytningsmaskiner, bevis for anleggsmaskinførerkurs 

samt bergsprengningssertifikater. Det ble imidlertid ikke sendt inn kopi av yrkesbevis eller 

lignende som kunne dokumentere at foretaket hadde formell relevant utdanning for det 

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

selv relevante eller har tilstrekkelig nivå til å tilfredsstille utdanningskravet som fremgår av 
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SAK10 § 11-1. Vedlagte sertifikater og kompetansebevis tilsvarer heller ikke utdanningskravet 

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

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

nivå, jf. SAK10 § 11-1.  

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

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

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

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

bokstav g. 

 

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

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

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

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

ÅDT høyst 5000 planeringsarbeider, utførelse av forstøtningskonstruksjoner og 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

tilstrekkelig nivå. Kompetansebevisene og kursene som er dokumentert tilfredsstiller ikke 

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

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

godkjenningsområdet kun kompensere for et manglende utdanningsnivå. Ettersom foretaket 

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

dermed heller ikke kompensere for manglende utdanningsnivå for tiltaksklasse 2.  

 

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

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 

§ 11-1.  
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Det er i klagen anført at foretaket må omfattes av overgangsordningen for fornyelse av 

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

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

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

sentrale godkjenning blant annet på bakgrunn av langvarig praksis.  

 

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

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

godkjenningsområdet tidligere. Dersom et foretak ønsker å fornye sin eksisterende 

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

godkjenningsperioden, jf. SAK10 13-4 andre ledd.  

 

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

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

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

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

søknadstidspunktet.  

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

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

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

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

overgangsordningen bygger på. Overgangsordningen kommer på bakgrunn av det ovenfor 

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

 

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

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

direktoratet følgende kommentar: Ved søknad om sentral godkjenning må foretaket 

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

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

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

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

slik at praktiseringen av regelverket vedrørende den sentrale godkjenningsordningen har blitt 

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

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

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

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

godkjenningsområder det har hatt tidligere. 

 

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

 

Klager har i brev av 14.06.2017 sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i den 
aktuelle saken. Klagenemnda har tatt hensyn til disse i vurderingen, men kan ikke se at de 
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har avgjørende betydning for resultatet i saken.  

 

 

 

 

 

 

Sak 142/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Edir 

Perfekt Bygg AS (godkjenningsnr. 2016/5350).  

 

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: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

 

I e-post datert 14.06.2016 ble vedtak av 27.05.2016 påklaget ved Magnus Gretland på vegne 

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

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 01.04.2016 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 27.05.2016 avslo direktoratet søknaden. Følgende godkjenningsområder ble 

ikke innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 
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Avslaget for godkjenningsområdet ansvarlig søker ble begrunnet med at foretaket ikke hadde 

dokumentert nødvendig utdanningsnivå, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-2 og 11-3 og 

tilhørende veiledning. Direktoratet kunne ikke se av innsendt dokumentasjon hva 

utdanningen svarte til av norsk utdanning. Foretaket hadde heller ikke levert HMS-erklæring 

som bekreftet at foretaket oppfyller lovbestemte krav innen hele, miljø og sikkerhet, jf. 

SAK10 § 13-1 bokstav a andre ledd. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det hadde 

kvalifikasjoner som var tilpasset godkjenningsområdet det var søkt om i tiltaksklasse 2, jf. 

SAK10 § 11-1.  

 

Godkjenningsområder som er innvilget i klagesaksomgangen 

Direktoratet tar klagen til følge når det gjelder godkjenningsområdet utførelse av 

tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner. Det vil si at foretaket har fått innvilget 

dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1. Det ble ved avgjørelsen sett hen til at foretakets 

utdanning er relevant for det aktuelle godkjenningsområdet.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Edir Perfekt Bygg AS har ikke hatt sentral godkjenning tidligere.  

 

Foretaket har oppgitt at det har 52 ansatte og ligger i Sandvika i Bærum kommune, Akershus 

fylke. Ireneusz Krynicki er daglig leder. Han har fullført yrkesskole i byggfag i Stargard 

Szczecinski i Polen i 1993, med tre års undervisningsprogram i faget tømrer og har fått 

tittelen kvalifisert fagarbeider i dette faget. Foretaket har sin virksomhet innen å utføre et 

bredt spekter av byggearbeider, ombygging, bygging, utbygging, oppussingsarbeid og så 

videre, samt utleie av arbeidskraft. Foretaket er registrert med næringskoden ”43.320 

Snekkerarbeid” i Enhetsregisteret.  

 

Saksgang 

01.04.2016 Søknad 

27.05.2016 Vedtak om sentral godkjenning 

15.06.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

29.05.2017 Brev til foretaket med forespørsel om kopi av originaldokument og oversettelse 

av utdanning  

06.06.2017 Tilsvar fra foretaket 

12.06.2017 Brev til foretaket med forespørsel om signert HMS-erklæring 

12.06.2017 Tilsvar fra foretaket 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket skriver i klagen at de anser avslaget på deres søknad om sentral godkjenning som 

urimelig. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdet ansvarlig søker i tiltaksklasse 1.  
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I henhold til SAK10 § 11-1 andre ledd skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for 

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

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

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

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

 

Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

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

tiltaksklasse 1 er mesterbrev eller fagskole (teknisk fagskole med 120 fagskolepoeng), eller 

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

godkjenningsområdet vil for eksempel være mesterbrev som tømrer.   

 

Daglig leder har fullført yrkesskole i byggfag i Polen, med tre års undervisningsprogram i 

faget tømrer og har fått tittelen kvalifisert fagarbeider i dette faget. Direktoratet finner at 

denne utdanningen svarer til utdanning på fag-/svennebrevnivå. Utdanningen er med andre 

ord relevant, men tilfredsstiller ikke kravet til nødvendig utdanningsnivå.  

 

For Kamil Kotalczyk har foretaket dokumentert utdanning ved teknisk videregående skole 

nr.2 ved skolene for byggfag og arkitektur i Polen innen yrket tekniker innen byggfag, med 

spesialisering i utarbeidelse av prisoverslag. Direktoratet har etterspurt fagsammensetning 

og varighet av denne utdanningen, uten å ha mottatt noen tilbakemelding på dette. Det er 

derfor ikke mulig for direktoratet å se hva utdanningen svarer til av norsk utdanning. 

Direktoratet finner dermed at foretaket ikke har synliggjort at denne utdanningen er på 

mesterbrev-/teknisk fagskolenivå.  

 

For Robert Segda har foretaket kun lagt ved en oversettelse av hans vitnemål som tekniker 

innen bygg og anlegg, hvor det fremgår at vitnemålet bekrefter allmenn og yrkesutdanning 

på videregående nivå.  

 

For Michal Maj har foretaket lagt ved originaldokumentet og en engelsk oversettelse av hans 

”Certificate of completion of Basic Vocational School” innenfor yrket ”carpenter”. Ved 

søknad om sentral godkjenning skal søknad og vedlegg som ikke er utferdiget på norsk, 

svensk eller dansk vedlegges en oversettelse til ett av disse språkene, jf. SAK10 § 13-2 tredje 

ledd og tilhørende veiledning. Ettersom den norske oversettelsen av ”vocational school” er 

yrkesskole, er det imidlertid nærliggende å anta at utdanningen svarer til utdanning på fag-

/svennebrevnivå. Foretaket har i alle tilfeller ikke synliggjort at denne utdanningen tilsvarer 

utdanning på mesterbrev-/fagskolenivå.  

 

For Marcin Karczewski har foretaket kun lagt ved en oversettelse av hans vitnemål for tre års 

opplæring i yrket elektromekaniker av motorvogn. Denne utdanningen er ikke relevant for 

det aktuelle godkjenningsområdet. 



 

Side 18 

 

Kravet til nødvendig utdanningsnivå er etter dette ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

Som følge av at foretaket ikke har dokumentert nødvendig utdanningsnivå, er ikke praksis 

ved omsøkt godkjenningsområde vurdert.  

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Edir Perfekt Bygg AS verken i 

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdet ansvarlig søker i tiltaksklasse 1. 

 

Daglig leder viser i søknaden til at han tidligere har drevet enkeltpersonforetaket Perfekt – 

Bygg Krynicki, som tidligere har hatt sentral godkjenning for ansvarlig søker i tiltaksklasse 1. 

Det er imidlertid slik at praktiseringen av regelverket vedrørende den sentrale 

godkjenningsordningen har blitt noe strengere som følge av bygningsmyndighetenes ønske 

om dette, jf. Ot.prp. nr.45 (2007-2009) s.132. Hertil kommer et dokumentasjonskrav på 

utdanning, hvor det tidligere var nok å opplyse om ansattes utdanningsnivå.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 143/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Oppegård 

kommune (godkjenningsnr. 2016/5726).  

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: 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2 

 

I brev datert 27.06.2016 ble vedtak av 30.05.2016 påklaget ved Heidi Tomten og Eirik Kravik 

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

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 18.03.2016 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 30.05.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende godkjenningsområde 

ble innvilget: 

• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2 

 

Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert relevant utdanning, jf. 

byggesaksforskriften (SAK10) § 11-3 og tilhørende veiledning.  

 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Oppegård kommune har ikke tidligere hatt sentral godkjenning.  

 

Oppegård kommune har 3658 ansatte. Virksomhetsleder i Oppegård kommune Vei og Park 

er Dag Øvrom. Han har fagbrev i bergteknikk og 13 års erfaring. Det er også vist til flere 

ansatte blant annet med fagbrev som anleggsgartner, fagbrev som yrkessjåfør, en ingeniør 

innen bygg, en anleggsgartnermester og flere med maskinførerbevis.   

 

Saksgang 

18.03.2016 Søknad 

06.05.2016 Midlertidig svarbrev 

20.05.2016 Mottatt tilleggsinformasjon 

30.05.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

28.06.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 
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I klagen viser foretaket til sin samlede kompetanse og at særlig ingeniørutdanning innen bygg 

er relevant for det påklagede godkjenningsområdet. Kommunene viser også til dets lange 

erfaring med det påklagede godkjenningsområdet, samt driftsleder Roy Stubberudlien som i 

tillegg til sin utdanning som anleggsgartnermester også har gjennomført fagemnet ”Drift og 

vedlikehold av veier og gater” på 10 studiepoeng høsten 2014. Det henvises for øvrig til 

klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2. 

 

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

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

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

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

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

 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være teknisk fagskole innenfor 

anlegg i tillegg til fagbrev som anleggsmaskinfører eller som vei- og anleggsfagarbeider.   

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

gjennomføringsevne for oppgaver som er omfattet av godkjenningsområdet. Det må 

dokumenteres at kvalifikasjonskravene er oppfylt gjennom faglig ledelse med nødvendige 

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

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

vil dermed ikke alene være tilstrekkelig. 

 

Foretaket har som nevnt vist til flere ansatte blant annet med fagbrev som anleggsgartner, 

fagbrev som yrkessjåfør, en ingeniør innen bygg, en anleggsgartnermester og flere med 

maskinførerbevis. Kravet til utdanningsnivå er dermed oppfylt. Utdanningen som 

bygningsingeniør er også relevant.  

 

Etter direktoratets vurdering er det imidlertid ikke dokumentert tilstrekkelig relevant fagbrev 

for utførelse. Kravet til gjennomføringsevne i form av kvalifisert personale i det utførende 

ledd er dermed ikke oppfylt, jf. SAK10 § 9-1. Det er i klagen vist til ansatte Roy Stubberudlien 

og at han har 10 studiepoeng innenfor emnet ”Drift og vedlikehold av veier og gater”, i tillegg 

til sin utdanning som anleggsgartnermester. Dette er etter direktoratets vurdering imidlertid 

ikke tilstrekkelig til å kunne fastslå at foretaket har relevant utdanning i det utførende ledd, 

for eksempel i form av fagbrev i anleggsmaskinførerfaget. 
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Krav til praksis 

Fordi foretaket ikke oppfyller kravet til gjennomføringsevne og tilstrekkelig relevant 

utdanning i det utførende ledd foretar ikke direktoratet en inngående vurdering av praksisen 

det er vist til. Direktoratet vil allikevel kort bemerke at praksisen synes å kunne være relevant 

for det påklagede godkjenningsområdet, men at flere av prosjektene kan plasseres i 

tiltaksklasse 1. 

 

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Oppegård kommune verken i 

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2. 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 144/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Embla Bygg AS (godkjenningsnr. 2016/5767).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområder: 

• Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 1 
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• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 

 

I brev mottatt 16.08.2016 ble vedtak av 28.06.2016 påklaget ved Per Espen Musæus på 

vegne av foretaket. Foretaket fikk i e-post av 28.06.2016 utsatt klagefrist til 20.08.2016. 

Klagen er dermed rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 31.05.2016 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 28.06.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av veg-, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av ventilasjons- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 

 

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

dokumentert tilstrekkelig relevant praksis med godkjenningsområdene, jf. 

byggesaksforskriften (SAK10) § 11-4, 11-5, 13-5 andre ledd bokstav d og t og tilhørende 

veiledning. Foretaket hadde kun sendt inn referanseprosjekter fra 2015 for de aktuelle 

godkjenningsområdene, som dermed ikke dokumenterte nok praksis. Foretaket hadde derfor 

ikke dokumentert at det hadde kvalifikasjoner som var tilpasset godkjenningsområdene det 

var søkt om, jf. SAK10 § 11-1.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Embla Bygg AS fikk sentral godkjenning første gang 26.01.2006. I perioden 05.07.2013 –

27.06.2016 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene overordnet 

ansvar for prosjektering, prosjektering av konstruksjonssikkerhet, prosjektering av 

bygningsfysikk, overordnet ansvar for utførelse og utførelse av tømrerarbeid og montering av 

trekonstruksjoner – alle i tiltaksklasse 1. 

 

Foretaket har oppgitt at det har 7 ansatte og ligger i Oslo fylke. Espen Musæus er daglig 

leder. Bjørnar Fahre er prosjektleder og har mesterbrev som tømrer fra 1991. Foretaket har 
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sin virksomhet innen byggeledelse og oppføring av bygninger og er registrert med 

næringskoden ”41.200 Oppføring av bygninger” i Enhetsregisteret.  

 

Saksgang 

31.05.2016 Søknad 

28.06.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

01.09.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

02.05.2017 Brev til foretaket med forespørsel om flere referanseprosjekter 

09.05.2017 E-post til foretaket med forespørsel om nærmere beskrivelser av 

referanseprosjekter 

 

Foretakets anførsler 

I e-post av 28.06.2016 skriver foretaket at de er to personer som har drevet 

eiendomsutvikling i Oslo siden henholdsvis 1993 og 2002 og at de har utviklet godt over 100 

boliger i Oslo, slik at det vil være mye erfaring som kan hentes frem.  

I supplerende klagebrev mottatt 16.08.2016 viser foretaket til vedlagte 

igangsettingstillatelser som dokumentasjon på praksis med prosjektering av brannkonsept. 

Videre skriver foretaket at de legger vekt på deltakelse som rådgiver/sparringspartner i både 

prosjektering og utførelse av riving og miljøsanering ved alle deres prosjekter hvor dette har 

vært aktuelt. Foretaket opplyser også om at de har ansatt en byggingeniør etter at 

opprinnelig søknad ble sendt og viser til at ingeniørstudiet har stort fokus på miljøaspektet 

ved byggeprosjekter, samt at studiet inkluderer emner som omfatter brannsikring. Det 

henvises for øvrig til klagen.  

 

Vurdering 

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

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. 

 

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

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

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

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

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

 

Krav til utdanning 

 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

utdanning for godkjenningsområdene prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 1 og 

prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 1 vil for eksempel være mesterbrev som tømrer.  
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Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

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

godkjenningsområdet utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 vil for eksempel 

være fagbrev som anleggsmaskinfører eller svennebrev som tømrer.  

 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med mesterbrev som tømrer fra 1991. 

Utdanningskravet er dermed oppfylt for alle de påklagede godkjenningsområdene.  

 

Krav til praksis 

 

Generelt om godkjenningsområdene 

 

Godkjenningsområdet prosjektering av brannkonsept omfatter utforming av helhetlig 

konsept for brannsikkerheten for nytt eller endring av eksisterende tiltak, ut fra byggverkets 

brannklasse, risikoklasse, forutsatte bruk, størrelse og planløsning. Tiltaksklasse 1 omfatter 

byggverk i brannklasse 1 som er i risikoklasse 1, 2 og 4, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav d 

og tilhørende veiledning.  

 

Godkjenningsområdet prosjektering av miljøsanering omfatter kartlegging av farlig avfall ved 

riving, rehabilitering eller vesentlig ombygging av eksisterende byggverk, og på basis av det 

utarbeide avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse. Tiltaksklasse 1 omfatter 

prosjektering/kartlegging av rivemasser i bygning med BRA større enn 100 m 2 og mindre 

enn 400 m2, samt miljøsanering av anlegg eller konstruksjoner av tilsvarende størrelse, jf. 

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

 

Godkjenningsområdet utførelse av riving og miljøsanering omfatter sanering og forsvarlig 

sluttbehandling av farlig avfall iht. Miljøsaneringsbeskrivelsen, samt håndtering av 

rivingsmaterialer for ombruk, gjenvinning, energiutnyttelse og forsvarlig sluttbehandling iht. 

avfallsplan. Godkjenningsområdet omfatter også oppgaver ved tiltak på eksisterende 

byggverk (rehabilitering). Tiltaksklasse 1 omfatter riving og miljøsanering av bygning med 

BRA inntil 400 m2, som f.eks. enebolig, tomannsbolig, rekkehus og kjedehus, og anlegg eller 

konstruksjoner med tilsvarende størrelse og materialbruk. 

 

For funksjonen ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 1 må foretaket vise til 4 års relevant 

praksis etter endt utdanning på mesterbrev-/teknisk fagskole-nivå, jf. SAK10 § 11-3 og 

tilhørende veiledning.  

 

For funksjonen ansvarlig utførende i tiltaksklasse 1 må foretaket vise til 2 års relevant praksis 

etter endt utdanning på fag-/svennebrev-nivå, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning.  

 

Den konkrete vurderingen av foretakets praksis som ansvarlig prosjekterende 
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I søknaden har foretaket vist til ett referanseprosjekt for godkjenningsområdene 

prosjektering av brannsikkerhet og miljøsanering. Prosjektet er fra 2015 og gjaldt en 

tomannsbolig. Det er lagt ved en igangsettingstillatelse av tiltaket, hvor foretaket blant annet 

står oppført som ansvarlig prosjekterende av brannkonsept og miljøsanering i tiltaksklasse 1. 

Beskrivelsen foretaket gir av prosjektet er noe kortfattet, ettersom foretaket skriver at det 

har vært ansvarlig prosjekterende for brannkonsept med tilhørende rømningsplan og 

ansvarlig prosjekterende av miljøsanering, uten å gi noen nærmere redegjørelse av 

foretakets rolle og arbeidsoppgaver.  

 

I søknaden er det også lagt ved et skriv fra Nord West Eiendom AS, hvor det opplyses at 

Embla Bygg AS er et datterselskap av Nord West Eiendom AS, hvor både Espen Musæus og 

Bjørn Fahre er ansatt. Nord West Eiendom AS er et investeringsselskap, som leier inn Embla 

Bygg AS til å administrere byggeprosjektene. Skrivet inneholder en oversikt over prosjekter 

som er utført i perioden 2004 – 2016/2017, samt prosjekter som er under utvikling. 

Oversikten gir en kortfattet beskrivelse av prosjektene uten noen nærmere redegjørelse av 

foretakets rolle og arbeidsoppgaver som ansvarlig prosjekterende.  

 

I klagen har foretaket lagt ved tre igangsettingstillatelser fra 2014, hvor de blant annet står 

oppført som ansvarlig prosjekterende av brannkonsept ved to eneboliger og én 

tomannsbolig. Foretaket gir imidlertid ingen nærmere beskrivelse av rollen som ansvarlig 

prosjekterende.  

 

I e-post av 09.05.2017 ble foretaket bedt om å sende inn en nærmere beskrivelse av 

referanseprosjektene som var vedlagt søknaden. Direktoratet har imidlertid ikke mottatt svar 

på dette.  Det er derfor ikke mulig for direktoratet å vurdere hvorvidt foretaket har 

tilstrekkelig praksis med prosjektering av brannkonsept og miljøsanering. Kravet til praksis er 

etter dette ikke oppfylt. 

 

Den konkrete vurderingen av foretakets praksis som ansvarlig utførende 

 

I søknaden har foretaket vist til to referanseprosjekter for godkjenningsområdet utførelse av 

riving og miljøsanering. Prosjektene er fra 2015 og gjaldt en enebolig og en tomannsbolig. 

Foretaket skriver at det har stått som ansvarlig utførende for miljøsanering, herunder at de 

har leid inn underentreprenører på sin ansvarsrett for utførelse, med daglig oppfølging og 

kontroll fra foretakets faglige leder/byggmester. Prosjektene gir en dekkende beskrivelse av 

godkjenningsområde utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1. Vedlagte 

igangsettingstillatelser viser at foretaket blant annet har stått oppført som ansvarlig 

utførende av miljøsanering. Ettersom begge prosjektene er fra 2015, vil det si at foretaket 

med dette har dokumentert 1 års praksis.  

 

I søknaden er det også lagt ved en oversikt over prosjekter fra Nord West Eiendom AS.  

Denne er som nevnt i kortfattet form og gir heller ingen nærmere anvisning av foretakets 
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rolle som ansvarlig utførende av riving og miljøsanering. Direktoratet har heller ikke mottatt 

noen nærmere beskrivelse av foretakets rolle og arbeidsoppgaver som ansvarlig utførende 

etter forespørsel om dette i e-post av 09.05.2017. Kravet til praksis er etter dette ikke 

oppfylt.  

 

 

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

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

sentral godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 

1, prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 1 og utførelse av riving og miljøsanering i 

tiltaksklasse 1. 

 

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

 

 

 

 

Sak 145/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Paulsen Bygg og Vedlikehold AS (godkjenningsnr. 2016/5932).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 

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

1 

• Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaklasse 1 
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• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1 

 

Vedtak av 16.06.2016 ble elektronisk påklaget av foretaket den 04.07.2016. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29. Klagen er i ettertid supplert i brev av 24.08.2016 fra 

advokatfullmektig Trygve Eriksen på vegne av foretaket. Direktoratet vil i det følgende 

forholde seg til dette klagebrevet og de anførslene som fremkommer her.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 04.05.2016 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett.  

 

I vedtak datert 16.06.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 

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

1 

• Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1 

 

 

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

hadde dokumentert å ha relevant utdanning for de aktuelle godkjenningsområdene det var 

søkt om, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 11-3 og tilhørende veiledning. Foretaket hadde 

dermed ikke dokumentert å ha kvalifikasjoner som var tilpasset de omsøkte 

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

 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Paulsen Bygg & Vedlikehold AS fikk sentral godkjenning første gang 04.11.2003. I perioden 

29.01.2013 – 29.01.2016 hadde foretaket sentral godkjenning for ansvarlig søker i 
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tiltaksklasse 1, samt en rekke prosjekterende- og utførende godkjenningsområder i 

tiltaksklasse 1 og 2. Dette gjelder blant annet overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 2.  

 

Foretaket har 33 ansatte og ligger i Kongsvik i Tjeldsund kommune i Nordland. Gjøran 

Sommarset er daglig leder. Han har svennebrev i tømrerfaget fra 2001. Det er i tillegg tre 

andre ansatte i foretaket med svennebrev i tømrerfaget, samt en ansatt med mesterbrev 

som tømrer fra 2001 i tillegg til takstmannutdannelse.  

 

Foretaket har sin virksomhet innen entreprenørvirksomhet med hovedvekt på nybygg, 

ombygging og vedlikehold av bolighus og andre bygg og er registrert med næringskoden 

41.200 Oppføring av bygninger i Enhetsregisteret.  

 

 

 

Saksgang 

04.05.2016 Søknad 

16.06.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

04.07.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Det blir i klagen anført at foretaket for alle de påklagede godkjenningsområdene har 

langvarig praksis innenfor områdene som gir grunnlag for å få innvilget godkjenning. Det 

vises i den forbindelse til alle referanseprosjektene som er vedlagt den opprinnelige 

søknaden. Videre anføres det at overgangsbestemmelsen må få anvendelse i saken, da 

langvarig praksis må kunne likestilles med utdanning. Det henvises for øvrig til klagen.  

 

Vurdering 

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

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene.  

 

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

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

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

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

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

 

Utførelse av murerarbeid og ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 1 er fag-/svenneprøve eller tilsvarende i tillegg til 2 års praksis 

etter endt utdanning, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 med tilhørende veiledning. 

Utdanningskravet for de påklagede godkjenningsområdene vil med dette være relevante fag- 

eller svennebrev for de enkelte fag. Bakgrunnen for dette er at foretak som påtar seg 



 

Side 29 

ansvar som utførende skal ha tilstrekkelige kvalifikasjoner og gjennomføringsevne til å 

forestå oppgaver etter plan- og bygningsloven, jf. SAK10 § 9-1 andre ledd og tilhørende 

veiledning. For at foretaket skal ha gjennomføringsevne for de oppgaver som omfattes 

av de omsøkte godkjenningsområder må blant annet faglig ledelse ha nødvendige 

kvalifikasjoner i form av relevant utdanning og praksis som står i forhold til de oppgaver 

foretaket skal gjennomføre.  

 

For sentral godkjenning må utdanning og praksis være relevant for det omsøkte 

godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Ved søknad om sentral 

godkjenning skal oppfyllelse av kravene dokumenteres. 

 

For godkjenningsområdet utførelse av murerarbeid i tiltaksklasse 1 vil relevant utdannelse 

for eksempel være fagbrev som murer. For ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1 

vil relevant utdannelse for eksempel være fagbrev som blikkenslager eller kuldemontør.  

 

Ved vurderingen av om utdanningen anses som relevant, er fagretning og fagkombinasjon 

sentralt, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Foretaket har dokumentert å ha fire 

ansatte med svennebrev i tømrerfaget, samt en ansatt med mesterbrev som tømrer i tillegg 

til takstmannutdannelse. Disse utdanningene er etter direktoratets vurdering ikke 

tilstrekkelig relevante for de påklagede godkjenningsområdene. Bakgrunnen for dette er at 

det for de enkelte godkjenningsområdene finnes egne, konkrete utdannelser som gir 

spesifikk fagkompetanse tilpasset godkjenningsområdets innhold. Herunder er det også 

sentralt at hele bredden av det omsøkte godkjenningsområdet skal kunne dekkes gjennom 

foretakets praksis. Godkjenningsområdets bredde må da også kunne gjenspeiles i bredden på 

utdanningen som kreves. Paulsen Bygg & Vedlikehold har etter direktoratets vurdering ikke 

dokumentert å ha ansatte med slik konkret relevant utdanning tilpasset de enkelte 

påklagede godkjenningsområdene.  

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt.  

 

Foretakets praksis 

Ved søknad om sentral godkjenning må foretaket oppfylle kravene til relevant utdanning 

med tilstrekkelig nivå, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Utdanningskravet er dermed 

absolutt og praksis kan ikke veie opp for manglende utdanning. Foretakets anførsel om at 

langvarig praksis med de enkelte godkjenningsområdene må veie opp for manglende 

relevant utdannelse kan derfor ikke tas til følge, da direktoratet ikke har anledning til å 

fravike kravene til utdanning. Ettersom foretaket ikke oppfyller kravet til relevant utdanning, 

vil praksis derfor ikke bli vurdert.  

  

Med tanke på eventuell innsendelse av ny søknad vil direktoratet likevel rette noen korte 

kommentarer til foretakets praksis. I innsendt søknad har foretaket vist til en rekke 

referanseprosjekter som gjelder blant annet eneboliger hvor foretaket har beskrevet at det 

har hatt ansvaret for prosjektering og utførelse innenfor tømrerarbeider, murerarbeider, 
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ventilasjonsarbeider og våtromsarbeider. De samme referanseprosjektene med like 

beskrivelser går igjen under flere godkjenningsområder, uten at det fremgår klart konkret 

hvilke oppgaver foretaket har utført i prosjektene. For at direktoratet skal kunne vurdere 

prosjektenes relevans og tiltaksklasse må referanseprosjektene ved en eventuell ny 

innsending av søknad ved en senere anledning beskrives på en slik måte at det fremgår klart 

hvilke konkrete oppgaver foretaket har utført i prosjektene.  

 

 

Utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner og montering av 

glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen utførende i 

tiltaksklasse 1 er fag-/svenneprøve eller tilsvarende i tillegg til 2 års praksis 

etter endt utdanning, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 med tilhørende veiledning. Foretaket har 

dokumentert å ha en ansatt med mesterbrev som tømrer. Denne utdanningen er etter 

direktoratets vurdering relevant for godkjenningsområdene og har tilstrekkelig nivå.  

 

Utdanningskravet er dermed oppfylt.  

 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdet utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner 

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

prefabrikkerte betongelementer. Utførelse av sikringstiltak inngår i godkjenningsområdet, jf. 

SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav i og tilhørende veiledning.  

 

I tiltaksklasse 1 omfattes montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner som 

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

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

tiltaksklasse 1 kan være: 

• bensinstasjon eller enkelt industribygg 

• lager- eller landbruksbygg 

• nye balkonger på boligblokker t.o.m. 5. etasjer 

• bru og kulvert med spennvidder inntil 10 m 

• tårn inntil 10 m høyde 

 

Godkjenningsområdet montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning omfatter 

montering av glasskonstruksjon og fasadekledning på byggverk, inkludert montering av 

beslag, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav j og tilhørende veiledning.  

 

Eksempler på montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 1 kan være: 

 

• lette transparente takkonstruksjoner inntil 5 m spennvidde 
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• innglassing av balkonger eller verandaer 

• fasadekledning av byggverk inntil tre etasjer 

 

Ved relevansvurdering av praksis vil det være sentralt at praksis er fra tilsvarende fagområde 

og oppgaver, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Foretaket har i søknadsomgangen vist 

til en rekke referanseprosjekter vedrørende oppføring av eneboliger og fritidsboliger. Som 

nevnt over går de samme referanseprosjektene med like beskrivelser igjen under flere 

godkjenningsområder, uten at det fremgår klart konkret hvilke oppgaver foretaket har utført 

i prosjektene. Det er i flere av prosjektene beskrevet at ”Paulsen Bygg og Vedlikehold AS har 

hatt ansvaret for prosjektering og utførsel innenfor tømrerarbeider, ventilasjonsarbeider og 

våtromsarbeider” samt at det har hatt ansvaret for ”koordinering av flere fag, herunder bygg, 

el, grave og ventilasjonsentrepriser.” For de påklagede godkjenningsområdene fremkommer 

det ikke av beskrivelsene at foretaket for eksempel har utført konkrete arbeider med 

stålkonstruksjoner, glasskonstruksjoner/fasadekledning eller lignende som omfattes av 

godkjenningsområdene. Det er etter dette direktoratets vurdering at foretaket ikke har vist 

til slik relevant praksis som omfattes av godkjenningsområdet, jf. SAK10 §§ 11-3 og 13-5 

tredje ledd bokstav i og tilhørende veiledning.  

 

Foretaket har ikke hatt sentral godkjenning for disse godkjenningsområdene tidligere. På 

bakgrunn av at foretaket ikke har dokumentert å ha tilstrekkelig relevant praksis med 

godkjenningsområdene, er dermed heller ikke kravet til nødvendig praksistid oppfylt, jf. 

SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning.  

 

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Paulsen Bygg & Vedlikehold AS 

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

kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene, jf. SAK10 

§ 11-1 andre ledd.  

 

I klagen er det anført at foretaket må omfattes av overgangsregelen for fornyelse av 

sentral godkjenning. Overgangsregelen innebærer at foretak som søker om fornyelse av 

sentral godkjenning etter 1.1.2016 skal vurderes etter de mer lempeligere 

kvalifikasjonskrav som gjaldt før 1.1.2016, jf. SAK10 § 20-3 og tilhørende veiledning. 

Overgangsregelen kommer altså kun til anvendelse på de tilfellene hvor foretaket har hatt 

sentral godkjenning for de omsøkte godkjenningsområdene tidligere, jf. SAK10 § 

20-3. Paulsen Bygg & Vedlikehold har etter det direktoratet kan finne ikke hatt sentral 

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene tidligere. Foretaket har hatt sentral 

godkjenning for godkjenningsområdet overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 2, men 

dette var et eget godkjenningsområde og kan ikke likestilles med de enkelte påklagede 

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

20-3.  

 

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.» 
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Sak 146/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra MT Byggteknikk AS (godkjenningsnr. 2016/5931).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområder: 

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 

• Arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 1 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 

• Kontroll av våtrom (i boliger) i tiltaksklasse 1 

• Kontroll av luftetthet i tiltaksklasse 1 

Vedtaket ble påklaget av foretaket den 04.07.2016. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 

29. Foretaket er klageberettiget, jf. (fvl) § 28.1. ledd. (Når det gjelder tidligere godkjenning og 

forholdet til denne saken, se egen kommentar siste side og vedlegg). 

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 31.05.2016 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett.  

I vedtak datert 29.06.2016 avslo direktoratet søknaden for flere godkjenningsområder, 

derunder de påklagede godkjenningsområdene.  Foretaket fikk innvilget: 

• Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 1 



 

Side 33 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

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

2 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområder ble avslått: 

 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av geoteknikk i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av løfteinnretninger i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av murarbeid i tiltaklasse 1 

• Utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse i tiltaksklasse 2 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 

• Kontroll av våtrom (i boliger) i tiltaksklasse 1 

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

 

Begrunnelsen for avslagene var at foretaket enten ikke hadde dokumentert nødvendig 

utdannelse eller ikke relevant praksis jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 11-3 med tilhørende 

veiledning. Foretaket hadde dermed ikke tilstrekkelig dokumentert nødvendige og relevante 
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faglige kvalifikasjoner, jf.  SAK 10 §§ 11-1,1. ledd og 11-2, jf. 11-4. 

 

Når det gjelder de påklagede godkjenningsområdene, var utførelse av murarbeid i 

tiltaksklasse 1 avslått med at det ikke var dokumentert relevant utdannelse.  De fire øvrige 

påklagede godkjenningsområdene var avslått på grunn av at foretaket ikke hadde 

dokumentert relevant praksis. 

Det vises til vedtaket. 

 

Generelle opplysninger om foretaket  

Foretaket er et aksjeselskap som ligger i Stjørdal kommune i Nord-Trøndelag fylke. Foretaket 

ble stiftet den 07.12.2005, og registrert i foretaksregisteret den 101.02.2006. Foretaket har 

hatt sentral godkjenning tidligere. Disse godkjenningen vil bli omtalt nedenfor i den grad det 

er nødvendig for å belyse saken. 

Næringskode er 41.200.Oppføring av bygninger.  Det vises til vedlegget fra 

Brønnøysundregistrene og Purehelp. Foretaket har ifølge søknaden 46 ansatte. Styreleder og 

faglig leder er Torstein Fjerdingen Iselvmo. Han har svennebrev som tømrer fra 1993.  Daglig 

leder er Monica Fjerdingen Iselvmo. Det er ikke dokumentert noen utdannelse for henne.  

Morten Lien har håndverksbrev fra 1984.  Lars Myhr har svennebrev som tømrer fra 2000.  

For øvrig vises det til vedlagt organisasjonsplan. 

Saksgang   

31.05.2016: Søknad 

29.06.2016: Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

04.07.2016: Vedtaket påklages av foretaket 

01.09.2016: Foretaket ettersender utfyllende klage. Der klages det på andre  

                    godkjenningsområder enn i første klagen 

April 2017: Diverse e-poster med foretaket om hvilke godkjenningsområder klagen skal 

                     omfatte 

Foretakets anførsler 

Klagen er delt opp i forhold til de ulike påklagede godkjenningsområdene.  Når det gjelder 

utførelse av murarbeid anføres det at langvarig praksis bør gi grunnlag for sentral 

godkjenning. Det vises til overgangsordningen. Videre anføres at bedriften er godkjent 

lærebedrift innen murerfaget. Når det gjelder godkjenningsområdet arbeid på 

bevaringsverdige byggverk, legges det ved klagen referanseprosjekt fra Grønberg Gård 

Malvik og et fra Munkholmen. 

For overordnet ansvar for kontroll anføres det at foretaket har sendt inn referanseprosjekter 

som dokumenterer at at foretaket har tilstrekkelig praksis på dette godkjenningsområdet.  

Videre anføres at foretaket er godkjent våtromsbedrift og at Torstein Fjerdingen Iselvmo har 

gjennomgått kurs for våtrom i regi av byggmesterforbundet. 
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Når det gjelder godkjenningsområdene kontroll av våtrom og kontroll av lufttetthet anføres 

at foretaket har tilstrekkelig arbeidspraksis blant annet fra arbeid” Bolig Brustad” og 

Grønneberg Gård. 

Det vises til klagen. 

Vurdering 

Direktoratet beklager innledningsvis den lange saksbehandlingstiden på klagesaker. 

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

påklagede godkjenningsområdene.  

 

Oversikt over gjeldende rett for vurderingen 

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

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

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

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

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

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

dette.  

 

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

må foretaket dokumentere at den faglige ledelsen behersker hele bredden av 

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

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

Bredden av arbeidsoppgaver er beskrevet i veiledningsteksten til hvert enkelt 

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

vises til disse veiledningstekstene. 

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

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

bygg eller anlegg.  

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

godkjenning, jf. SAK10 § 13-2.2. 

 

Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 

Nødvendig utdannelse 

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

disse uttrykker gjeldende forvaltningspraksis av direktoratets faglige vurdering av 

nødvendige krav til tilstrekkelig og relevant utdannelse, er det nødvendig med utdanning på 

linje med svennebrev som murer for å kunne få innvilget sentral godkjenning for dette 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1.  Det er ikke dokumentert slik utdannelse i foretaket, 

verken nå eller i tidligere saker. 
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Den nødvendige utdannelsen er derfor ikke tilstede i foretaket. 

 

Kort kommentar til referanseprosjektene i søknaden 

I og med at foretaket ikke oppfyller kravet til utdannelse, trenger ikke direktoratet gå inn i en 

vurdering av praksis for å avgjøre klagen. Det skal imidlertid kort kommenteres at de 

innsendte referanseprosjektene omhandler flere godkjenningsområder i stikkords form. 

Enkelte av dem omtaler ikke murarbeider i det hele tatt. Referanseprosjektene dokumenter 

derfor ikke at foretaket behersker hele godkjenningsområdet.  Da er heller ikke minstetiden 

på 2 års relevant erfaring med godkjenningsområdet dokumentert. 

 

Forholdet til overgangsregelen 

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

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

kravet til utdanning ikke er oppfylt. Det har ikke vært hensikten med overgangsordningen at 

den skulle kompensere for manglende formell utdanning.  Etter direktoratets oppfatning 

likestilles dette med de tilfellene hvor det i foretaket er en utdannelse, men at denne ikke er 

relevant.  

For at denne regelen skal kunne anvendes må foretaket dokumentere slik praksis. 

Foretaket har tidligere fått avslag på dette godkjenningsområdet tre ganger. Det var i vedtak 

datert 08.10.2013, da på grunn av både utdannelse og praksis. I vedtaket 12.03.2015 var det 

utdannelse som var ført opp som avslagsgrunn. I neste vedtak, 02.12.2015 ble sentral 

godkjenning avslått både på grunnlag av utdannelse og praksis.  Det påklagede vedtaket ble 

fattet den 29.06.2016.  

Foretaket har heller ikke i klagen eller tidligere søknader dokumentert særlig kvalifiserende 

og langvarig praksis. Foretaket kommer derfor ikke inn under overgangsregelen SAK10 § 20-

3. 

 

Forholdet til lærebedriftssituasjonen 

Det er anført i klagen at foretaket er godkjent lærebedrift innen murerfaget og at det derfor 

bør få sentral godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet. 

Det er kravene i SAK10 kap 9-13 jf. pbl kap 22 som regulerer vilkårene for at et foretak skal 

kunne innvilges sentral godkjenning. Det forhold at et foretak er godkjent som lærebedrift er 

ikke satt opp i loven eller forskriften som et kvalifiserende moment. Direktoratet har derfor 

ikke hjemmel i regelverket for å legge vekt på dette forholdet. 

Forøvrig bemerkes at det fremgår av godkjenningen fra Fylkestinget i Nord-Trøndelag, datert 

04.09.2009 at godkjenningen opphører dersom lærebedriften ikke har læring over en 

periode på to år. Det er ikke innsendt kopi av lærlingekontrakter eller annen dokumentasjon 

som viser at foretaket har hatt læringer i murerfaget kontinuerlig. 
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Foretaket har ikke dokumentert tilstrekkelig og relevant utdannelse og praksis for utførelse 

av murerarbeid i tiltaksklasse 1.  Foretaket har derfor heller ikke dokumentert at det har 

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

pbl. § 23-6, SAK 10 §§ 9-1,2. ledd, 11-1,2. ledd og §§ 11-2, 11-3, 11-4,2 og 5 ledd, 11-5., 12-4 

og 13-5,3.ledd bokstav h, jf. også pbl. § 22-1. 

 

 

Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 1 

Fagområdet omfatter arbeider (restaurering/bevaring) på byggverk med ulik grad av juridisk 

vernestatus. Med juridisk vernestatus menes enkeltbygninger eller bygningsmiljøer som er 

fredet etter kulturminneloven, vernet gjennom pbl. kapittel 11 eller 12, kirkerundskrivet eller 

andre bestemmelser. Godkjenningsområdet omfatter også tiltak på byggverk som åpenbart 

fyller kriteriene for tilsvarende formelt vern. Arbeid på bevaringsverdige byggverk omfatter 

arbeid med alle typer materialer og innenfor en rekke håndverksfag, slik som murer, tømrer, 

snekker, blikkenslager, taktekker og maler. 

 

Kulturminner representerer en ikke-fornybar ressurs med store økonomiske, 

kunnskapsmessige, kulturhistoriske og miljømessige verdier og skal derfor vernes både som 

en del av vår kulturarv og identitet som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. 

Restaurering av slike tiltak kan omfatte både konstruktive og ikke konstruktive (dekorative) 

deler. Plassering i tiltaksklasse for arbeider på bevaringsverdige byggverk vil være avhengig 

av arbeidets kompleksitet og vanskelighetsgrad og byggverkets verneverdi og autentisitet. 

Det er en forutsetning at foretak som søker sentral godkjenning innen dette området har 

kjennskap til bygningens tekniske oppbygging, utseende og egenskaper. 

 

Nødvendig utdannelse 

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

disse uttrykker gjeldende forvaltningspraksis av direktoratets faglige vurdering av 

nødvendige krav til tilstrekkelig og relevant utdannelse, er det nødvendig med utdanning på 

linje med svennebrev som bl.a. tømrer eller murer for å kunne få innvilget sentral 

godkjenning for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1.   

Det er dokumentert utdannelse som svennebrev tømrer i foretaket. Kravet til utdannelse er 

derfor oppfylt. 

Referanseprosjektene 

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

innholdet dette har, jf. SAK 10 § 13-5,3. ledd bokstav l. 

 

Søknaden inneholdt kun et referanseprosjekt. Dette dokumenterte verken at det aktuelle 

bygget oppfylte kravet til verneverdig eller fredet byggverk eller at foretaket hadde utført 

arbeid som er omfattet av godkjenningsområdet. 
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Vedlagt klagen var det henvist til to referanseprosjekter, henholdsvis Grønneberg Gård, 

Malvik og Munkholmen. Til disse prosjektene skal direktoratet kort bemerke følgende:  

 

Når det gjelder Grønneberg Gård, vil eventuelt nye innvendig arbeid ikke omfattes av 

arbeider på bevaringsverdige byggverk.  En rehabilitering som dette vil i begrepets forstand i 

praksis innebære en oppgradering/høyning av standarden. Det vil derfor ikke omfattes av 

begrepet restaurering i forskriftens forstand. Slikt arbeide er derfor arbeid på eksisterende 

byggverk.   Det må dokumenteres bedre at det er arbeid som omfattes av 

godkjennimgsområdet. 

 

Når det gjelder det utvendige, så er dette alt for generelt beskrevet. Det er ikke dokumentert 

hva som måtte være utført av bevaringsverdig arbeider på fasader/vinduer og tak. 

 

En igangsettingstillatelse er i seg selv heller ikke alene tilstrekkelig som referanseprosjekt, da 

det ved vurderingen av prosjektene skal legges på bl.a. hvorvidt praksis har vært gjennomført 

i samsvar med tillatelser og bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, 

jf SAK10 § 11-5,1.ledd.  

 

Når det gjelder referanseprosjektet Munkholmen, er arbeidet på prosjekterte ikke 

tilstrekkelig dokumentert.  Det er skrevet at taktekkingsarbeide er ny taktekking og derfor 

ikke relevant. Vanlig vedlikehold er unntatt søknadsplikt og faller utenfor 

godkjenningsområdet.  Formuleringen:” vedlikehold på omkringliggende vernede bygninger” 

er ikke en dokumentasjon på arbeid som kvalifiserer for det omsøkte godkjenningsområdet.  

 

Foretaket har ikke dokumentert tilstrekkelig og relevant praksis for utførelse av arbeider på 

bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 1.  Foretaket har derfor heller ikke dokumentert at 

det har tilstrekkelige faglige kvalifikasjoner for å få sentral godkjenning for det påklagede 

området, jf. pbl. § 23-6, SAK 10 §§ 9-1,2. ledd, 11-1,2. ledd og §§ 11-2, 11-3, 11-4,2 og 5 ledd, 

11-5., 12-4 og 13-5,3.ledd bokstav l, jf. også pbl. § 22-1. 

 

Felles drøftelse av utdanningskravene i de tre påklagede godkjenningsområdene for 

uavhengig kontroll 

 

Nødvendig utdannelse 

Ifølge SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og veiledningen til disse bestemmelsene slik disse rettskildene 

uttrykker gjeldende forvaltningspraksis av direktoratets faglige vurdering av nødvendige krav 

til tilstrekkelig og relevant utdannelse, er det nødvendig med utdanning på linje med 

mesterbrev som tømrer eller fagskole bygg.  Dette gjelder for alle de tre omsøkte 

godkjenningsområdene for uavhengig kontroll. 

 

Det er ikke dokumentert slik utdannelse i foretaket. Foretaket oppfyller dermed ikke det ene 
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av flere grunnleggende krav for sentral godkjenning for disse tre godkjenningsområdene. 

 

Felles kommentar angående praksis for uavhengig kontroll 

 

Grunnet manglende utdannelsesnivå i foretaket er det ikke nødvendig for direktoratet å gå 

inn i referanseprosjektene for å avgjøre klagen. 

 

Det er imidlertid direktoratets inntrykk at foretaket ikke har full klarhet i hva disse 

godkjenningsområdene innbefatter, hvilken praksis som er nødvendig, og hvordan denne 

skal dokumenteres. Det samme gjelder nødvendig erfaringstid. Direktoratet skal derfor 

foreta en gjennomgang av kravene til praksisens innhold. Felles for alle kontrollområdene er 

at det skal være en uavhengig kontroll i lovens og forskriftens forstand, kontrollen skal ha 

omfattet godkjenningsområdets faglige innhold, og foretaket skal dokumentere fire års 

praksis med uavhengig kontroll med vedkommende godkjenningsområde. Det skal som 

nevnt innledningsvis dokumenteres at hele det faglige innholdet i godkjenningsområdet 

beherskes faglig. 

 

Overordnet ansvar for uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1 

Ifølge Plan- og bygningsloven § 23-7 og SAK10 § 14-1 skal kontrollerende foretak være en 

annen juridisk enhet enn det foretaket som utfører arbeid som kontrolleres. 

Foretaket kan derfor ikke ha kontrollfunksjon i tiltak der det også har en av funksjonene 

kontrollen omfatter. Den kontrollen foretaket har av egen prosjektering eller egen utførelse 

er egenkontroll. Praksis fra egenkontroll kan ikke tjene som referanseprosjekt for uavhengig 

kontroll. 

Foretak med sentral godkjenning for overordnet ansvar for uavhengig kontroll er kvalifisert 

for å kunne erklære ansvar for uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse av tiltak innen 

de fagområder foretaket selv besitter kompetanse og på fagområder der foretaket har 

kompetanse til å styre underleverandør av kontrolloppgaver. Dette skal fremgå av 

kvalitetssikringsrutinene til kontrollforetaket. Det er ifølge SAK10 § 11-3 med tilhørende 

veiledning dokumenteres 4 års praksis med godkjenningsområdet før foretaket kan få 

innvilget sentral godkjenning i tiltaksklasse 1. 

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

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

en forutsetning at foretaket har kvalifisert personell med relevant praksis fra prosjektering og 

prosjekteringsledelse, samt praksis fra utførelse/byggeledelse, og har rutiner for fagkontroll 

og tverrfaglig kontroll, slik at kontrollen utføres på en hensiktsmessig måte og i nødvendig 

omfang. 

Overordnet ansvar for kontroll omfatter helhetlig og tverrfaglig kontroll av både 

prosjektering og utførelse i tråd med de krav som stilles til gjennomføring av kontroll etter §§ 
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14-6 og 14-7, særlig tredje og fjerde ledd.  Det vises til disse bestemmelsene. 

Godkjenningsområdet er aktuelt der kommunen ilegger kontroll etter §§ 14-2 og 14-3. 

Godkjenning for overordnet ansvar for kontroll forutsetter en særlig god prosess og 

systemforståelse. Ansvarsrett for kontroll forutsetter kompetanse til å kontrollere både 

prosjektering og utførelse. Dette må dokumenteres.   

Kort kommentar til referanseprosjektene 

Det skal kort bemerkes at i prosjektene som var vedlagt søknaden hadde foretaket også hatt 

andre roller. Det var derfor ikke en uavhengig kontroll. Det var heller ikke dokumentert 

hvordan kontrollen var utført, hva den omfattet m.m.  De anførslene som var skrevet i klagen 

endrer ikke på dette. Det gjør det heller ikke at Torstein Fjerdingen Iselvmo har gjennomgått 

kurs innen våtrom. 

 

Uavhengig kontroll av våtrom (i boliger) i tiltaksklasse 1 

Godkjenningsområdet omfatter uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og 

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

boenhet. 

Byggesaksforskriften § 14-6 regulerer gjennomføringen av kontrollen for dette 

godkjenningsområdet.  Når det gjelder fuktsikring av våtrom er det først og fremst utførelsen 

som skal kontrolleres. Kontroll av våtrom foretas når våtrom er tilnærmet ferdigstilt. 

Kontrollen for godkjenningsområdet omfatter: 

• plassering av sluk i plan og høyde som prosjektert 

• visuell kontroll av tilpasning mellom membran, slukmansjett og sluk 

• synliggjøring av eventuell lekkasje fra cisterne ved utløp til gulv 

• samsvar mellom spesifikasjon av produktene for membran, slukmansjett og sluk og 

produkter som er benyttet 

• bekreftelse i produktdokumentasjon av samvirke mellom produktene membran, 

slukmansjett og sluk 

Referanseprosjektene 

Dette er de samme prosjektene som var innsendt i forbindelse med overordnet kontroll. De 

samme vurderinger gjør seg gjeldene her. Det vises til kommentarene i forbindelse med 

drøftelsen av det godkjenningsområdet. Anførslene i klagen endrer ikke dette. 

 

Uavhengig kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1 

Godkjenningsområdet omfatter uavhengig kontroll av lufttetthet i alle nye boliger. 

Byggesaksforskriften § 14-6 regulerer gjennomføringen av kontrollen for dette 

godkjenningsområdet.  Kontrollen for godkjenningsområdet omfatter at det er påvist 

oppfyllelse av krav til lufttetthet. Det vil normalt være tilstrekkelig å påse at det foreligger 

dokumentasjon fra tetthetsprøvning (som del av kvalitetssikringen) av tilnærmet ferdigstilt 

bygning. 

https://dibk.no/byggeregler/sak/4/14/14-2/
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Referanseprosjektene 

Det er to av de samme prosjektene som var anvendt i forbindelse med de to overnevnte 

kontrollområdene som også er benyttet for dette godkjenningsområdet. Direktoratet viser til 

kommentarene under drøftelsen av uavhengig kontroll. Det er heller ikke her dokumentert 

uavhengig kontroll med det innhold som er nødvendig. Den nødvendige tidsfaktoren på 4 år 

er derfor heller ikke dokumentert. 

Foretaket har ikke dokumentert tilstrekkelig og relevant utdannelse og praksis for utførelse 

av overordnet ansvar for kontroll, uavhengig kontroll av våtrom ( i boliger) eller uavhengig 

kontroll av lufttetthet , alle i i tiltaksklasse 1.  Foretaket har derfor heller ikke dokumentert at 

det har tilstrekkelige faglige kvalifikasjoner for å få sentral godkjenning for disse påklagede 

områdene, jf. pbl. § 23-7, SAK 10 §§ 9-1,2. ledd, 11-1,2. ledd og §§ 11-2, 11-3, 11-4,2 og 5 

ledd, 11-5., 12-4 og 13-5,4.ledd bokstavene a, b og c , jf. også pbl. § 22-1. 

 

Forholdet til tidligere godkjenning 

Foretaket fikk i vedtak datert 08.10.2013 innvilget sentral godkjenning i tiltaksklasse 1 for de 

fire godkjenningsområdene som nå var avslått og påklaget. I forbindelse med klagen har 

foretaket gått gjennom denne saken. Gjennomgangen viser at ingen av referanseprosjektene 

var tilstrekkelige.  

Når det gjelder arbeid på bevaringsverdige byggverk, var det kun innsendt et 

referanseprosjekt. Den nødvendige erfaringstiden på fire år var således ikke dokumentert. 

Når det gjelder godkjenningsområdet arbeider på bevaringsverdige byggverk var det heller 

ikke dokumentert at vedkommende bygg var fredet/verneverdig, og det var ikke 

dokumentert at det arbeidet som var utført var av en slik karakter at det ble omfattet av 

godkjenningsområdet.  

Når det gjelder de tre godkjenningsområdene for uavhengig kontroll, var foretaket 

totalentreprenør i samme tiltak. Kontrollene var dermed ikke uavhengig, jf plan- og 

bygningsloven (pbl) § 23-7 og SAK10 § 14-1. Foretaket hadde heller ikke på det tidspunktet 

dokumentert at det hadde personell med nødvendig utdannelse for overordnet ansvar 

uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1. Utførelsen av kontrollene var heller  ikke nærmere 

dokumentert. 

Vedtaket datert 08.10.2013.2013 var derfor fattet uten at forskriftens krav var tilstrekkelig 

oppfylt. En eventuell videreføring av godkjenningen vil derfor også av den grunn ikke være i 

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

at sentral godkjenning fornyes dersom vilkårene på søknadstidspunktet er oppfylt. Det er 

foretaket som har dokumentasjonsplikten for at det oppfyller kravene, jf. SAK10 § 13-2.» 
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Sak 147/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Bygg-/Tømrermester Svenn Børre Steinsland / Hardangergarasjen 

(godkjenningsnr. 2016/5940). 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområder: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 01.07.2016 ble vedtak av 01.07.2016 påklaget ved Svenn Børre Steinsland på 

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

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 29.05.2016 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 07.07.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende godkjenningsområde 

ble innvilget: 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 
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Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 

 

Avslagene ble begrunnet med at referanseprosjektene ikke var tilstrekkelig beskrevet til at 

direktoratet kunne vurdere prosjektenes relevans, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-3 

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

kvalifikasjoner som var tilpasset godkjenningsområdene det var søkt om.  

 

Godkjenningsområder som er innvilget i klagesaksomgangen 

Direktoratet tar klagen til følge når det gjelder godkjenningsområdet utførelse av 

taktekkingsarbeid. Det vil si at foretaket har fått innvilget dette godkjenningsområdet i 

tiltaksklasse 1. Det ble ved avgjørelsen sett hen til at foretaket hadde vist til relevant praksis 

med godkjenningsområdet.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Bygg-/Tømrermester Svenn Børre Steinsland/Hardangergarasjen fikk sentral godkjenning 

første gang 03.06.2010. I perioden 24.07.2013 –03.06.2016 hadde foretaket sentral 

godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1, 

prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 og utførelse av tømrerarbeid og 

montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1. 

 

Foretaket er et enkeltpersonforetak og ligger i Voss kommune i Hordaland fylke. Svenn Børre 

Steinsland er daglig leder. Han har svennebrev og mesterbrev som tømrer fra henholdsvis 

2003 og  2009. Foretaket har sin virksomhet innen oppføring av bygninger, herunder nybygg, 

tilbygg, rehabilitering og skadesanering. Foretaket er registrert med næringskoden ”41.200 

Oppføring av bygninger” i Enhetsregisteret.  

 

Saksgang 

29.05.2016 Søknad 

24.06.2016 Foreløpig svarbrev 

24.06.2016 Tilsvar fra foretaket 

01.07.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

04.07.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

03.05.2017 Brev til foretaket med forespørsel om nærmere beskrivelser av 

referanseprosjekter 
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Foretaks anførsler 

Foretaket finner avslaget ubegrunnet, idet det anføres at referanseprosjektene er rikt 

beskrevet. Foretaket viser til SAK10 § 11-3 om krav til utdanning og praksis og anfører at 

daglig leder oppfyller dette for minst tiltaksklasse 1. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for de påklagde godkjenningsområdene. 

 

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

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

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

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

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

 

Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

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

tiltaksklasse 1 er mesterbrev eller fagskole (teknisk fagskole med 120 fagskolepoeng), eller 

tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Ettersom foretaket har 

dokumentert at daglig leder har mesterbrev som tømrer, finner direktoratet at 

utdanningskravet er oppfylt.  

 

Krav til praksis 

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

presiseres ytterligere av SAK10 § 12-2 bokstav a-m. Tiltaksklasseplassering for 

søkerfunksjonen vil være avhengig av kompleksitet, herunder hvor mange ansvarlige foretak 

som skal ha ansvarsrett og koordineres og hvor mange ansvarsoppgaver i 

byggesaksforskriften § 12-2 som er aktuelle for tiltaket. 

 

Søkerfunksjonen i tiltaksklasse 1 omfatter lite komplekse søknader, der 

koordineringsbehovet for prosjektering, utførelse og kontroll er lite. Eksempelvis vil dette 

omfatte søknader i få trinn og ettrinnssøknader der ansvarsforholdene i tiltaket er 

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

 

I søknaden har foretaket vist til fire referanseprosjekter for godkjenningsområdet ansvarlig 

søker. Det tre første prosjektene er fra 2012 og 2014 og gjaldt hytter/sommerhus/lignende 

fritidsbygg og garasje/uthus/anneks til bolig. Foretaket skriver at det har hatt lokal 

ansvarsrett i prosjektene, men gir ingen nærmere beskrivelse av hva denne rollen innebar.  

 

Det siste prosjektet er fra 2003 og gjaldt en enebolig. Relevant praksis vil si at den normalt er 

opparbeidet etter endt utdanning og bygger på det utdanningsnivået som kreves, jf. SAK10 § 
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11-3 og tilhørende veiledning. Ettersom utdanningsnivået for ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

er mesterbrev/teknisk fagskole og daglig leder har mesterbrev fra 2009, vil prosjektet fra 

2003 tillegges begrenset vekt. Foretaket skriver for øvrig også i dette prosjektet at det har 

hatt lokal ansvarsrett, uten å gi noen nærmere beskrivelse av hva rollen innebar.  

 

I brev av 03.05.2017 ble foretaket bedt om å sende inn en nærmere beskrivelse av 

referanseprosjektene for samtlige påklagede godkjenningsområder, samt flere 

referanseprosjekter som dokumenterer praksis over tid. Direktoratet har imidlertid ikke 

mottatt noe svar på dette. Det er derfor ikke mulig for direktoratet å vurdere hvorvidt 

foretaket har tilstrekkelig praksis med godkjenningsområdet ansvarlig søker.  

 

Kravet til praksis er etter dette ikke oppfylt.  

 

Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

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

tiltaksklasse 1 er mesterbrev eller fagskole (teknisk fagskole med 120 fagskolepoeng), eller 

tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Ettersom foretaket har 

dokumentert at daglig leder har mesterbrev som tømrer, finner direktoratet at 

utdanningskravet er oppfylt.  

 

Krav til praksis 

Arkitekturprosjektering av bygninger, anlegg eller konstruksjoner omfatter arkitektonisk 

utforming av nytt eller endring av eksisterende tiltak, hvor krav til visuelle kvaliteter, 

funksjonelle og miljømessige forhold, samt byggverkets kompleksitet og/eller 

tilpasningsbehov til omgivelser er avgjørende for fastsettelse av tiltaksklasse. Oppgaven 

omfatter også utarbeidelse av situasjonsplan med plassering av tiltaket på tomta, og 

prosjektering av utomhusarealer herunder veg og parkeringsplass, samt universell utforming 

(UU) av utomhusområder og planløsning i bygget. 

 

Tiltaksklasse 1 omfatter arkitektonisk utforming av nytt eller endring av eksisterende tiltak 

med liten vanskelighetsgrad eller kompleksitet og gjelder bygninger inntil 500 m2 BRA, og 

større industri eller lagerbygg med enkel planløsning. Godkjenningsområdet omfatter også 

endringer i eksisterende byggverk der byggverket i seg selv ikke representerer stor 

arkitektonisk verdi. Godkjenningsområdet omfatter enkel prosjektering innen følgende 

fagområder etter byggteknisk forskrift: arkitektonisk utforming, konstruksjonssikkerhet, 

sikkerhet ved brann, planløsning, miljø og helse, bygningsfysikk, energi og lydforhold. 

Eksempler på arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 1 kan være enebolig, tomannsbolig og 

lignende mindre bygninger, samt utendørstribuner, små bruer og tårn, jf. SAK10 § 13-5 andre 

ledd bokstav a og tilhørende veiledning.  

 

I søknaden har foretaket vist til fire referanseprosjekter for prosjektering av arkitektur. I de 

tre første prosjektene skriver foretaket at det har utarbeidet skisser og tegninger. Dette gir 
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ingen tilstrekkelig beskrivelse til å vurdere om foretaket har bred nok praksis med 

godkjenningsområdet.  

 

I det siste prosjektet, som gjaldt en enebolig, skriver foretaket at huset var verneverdig og at 

det måtte søkes hos fylkeskommunen før arbeidet kunne utføres. Dette beskriver ikke 

godkjenningsområdet prosjektering av arkitektur. Prosjektet er også utført før utdanning på 

mesterbrevs-nivå er oppnådd.  

 

Direktoratet har verken mottatt nærmere beskrivelse av referanseprosjektene eller flere 

referanseprosjekter etter forespørsel om dette i brev av 03.05.2017.  

 

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

prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1. Innvilgelsen i tidligere søknad synes imidlertid å 

være gitt på et noe tynt grunnlag, hvor foretaket skriver at det har stått for prosjektering, 

kontroll og utførelse av baderom/våtrom og prosjektering, utførelse og kontroll av 

tømrerarbeid, betong/grunnarbeid og ildsted/pipe.  

 

Kravet til praksis er etter dette ikke oppfylt.  

 

Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

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

tiltaksklasse 1 er mesterbrev eller fagskole (teknisk fagskole med 120 fagskolepoeng), eller 

tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Ettersom foretaket har 

dokumentert at daglig leder har mesterbrev som tømrer, finner direktoratet at 

utdanningskravet er oppfylt.  

 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdet prosjektering av konstruksjonssikkerhet omfatter prosjektering av 

byggverkets totale stabilitet under oppføring og i bruk, og dimensjonering av bærende 

elementer, herunder fundamenter, vegger, søyler, dekker og takkonstruksjoner. Tiltaksklasse 

1 omfatter prosjektering av bæreevne og stabilitet av nytt eller endring av eksisterende tiltak 

som bygg, anlegg eller frittstående konstruksjon med liten vanskelighetsgrad i 

pålitelighetsklasse 1 iht NS-EN 1990 +NA og brannklasse 1 iht. byggteknisk forskrift. 

Oppgaven omfatter dimensjonering av bærende elementer ved bruk av enkle beregninger 

eller tabeller, ved gode grunnforhold og standardlaster. Eksempler på tiltak i tiltaksklasse 1 

kan være fritids- og enebolig med og uten sokkelleilighet, tomannsbolig, rekkehus, kjedehus 

og små barnehager, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav f og tilhørende veiledning.  

 

I søknaden viser foretaket til fire prosjekter for prosjektering av konstruksjonssikkerhet. De 

tre første prosjektene er fra 2012 og 2014 og gjaldt hytter/sommerhus/lignende fritidsbygg 

og garasje/uthus/anneks til bolig. Foretaket skriver at det har utført planlegging, 

dimensjonering og prosjektering i henhold til tegninger, gjeldende tabeller og prefabrikkerte 
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løsninger. Foretaket beskriver her metoden de har brukt, men gir ingen nærmere 

redegjørelse for hvilke fagområder innen konstruksjonssikkerhet de har prosjektert. 

 

Det siste prosjektet er fra 2003 og er dermed mindre relevant. Foretaket skriver at prosjektet 

dreide seg om mindre arbeider i forbindelse med utbedring av takverkets konstruksjon på en 

enebolig, noe som ikke beskriver det aktuelle godkjenningsområdet.  

 

Direktoratet har verken mottatt nærmere beskrivelse av referanseprosjektene eller flere 

referanseprosjekter etter forespørsel om dette i brev av 03.05.2017.  

 

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

prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1. Innvilgelsen i tidligere søknad synes 

imidlertid å være gitt på et noe tynt grunnlag, hvor foretaket skriver at det har stått for 

prosjektering, kontroll og utførelse av baderom/våtrom og prosjektering, utførelse og 

kontroll av tømrerarbeid, betong/grunnarbeid og ildsted/pipe.  

 

Kravet til praksis er etter dette ikke oppfylt.  

 

Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

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

tiltaksklasse 1 er mesterbrev eller fagskole (teknisk fagskole med 120 fagskolepoeng), eller 

tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Ettersom foretaket har 

dokumentert at daglig leder har mesterbrev som tømrer, finner direktoratet at 

utdanningskravet er oppfylt.  

 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdet prosjektering av bygningsfysikk omfatter verifikasjon av ytelser og 

tekniske løsninger for følgende fagområder i henhold til byggteknisk forskrift: energi, 

strålingsmiljø, lyd og fukt. Tiltaksklasse 1 omfatter prosjektering av bygningsfysikk i nybygg 

eller ved endring av eksisterende byggverk for publikum og arbeidsbygning inntil 2 etasjer, 

samt bygning med boenheter og høyst to boenheter over hverandre. Eksempler på tiltak i 

tiltaksklasse 1 er fritids- og enebolig, tomannsbolig, rekkehus og mindre arbeids- og 

publikumsbygg, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav g og tilhørende veiledning.  

 

I søknaden har foretaket vist til fire referanseprosjekter for prosjektering av bygningsfysikk. 

Foretaket skriver at det har utført planlegging, dimensjonering og prosjektering i henhold til 

tegninger, gjeldende tabeller og prefabrikkerte løsninger. Foretaket beskriver her metoden 

de har brukt, men gir ingen nærmere redegjørelse for hvilke fagområder innen 

bygningsfysikk de har prosjektert.  

 

Direktoratet har verken mottatt nærmere beskrivelser av referanseprosjektene eller flere 

referanseprosjekter etter forespørsel om dette i brev av 03.05.2016.  
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Kravet til praksis er etter dette ikke oppfylt.  

 

Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

hjemmel i lov 17.juli 1998 nr.61 m grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, eller 

tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Ettersom foretaket har 

dokumentert at daglig leder har svennebrev og mesterbrev som tømrer, finner direktoratet 

at utdanningskravet er oppfylt.  

 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdet omfatter montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning på 

byggverk, inkludert montering av beslag. Eksempler på montering av glasskonstruksjoner og 

fasadekledning i tiltaksklasse 1 kan være lette transparente takkonstruksjoner med inntil 5 

meter spennvidde, innglassing av balkonger eller verandaer og fasadekledning av byggverk i 

inntil tre etasjer. 

 

For funksjonen ansvarlig utførende i tiltaksklasse 1 må foretaket vise til minimum 2 års 

relevant praksis etter endt utdanning på fag-/svennebrev-nivå, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende 

veiledning.  

 

I søknaden har foretaket vist til ett referanseprosjekt for utførelse av montering av 

glasskonstruksjoner og fasadekledning. Prosjektet er fra 2012 og gjaldt en 

hytte/sommerhus/lignende fritidsbygg. Foretaket skriver at bygget har glassfasade i gavl som 

er spesialbestilt, samt at vegger for øvrig er kledd med fasadeplater og panel. Mindre 

arbeider på et fritidsbygg hvor byggets gavl er i glass, samt øvrig fasadekledning, vil uten 

noen nærmere beskrivelse av kompleksitet normalt omfattes av godkjenningsområdet 

utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1.  

 

Direktoratet har verken mottatt nærmere beskrivelser av referanseprosjektene eller flere 

referanseprosjekter som dokumenterer praksis over tid etter forespørsel om dette i brev av 

03.05.2016.  

 

Kravet til praksis er etter dette ikke oppfylt.  

 

Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

hjemmel i lov 17.juli 1998 nr.61 m grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, eller 

tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Ettersom foretaket har 
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dokumentert at daglig leder har svennebrev og mesterbrev som tømrer, finner direktoratet 

at utdanningskravet er oppfylt.  

 

Krav til praksis 

Fagområdet omfatter arbeider (restaurering/bevaring) på byggverk med ulik grad av juridisk 

vernestatus. Restaurering av slike tiltak kan omfatte både konstruktive og ikke konstruktive 

(dekorative) deler. Arbeid på bevaringsverdige byggverk omfatter arbeid med alle typer 

materialer og innenfor en rekke håndverksfag, slik som murer, tømrer, snekker, 

blikkenslager, taktekker og maler. Plassering i tiltaksklasse for arbeider på bevaringsverdige 

byggverk vil være avhengig av arbeidets kompleksitet og vanskelighetsgrad og byggverkets 

verneverdi og autentisitet, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav l og tilhørende veiledning.  

 

Foretaket har i søknaden vist til ett referanseprosjekt for utførelse av arbeid på 

bevaringsverdige byggverk. Prosjektet gjaldt en enebolig og er fra 2003. Foretaket skriver at 

huset var verneverdig og at det måtte søkes før renoveringen av eneboligen kunne starte. 

Videre skriver foretaket at verdien på hvor verneverdig eneboligen var ble nedjustert da det 

var gjort arbeider på huset på 60- og 70-tallet. Foretaket gir imidlertid ingen beskrivelse av 

dets rolle eller hvilke arbeidsoppgaver det har utført i prosjektet. Det er derfor ikke mulig for 

direktoratet å vurdere hvorvidt foretaket har praksis med utførelse av arbeid på 

bevaringsverdige byggverk.  

 

Direktoratet har verken mottatt nærmere beskrivelser av referanseprosjektene eller flere 

referanseprosjekter etter forespørsel om dette i brev av 03.05.2016.  

 

Kravet til praksis er etter dette ikke oppfylt.  

 

Utførelse av riving og miljøsanering 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

hjemmel i lov 17.juli 1998 nr.61 m grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, eller 

tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Ettersom foretaket har 

dokumentert at daglig leder har svennebrev og mesterbrev som tømrer, finner direktoratet 

at utdanningskravet er oppfylt.  

 

Krav til praksis 

Fagområdet riving og miljøsanering omfatter sanering og forsvarlig sluttbehandling av farlig 

avfall iht. miljøsaneringsbeskrivelsen samt håndtering av rivingsmaterialer for ombruk, 

gjenvinning, energiutnyttelse og forsvarlig sluttbehandling iht. avfallsplan. 

Godkjenningsområdet omfatter også oppgaver ved tiltak på eksisterende byggverk 

(rehabilitering). Tiltaksklasse 1 omfatter riving og miljøsanering av bygning med BRA inntil 

400 m2, som f.eks. enebolig, tomannsbolig, rekkehus og kjedehus, og anlegg eller 
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konstruksjoner med tilsvarende størrelse og materialbruk, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd 

bokstav t og tilhørende veiledning.  

 

For forsvarlig sluttbehandling iht. avfallsplan vises det til byggteknisk forskrift (TEK10) § 9-6, 

hvor det stilles krav om avfallsplan ved oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging av 

bygning dersom tiltaket overskrider 300 m2 BRA, vesentlig endring, herunder fasadeendring, 

eller vesentlig reparasjon av bygning dersom tiltaket berører del av bygning som overskrider 

100 m2 BRA, riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m2 BRA, og oppføring, 

tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av konstruksjoner og anlegg dersom 

tiltaket genererer over 10 tonn bygge- og rivningsavfall. Angivelse av byggets størrelse og 

hvor mye som er revet vil derfor være relevante kriterier ved vurderingen av om foretaket 

dekkende praksis med godkjenningsområdet.  

 

Foretaket har i søknaden vist til fire referanseprosjekter for utførelse av riving og 

miljøsanering. I de to første prosjektene, som gjaldt en hytte/sommerhus/lignende 

fritidsbygg og garasje/uthus/anneks til bolig, skriver foretaket at det har utført sortering, 

bortkjøring og deponering av henholdsvis rivingsavfall og bygningsavfall. Prosjektene 

inneholder imidlertid ingen nærmere beskrivelse av byggene, deres størrelse eller hvor mye 

som er revet. I de to siste prosjektene, som gjaldt en garasje/uthus/anneks til bolig og en 

enebolig, skriver foretaket henholdsvis at to gamle bygg måtte rives før arbeidet kunne starte 

og at de har utført riving, sortering, bortkjøring og deponering av rivningsmasser. 

Prosjektene inneholder imidlertid ingen nærmere beskrivelse av byggene, deres størrelse 

eller hvor mye som er revet.  Direktoratet finner etter dette at prosjektene foretaket viser til 

er relevante for det aktuelle godkjenningsområdet, men de er ikke tilstrekkelig beskrevet til å 

kunne vurdere hvorvidt foretaket har dekkende praksis med godkjenningsområdet.  

 

Direktoratet har verken mottatt nærmere beskrivelser av referanseprosjektene eller flere 

referanseprosjekter etter forespørsel om dette i brev av 03.05.2016.  

 

Kravet til praksis er etter dette ikke oppfylt. 

 

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Bygg-/Tømrermester Svenn Børre 

Steinsland/Hardangergarasjen verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert 

at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for de påklagede 

godkjenningsområdene. 

 

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»  
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Sak 148/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Kjørven Kjell (godkjenningsnr. 2016/5959).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområder: 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

 

I brev datert 04.07.2016 ble vedtak av 13.06.2016 påklaget ved Kjell Kjørven. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 03.05.2016 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 13.06.2016 avslo direktoratet søknaden som gjaldt de påklagede 

godkjenningsområdene.  

 

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

jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 
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Kjørven Kjell fikk sentral godkjenning første gang 26.06.2013. I perioden frem til 26.06.2016 

hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av grunnarbeid og 

landskapsutforming i tiltaksklasse 2. 

 

Foretaket holder til på Lunner og har ingen ansatte, men Kjell Kjørven er innehaver. Han er 

maskinfører og har 18 års praksis. Foretaket har sin virksomhet innen bygging av veier, 

flyplasser og idrettsanlegg. 

 

Saksgang 

03.05.2016 Søknad 

13.06.2016 Vedtak om sentral godkjenning  

05.07.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

I klagen viser foretaket til at det har dokumentert langvarig praksis som tilsvarer 

utdanningsnivå for fag-/svennebrev og mener at godkjenningen kan videreføres på denne 

bakgrunn. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

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

og utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 2. 

 

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

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

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

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

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

 

Samlet vurdering for de påklagede godkjenningsområdene 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

fagskolepoeng), eller tilsvarende. For tiltaksklasse 1 er kravet fag- eller svenneprøve, eller 

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

påklagede godkjenningsområdene vil for eksempel være teknisk fagskole anlegg og 

mesterbrev som anleggsgartner for tiltaksklasse 2. For tiltaksklasse 1 vil det være relevant 

med fagbrev i anleggsmaskinførerfaget eller som vei- og anleggsfagarbeider, og fagbrev som 

anleggsgartner. 

 

Foretakets innehaver er maskinfører, men har ikke vist til fullført formell utdanning. 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt, verken for tiltaksklasse 1 eller 2. Kravet er absolutt 

og lang praksis kan ikke kompensere for dette.  
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Foretaket har anført at deres praksis tilsvarer utdanningsnivå for fag-/svennebrev. Til dette 

vil direktoratet bemerke at begrepet ”tilsvarende” i SAK10 § 11-2 om utdanningsnivåer er 

benyttet for å få frem at det ikke er et absolutt krav om for eksempel fag- eller svennebrev, 

men at faglig ledelse har utdanning som svarer til dette nivået. Faglig ledelse må altså kunne 

vise til fullført formell utdanning og det er ikke åpnet for at direktoratet kan foreta en 

realkompetansevurdering og la langvarig praksis veie opp for manglende utdanning.  

 

Krav til praksis 

Fordi foretaket ikke oppfyller kravet til utdanning foretar ikke direktoratet en inngående 

vurdering av praksisen det er vist til. Direktoratet vil allikevel kort bemerke at praksisen synes 

å kunne være relevant for de påklagede godkjenningsområdene, men at det kommer noe 

dårlig frem hvilken rolle og hvilke arbeidsoppgaver foretaket selv har hatt i prosjektene. 

 

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

av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2. Imidlertid er det slik at praktiseringen 

av regelverket vedrørende den sentrale godkjenningsordningen har blitt noe strengere de 

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

2008) s. 132. Det er følgelig ingen automatikk i at et foretak får sentral godkjenning i samme 

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

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

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

godkjenningsområdet. Utdanningskravene i gjeldende byggesaksforskrift er, som tidligere 

nevnt, absolutte. 

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Kjørven Kjell verken i søknaden 

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

sentral godkjenning for godkjenningsområdene utførelse av veg- og grunnarbeider og 

utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 2. Direktoratet finner heller ikke grunnlag for å 

innvilge godkjenningsområdene i tiltaksklasse 1.  

 

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.» 
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Sak 149/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om endring av sentral godkjenning fra 

Murerfirma Magne Lia AS (godkjenningsnr. 2016/6131).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområder: 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 15.08.2016 ble vedtak av 28.06.2016 påklaget ved Alexander Karlsen v/Agder 

Byggconsult A. Karlsen for Murerfirma Magne Lia AS. Foretaket fikk i e-post av 12.07.2016 

utsatt klagefrist til 15.08.2016. Klagen er dermed rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 03.06.2016 søknad om endring av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 28.06.2016 avslo direktoratet søknaden. Følgende godkjenningsområder ble 

ikke innvilget: 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

 

Avslaget for godkjenningsområdet prosjektering av konstruksjonssikkerhet ble begrunnet 

med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig utdanningsnivå, jf. byggesaksforskriften 

(SAK10) §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning.   

 

Avslaget for godkjenningsområdet prosjektering av varme- og kuldeinstallasjoner ble 

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

de ikke hadde dokumentert tilstrekkelig relevant praksis med godkjenningsområdet, jf. 

SAK10 §§ 11-3, 11-4, 11-5 og 13-5 andre ledd bokstav i og tilhørende veiledning.  
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Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det hadde kvalifikasjoner som var tilpasset 

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

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Murerfirma Magne Lia AS fikk sentral godkjenning første gang 27.01.2011. I perioden 

10.03.2014 –10.03.2017 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene 

ansvarlig søker, utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner, utførelse av murerarbeid, 

våtromsarbeid og uavhengig kontroll av våtrom – alle i tiltaksklasse 1. 

 

Foretaket har oppgitt at det har 8 ansatte og ligger i Søgne kommune i Vest-Agder fylke. 

Magne Lia er daglig leder. Han har svennebrev som murer fra 1993. Foretaket driver med 

murervirksomhet, kjøp, utvikling, utleie og salg av fast eiendom, deltakelse i andre selskaper, 

samt det som står i naturlig forbindelse med dette. Foretaket er registrert med 

næringskoden ”43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet” i Enhetsregisteret.  

 

Saksgang 

03.06.2016 Søknad 

28.06.2016 Vedtak om sentral godkjenning  

08.07.2016 Anmodning om utsettelse av klagefrist 

15.08.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

15.08.2016 – 11.02.2017 E-post korrespondanse mellom DiBK og foretaket 

 

 

Foretaks anførsler 

Karlsen v/Agder Byggconsult A. Karlsen skriver i klagen at han tidligere har vært i dialog med 

direktoratet angående avklaring av praksis kontra utdanningsnivå. Karlsen skriver at 

telefonsamtalen blant annet gikk ut på at flere foretak som tidligere har hatt sentral 

godkjenning ikke lenger får dette på grunn av manglende utdanningsnivå. Karlsen anfører at 

direktoratet opplyste at dersom et foretak kan dokumentere mer enn 12 års arbeidspraksis 

innenfor et område, vil det kunne veie opp for manglende relevant utdanning. Videre vises 

det til et vedlagt skriv fra tidligere arbeidsgiver som dokumentasjon på praksis for de 

påklagede godkjenningsområdene. Avslutningsvis anføres det at daglig leder uten tvil har 

over 12 års arbeidspraksis innenfor omsøkte fagområder. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. 

 

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

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

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

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

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

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være mesterbrev som murer.   

 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med svennebrev i murerfaget. Denne utdanningen 

er relevant for det påklagede godkjenningsområdet, men oppfyller ikke kravet til nødvendig 

utdanningsnivå. Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

Da foretaket ikke har dokumentert nødvendig utdanningsnivå, har ikke direktoratet gjort 

noen vurdering av praksisen foretaket har vist til.  

 

Prosjektering av varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

 Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være mesterbrev som rørlegger. 

 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med svennebrev i murerfaget. En murer får 

opplæring i blant annet teglsteins- og blokkmuring, flislegging, våtromsarbeider, puss- og 

overflatebehandling, og muring og montering av peis og andre ildsteder. Til forskjell fra 

dette, får en rørlegger opplæring i ledningsnett i grunnen, installasjon, service og reparasjon 

av sanitæranlegg, vannbåren varme og tekniske anlegg. Det påklagede godkjenningsområdet 

omfatter prosjektering av vannbårne varme- og kuldeinstallasjoner. Direktoratet finner 

derfor at den dokumenterte utdanningen ikke relevant for det påklagede 

godkjenningsområdet, samt at den ikke oppfyller kravet til nødvendig utdanningsnivå.  

 

Krav til praksis   

Da foretaket ikke har dokumentert nødvendig relevant utdanning og utdanningsnivå, er det 

ikke nødvendig å gå detaljert gjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen.  

Direktoratet finner det imidlertid korrekt å knytte noen kommentarer til 

godkjenningsområdets faglige innhold og referanseprosjektene foretaket har vist til.  

 

Godkjenningsområdet prosjektering av varme- og kuldeinstallasjoner omfatter prosjektering 

av vannbårne varme og kuldeinstallasjoner, herunder tilkobling av varme- og kjølebatterier til 

ventilasjonsaggregater, tilkobling av sekundærsiden til varmevekseler fra fjernvarme og 

dimensjonering og kravspesifikasjon til brannsikring for gjennomføringer i vegger og 

brannskiller, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav i og tilhørende veiledning.  



 

Side 57 

 

For funksjonen ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 1 må foretaket vise til 4 års relevant 

praksis etter endt utdanning, jf. SAK10 § 11-1 og tilhørende veiledning. I vurderingen av 

praksis skal det legges vekt på om denne er oppdatert.  

 

Foretaket har i søknaden vist til tre referanseprosjekter for godkjenningsområdet 

prosjektering av varme- og kuldeinstallasjoner, ett fra 2015 og to fra 2016, det vil si 2 års 

praksis. Foretaket skriver i prosjektene at de har prosjektert betong, pipe og peis, som 

dermed faller utenfor det aktuelle godkjenningsområdet.  

 

I klagesaksomgangen er det lagt ved et skriv fra Petter Kristensen, som beskriver at Magne 

Lia tidligere har vært ansatt i Muremesterfirma Petter Kristensen AS og at han her har stått 

ansvarlig for både konstruksjonssikkerhet og varme- og kuldeinstallasjoner, samt at han i 

omsøkte firma har drevet med mur flis, peis, ovn og betongarbeider. Skrivet inneholder også 

en liste over referanseprosjekter Magne Lia tidligere har utført. Ettersom skrivet ikke gir 

noen nærmere beskrivelse av foretakets rolle som ansvarlig prosjekterende, er det ikke mulig 

for direktoratet å vurdere prosjektenes relevans opp mot det påklagede 

godkjenningsområdet.  

 

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Murerfirma Magne Lia AS verken i 

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av 

konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 og prosjektering av varme- og kuldeinstallasjoner i 

tiltaksklasse 1. 

 

Når det gjelder anførselen om at 12 års arbeidspraksis innenfor et område vil kunne veie opp 

for manglende relevant utdannelse, bemerker direktoratet følgende: Praksis kan ikke 

kompensere for fravær av relevant formell utdanning, jf. SAK10 §§ 11-3 og 20-3 og 

tilhørende veiledning. Foretakets faglige ledelse skal oppfylle krav til relevant utdanning og 

praksis for de enkelte tiltaksklasser og funksjoner. Det er mulig at foretaket har fått 

informasjon om at for praksiskandidater som nylig har fått fag- eller svennebrev etter 

opplæringslova § 3-5 på grunnlag av omfattende og solid praksis med en varighet på mer enn 

12 år, vil praksis opparbeidet før fag- eller svennebrevet kunne anses relevant, jf. SAK10 § 11-

3 og tilhørende veiledning. Dette er imidlertid en vurdering av relevant praksis, ikke relevant 

utdanning.  

 

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.» 
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Sak 150/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Son 

Arkitektkontor AS (godkjenningsnr. 2016/6147).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 12.07.2016 ble vedtak av 20.06.2016 påklaget ved Ketil Uppman. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 06.05.2016 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 20.06.2016 avslo direktoratet søknaden. Følgende godkjenningsområder ble 

ikke innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av innmåling og utstikking i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 

 

Avslagene ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig relevant 

praksis med godkjenningsområdene det var søkt om, jf. byggesaksforskriften(SAK10) §§ 11-4, 

11-5 og 13-5 med tilhørende veiledning.  Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det 



 

Side 59 

oppfylte nødvendige kvalifikasjonskrav tilpasset godkjenningsområdene det var søkt om, jf. 

SAK10 § 9-1 med tilhørende veiledning. 

 

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

tiltaksklasse 1, prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1, prosjektering av 

oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1 og prosjektering av konstruksjonssikkerhet i 

tiltaksklasse 1. Det vil si at foretaket har fått innvilget disse godkjenningsområdene. Det ble 

ved avgjørelsen sett hen til foretakets referanseprosjekter innsendt i klagen, samt 

tilleggsopplysninger som er innkommet etter at direktoratet etterspurte ytterligere 

informasjon fra foretaket. Det fremgår av denne dokumentasjonen at foretaket har 

tilstrekkelig praksis med slike oppgaver. 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Son Arkitektkontor AS har ikke tidligere hatt sentral godkjenning. 

 

Foretaket har 1 ansatt og ligger i Son i Vestby kommune. Ketil Uppman er daglig leder. Han 

har teknisk fagskole med linjefag bygg og anlegg fra 1981. Foretaket har sin virksomhet innen 

arkitekttjenester vedrørende byggverk og er registrert med næringskoden «71.112 

Arkitekttjenester vedrørende byggverk» i Enhetsregisteret. 

 

Saksgang 

06.05.2016 Søknad 

20.06.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Avslag) 

12.07.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket skriver i sin klage at de stiller seg uforstående til at direktoratet avslo søknaden. 

Ketil Uppman har drevet som ansvarlig søker, prosjekterende og utførende i de områder som 

er søkt om. Han har i tidligere firmaer fått lokal godkjenning i mer enn 30 år. Det vises videre 

til at Uppman også har hatt lokal godkjenning i alle omsøkte funksjoner, også enkelte saker i 

tiltaksklasse 2. Det er beskrevet i tidligere innsendte dokumenter hvilken rolle og hva 

foretaket gjør i de forskjellige områdene. I tillegg vedlegges en liste over noen av de 

prosjekter hvor foretaket har hatt de forskjellige omsøkte funksjonene de siste 10 årene. Det 

henvises for øvrig til klagen. 

 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdene utførelse av tømrerarbeid og montering av 

trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 og utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1. 

 

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

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

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

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

 

Samlet vurdering for  

Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 

 

Krav til utdanning og gjennomføringsevne 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

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

godkjenningsområdene vil være svennebrev som tømrer og svennebrev som murer. 

 

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

gjennomføringsevne for oppgaver som er omfattet av godkjenningsområdet. Det må 

dokumenteres at kvalifikasjonskravene er oppfylt gjennom faglig ledelse med nødvendige 

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

tilhørende veiledning. 

 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med utdanning fra teknisk fagskole. Direktoratet 

etterspurte i brev datert 08.05.2017 svennebrev i tømrerfaget. Foretaket skriver i e-post 

sendt 09.05.2017 at det ikke har svenne-/fagbrev som murer og tømrer i foretaket, men at 

det har stått ansvarlig for utførelse i ca. 30 år uten reklamasjoner og klager.  

 

Direktoratets vurdering er at det ikke er dokumentert relevante fag-/svennebrev for 

utførelse og foretaket har dermed ikke dokumentert nødvendig gjennomføringsevne i form 

av kvalifisert personale i utførende ledd, jf. SAK10 § 9-1.  

 

Fordi foretaket ikke har dokumentert tilstrekkelig gjennomføringsevne og dokumentert 

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

praksis.  

 

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

godkjenningsområdene, 11-1 andre ledd. 

 

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

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene utførelse av tømrerarbeid og 

montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 og utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1. 

 

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.» 
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Sak 151/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra 

Mesterblikk Østfold AS (godkjenningsnr. 2016/6376).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 3 

 

I brev datert 02.08.2016 ble vedtak av 21.07.2016 påklaget ved Atle Andresen. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 04.07.2016 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 21.07.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende godkjenningsområde 

ble innvilget: 

• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 

 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 3 

 

Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig utdanningsnivå 

for tiltaksklasse 3, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning.  
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Generelle opplysninger om foretaket 

Mesterblikk Østfold AS fikk sentral godkjenning første gang 03.07.2013 I perioden frem til 

03.07.2016 hadde foretaket sentral godkjenning for utførelse av ventilasjon- og 

klimainstallasjoner i tiltaksklasse 3. 

 

Foretaket har 7 ansatte og ligger i på Greåker i Sarpsborg kommune. Faglig leder er Atle Olaf 

Andresen. Han har mesterbrev som kobber- og blikkenslager fra 2000. Foretaket har sin 

virksomhet innen kobber- og blikkenslagervirksomhet, kjøp og salg, produksjon av 

metallkonstruksjoner og utførelse av ventilasjonsanlegg, samt deltakelse i andre 

virksomheter.  

 

Saksgang 

04.07.2016 Søknad 

21.07.2016 Vedtak om sentral godkjenning (delvis avslag) 

02.08.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

I klagen viser foretaket til at faglig leder har 25 års erfaring som faglig leder og prosjektleder 

for omfattende og kompliserte luftbehandlingsinstallasjoner, samt at foretaket ikke mottok 

skriftlig varsel om at søknad om sentral godkjenning måtte fornyes. Det henvises for øvrig til 

klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i 

tiltaksklasse 3. 

 

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

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

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

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

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

 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 3 er utdanning på høgskolenivå (høgskoleingeniør, bachelor eller 

tilsvarende grad) med 180 studiepoeng eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og 

tilhørende veiledning. Relevant utdanning for utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner 

vil for eksempel være ingeniør innenfor VVS eller innenfor klima og energi. 

 

Foretaket har vist til en ansatt med mesterbrev som kobber- og blikkenslager. 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. Kravet er absolutt og langvarig praksis kan ikke 

veie opp for manglende utdanning.  
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Foretaket omfattes heller ikke av overgangsbestemmelsen, som åpner for at foretak som 

søker fornyelse av godkjenningen kan vurderes etter kvalifikasjonskravene som gjaldt før 1. 

januar 2016. Dette fordi foretakets søknad om sentral godkjenning ble innsendt etter at 

foretakets tidligere godkjenningsperiode hadde gått ut. Søknaden er således ikke å anse som 

en fornyelse, men en førstegangssøknad.  

 

Når det gjelder det foretaket skriver i klagen om at det ikke mottok varsel om fornyelse av sin 

godkjenning vil direktoratet opplyse om at et slikt varsel normalt sendes ut fra direktoratet 3-

5 måneder før foretakets godkjenning utløper. Hva som er årsaken til at Mesterblikk Østfold 

AS ikke har mottatt et slikt varsel er ikke kjent for direktoratet. Det er imidlertid slik at 

utsendingen av varsel ikke noe vi er forpliktet til å gjøre. Dette gjøres som en service overfor 

foretakene. Det er foretakets eget ansvar å søke om fornyelse etter de frister som fremgår av 

byggesaksforskriften, og foretaket må sende inn søknad innen to måneder før utløpet av 

godkjenningsperioden for at den skal anses som en fornyelse. Dersom foretaket ikke søker 

om fornyelse innen fristen har det allikevel muligheten til å søke om sentral godkjenning, 

men søknaden vil da per definisjon være en førstegangssøknad. 

 

Krav til praksis 

Fordi foretaket ikke oppfyller kravet til utdanning foretar ikke direktoratet en inngående 

vurdering av praksisen det er vist til. Direktoratet vil allikevel kort bemerke at praksisen synes 

å være relevant for det påklagede godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3. 

 

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

av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 3. Imidlertid er det slik at praktiseringen 

av regelverket vedrørende den sentrale godkjenningsordningen har blitt noe strengere de 

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

2008) s. 132. Det er følgelig ingen automatikk i at et foretak får sentral godkjenning i samme 

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

sentral godkjenning må derfor foretaket dokumentere at det har nødvendige kvalifikasjoner i 

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

godkjenningsområdet. Utdanningskravene i gjeldende byggesaksforskrift er, som tidligere 

nevnt, absolutte. 

 

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

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 3. 

 

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.» 
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Sak 152/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra GP Bygg 

AS (godkjenningsnr. 2016/6526). 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 

Vedtaket ble påklaget 09.08.2016 i direktoratets elektroniske søknadsløsning ved Gytis 

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

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 11.07.2016 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 29.07.2016 avslo direktoratet søknaden. 

 

Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig utdanningsnivå 

for tiltaksklasse 1, jf. byggesaksforskriften(SAK10) §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. 

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

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

 

Generelle opplysninger om foretaket 

GP Bygg AS har ikke tidligere hatt sentral godkjenning. 

 

Foretaket har 4 ansatte og ligger i Sæbøvågen i Radøy kommune. Gytis Palilionis er daglig 

leder. Han har i følge organisasjonsplanen utdanning som tømrer og 16 års erfaring. 
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Foretaket har sin virksomhet innen å tilby tjenester i bygg og anlegg og ansette 

medarbeidere, inkludert andre produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder 

diverse varer detaljhandel og engroshandel, samt deltakelse i andre selskaper med lignende 

virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre dem interessert i andre 

bedrifter. Foretaket er registret med næringskoden «43.990 Annen spesialisert bygge- og 

anleggsvirksomhet» i Enhetsregisteret. 

 

Saksgang 

11.07.2016 Søknad 

29.07.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Avslag) 

09.08.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket skriver i sin klage at de mener utdanning er blitt bedømt feil. I vedtaksbrevet vises 

det til at foretakets utdanning ikke holder samme faglige standard som en norsk 

fagutdanning. Foretaket skriver videre at det som skiller den litauiske utdanningen fra den 

norske er at den litauiske utdanningen er svært spesialisert og ikke omfatter skolefag som 

ikke direkte vedkommer håndverket man er utdannet til å jobbe med. Derfor inneholder ikke 

den litauiske utdanningen fag som gymnastikk, fremmedspråk, og lignende. Foretaket håper 

at denne presiseringen er tilstrekkelig til å få innvilget søknaden om sentral godkjenning, da 

det å stå uten godkjenning gjør det vanskeligere å opprettholde driften. Det henvises for 

øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeid og montering av 

trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1. 

 

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

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

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

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

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

 

 

Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

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

godkjenningsområdet vil for eksempel være svennebrev som tømrer. 
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Foretaket har i søknad om sentral godkjenning dokumentert et kvalifikasjonsbevis fra 

Litauen. Vedlagt er en oversikt over antall undervisningstimer de enkelte fagene har hatt. Av 

denne fremgår det at utdanningen har omfattet 240 timer teori og 480 timers praksis, noe 

som tilsvarer cirka et halvt års utdanning.  

 

Et fagbrev oppnådd i Norge vil kreve 2 års teoretisk undervisning, og deretter 2 års praksis 

som lærling som gir totalt 4 års yrkesrettet utdanning. Foretaket har i sin klage anført at en 

litauisk utdanning er mer direkte rettet mot faget, og ikke inneholder fag som kroppsøving og 

fremmedspråk slik den norske utdanningen gjør. Direktoratets vurdering er at selv om den 

litauiske utdanningen er spesialisert, så er fortsatt timeantallet vesentlig lavere enn en 4 års 

utdanning. Utdanning kan dermed ikke sidestilles med et norsk fag-/svennebrev i innhold og 

omfang. Kravet til utdanningsnivå er dermed ikke oppfylt.  

 

Fordi foretaket ikke har dokumentert nødvendig utdanningsnivå, gjør ikke direktoratet noen 

nærmere vurdering av foretakets praksis. Direktoratet vil allikevel kort bemerke at praksisen 

det er vist til i søknaden ikke ser ut til å kunne dekke godkjenningsområdet fullt ut, da det 

dreier seg om relativt små tiltak. 

 

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

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

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at GP Bygg AS verken i søknaden eller 

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

godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 153/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Fyri AS (godkjenningsnr. 2016/6677).  

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

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

Vedtak: 
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Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområde: 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 

 

I brev datert 01.08.2016 ble vedtak av 19.07.2016 påklaget ved Lisbet Fyri Ingebritsen. 

Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 28.06.2016 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 19.07.2016 avslo direktoratet søknaden. Det påklagede godkjenningsområdet 

ble ikke innvilget. 

 

Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig relevant 

utdanning, jf. byggesaksforskriften(SAK10) § 11-5 og tilhørende veiledning. Foretaket hadde 

dermed ikke dokumentert at det hadde kvalifikasjoner som var tilpasset 

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

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Fyri AS fikk sentral godkjenning første gang 09.07.2013. I perioden 16.09.2013 –09.07.2016 

hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdet prosjektering av arkitektur i 

tiltaksklasse 2. 

 

Foretaket har 1 ansatt og ligger i Bodø. Lisbet Fyri Ingebritsen er daglig leder. Hun har 

utdanning innen møbel- og innredningsarkitektur fra Statens håndverks- og 

kunstindustriskole i 1978. Foretaket har sin virksomhet innen tjenesteyting knyttet til 

arkitektvirksomhet, herunder deltagelse i andre virksomheter. Foretaket er registret med 

næringskoden «71.112 Arkitekttjenester vedrørende byggverk» i Enhetsregisteret. 

 

Saksgang 

28.06.2016 Søknad 

19.07.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Avslag) 

01.08.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
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Foretaks anførsler 

Foretaket skriver i sin klage at det i vedtaket fra direktoratet uttales at praksis ikke er vurdert 

fordi det ikke er dokumentert tilstrekkelig relevant utdanning. Videre skriver foretaket at 

direktoratet dermed håndhever noe annet enn det som er blitt annonsert i en artikkel på 

direktoratets nettsider. Her fremgår det at det er innført en overgangsordning som medfører 

at foretak kan få fornyet sin sentrale godkjenning på bakgrunn av langvarig praksis. Foretaket 

opplever det derfor som ganske merkelig å få avslag med begrunnelsen manglende relevant 

utdanning, og at praksis overhodet ikke er vurdert. Søknaden var begrunnet med nettopp 

langvarig relevant praksis og ovennevnte overgangsordning. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdet prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2. 

 

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

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

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

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

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

 

Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

eller tilsvarende grad) med 180 studiepoeng eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og 

tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel 

være sivilarkitekt eller tilsvarende arkitekturfaglig utdanning på bachelornivå. 

 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med 4-årig utdanning innen møbel- og 

innredningsarkitektur fra Statens håndverks- og kunstindustriskole i 1978. En slik utdannelse 

omfatter i hovedsak planlegging og tegning av innvendige rom. Godkjenningsområdet 

prosjektering av arkitektur omfatter arkitektonisk utforming av nytt eller endring av 

eksisterende tiltak, herunder prosjektering av innvendige og utvendige områder for tiltak i 

områder med en viss tetthet og andre bygninger opp til 5 000 m2 BRA eller 5 etasjer. 

Direktoratets vurdering er at utdanningen ikke er relevant for å dekke hele bredden i dette 

godkjenningsområdet. Kravet til tilstrekkelig relevant utdanning er dermed ikke oppfylt. 

 

Foretaket har i klagen anført at det ikke ble tatt hensyn til praksis ved vurdering av søknaden. 

Til dette bemerkes det at direktoratet ikke har mulighet til å fravike kravet om relevant 

utdanning, jf. SAK10 § 11-3. Kravet om relevant utdanning er altså absolutt. En vurdering av 

praksis vil dermed ikke ha noen innvirkning på sakens utfall, da praksis alene ikke kan danne 

grunnlag for sentral godkjenning.  
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Foretaket viser i klagen til at det er vedtatt en overgangsbestemmelse for den sentrale 

godkjenningsordningen. Denne innebærer at foretak som søker om fornyelse av sentral 

godkjenning etter 01.01.2016 skal vurderes etter de mer lempelige kvalifikasjonskrav som 

gjaldt før 01.01.2016. Det følger av veiledningen til bestemmelsen at praksis kun kan 

kompensere for manglende utdanningsnivå, jf. SAK10 § 20-3. Praksis kan aldri kompensere 

for totalt fravær av formell utdanning, herunder relevant utdanning. 

 

Overgangsbestemmelsen kommer dermed ikke til anvendelse i de tilfellene hvor det mangler 

relevant utdanning for godkjenningsområdet. Dette følger også av direktoratets og 

klagenemndas praksis. Foretaket har ikke dokumentert nødvendig relevant utdanning og 

omfattes dermed ikke av overgangsordningen, jf. SAK10 § 20-3.  

 

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

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

 

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

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

godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Sak 154/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Jari´s Bygg Jari Holopainen (godkjenningsnr. 2016/6750).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområde: 

• Utførelse av Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

Vedtaket ble påklaget av foretaket den 17.08.2016. Foretaket er klageberettiget, jf. 

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

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 29.06.2016 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett for overnevnte godkjenningsområde i tiltaksklasse 1.  

I vedtak datert 17.08.2016 avslo direktoratet søknaden om fornyelse av sentral godkjenning.  

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Utførelse av Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

Avslaget var begrunnet med at det ikke var dokumentert nødvendig utdannelsesnivå for 

tiltaksklasse 1. Det var henvist til byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-2 og 11-3 med 

tilhørende veiledning. Foretaket hadde ikke dokumentert å ha ansatte med fullført 

utdanning. Det ble opplyst i vedtaket hvilken utdannelse som er nødvendig. Det vises til 

vedtaket. 

 

Generelle opplysninger om foretaket  

Foretaket er et enkeltpersonsforetak som er hjemmehørende i Stavanger kommune i 

Rogaland Fylke. Foretaket ble stiftet 02.11.2006 og ble ifølge Brønnøysundregistrene 

registrert der samme dato. Næringskode er 41.200 Oppføring av bygninger.  

Foretaket har ifølge søknaden og offentlige registre 2 ansatte. (I egenerklæringen for Helse, 

miljø og sikkerhet er det imidlertid opplyst at det ikke er noen ansatt ut over innehaveren. I 

og med at antall ansatte i seg selv ikke er avgjørende for de problemstillinger klagen reiser, 

ser ikke direktoratet noen grunn for å gå dypere inn i den uoverensstemmelsen). 

Daglig leder, og eneste ansatte er Jari Holopainen.  Holopainen skriver i tilleggsopplysninger 

til direktoratet, mottatt 17.08.2016, at han har gått 2 år (1994-1996) på en yrkesskole i 

Finland. Han har ingen formell utdannelse ut over dette. Han opplyser i klagen at i Finland 

hadde de ikke noen prøve (eksamen) etter at han var ferdig med yrkesskolen. Han opplyser 

at han i tiden etter endt skolegang har jobbet som tømmermann, først i Finland, deretter her 

i Norge.  
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Saksgang   

29.06.2016: Søknad 

20.07.2016: Brev til foretaket med anmodning om bedre dokumentasjon 

27.07.2016: Direktoratet mottar dokumenter 

16.08.2016: Brev nr. 2 til foretaket for å få ytterligere dokumentasjon 

17.08.2016. Direktoratet mottar dokumenter 

17.08.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Totalavslag) 

17.08.2016: Vedtaket påklages av foretaket 

 

Foretakets anførsler 

Foretakets klage inneholder en henvisning til SAK10 § 11-5, 2 ledd, hvor det står at utdanning 

fra annen EØS-stat skal aksepteres på lik linje med norsk.  Foretaket viser til at han har levert 

finsk fagbrev til direktoratet, og fått dette oversatt til norsk. Holopainens oppfatning er at alt 

dermed er i orden, og at direktoratet har foretatt en feil regelanvendelse.   

Foretakets anførsel i klagen må leses sammen med de opplysninger foretaket ga som svar på 

direktoratets forespørsel datert 16.08.2016, hvor det ble bedt om bedre dokumentasjon på 

utdannelsen. I denne forespørselen opplyste direktoratet at utdanning tilvarende norsk 

fagbrev (som er kravet til utdannelse for det omsøkte godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1) 

er to års relevant teori, to års relevant praksis og en avsluttende teoretisk eksamen.  

I sitt svar på dette, datert den 17.08.2016 opplyser Jari Holopainen at han gikk 2 år på 

yrkesskolen i Finland fra 1994 – 1996, og at det i Finland ikke er noen form for prøver 

(eksamener) etter at han var ferdig på yrkesskolen.  Han opplyser videre at han deretter 

jobbet fire år i Finland, og at han deretter har hatt ulike jobber i Norge i totalt 16 år, hvorav 

eget firma siden 2006. 

Det vises til klagen og til overnevnte opplysninger. 

  

Vurdering 

Direktoratet skal innledningsvis beklage den lange saksbehandlingstiden på klagesaker.  

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

påklagede godkjenningsområdene.  

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

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

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

omsøkte godkjenningsområdene for å sikre at det benyttes nødvendig og relevante faglige 
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kvalifikasjoner for å oppfylle kravene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Det 

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

dette.  

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

må foretaket dokumentere at den faglige ledelsen behersker hele bredden av 

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

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

Bredden av arbeidsoppgaver er beskrevet i veiledningsteksten til hvert enkelt 

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

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

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

bygg eller anlegg.  

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

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

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

godkjenning, jf. SAK10 § 13-2.2. 

 

Utførelse av Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

Fagområdet omfatter utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner. 

Oppgaver som inngår i fagområdet kan være utførelse av yttervegger, etasjeskiller, 

innvendige vegger og takkonstruksjoner, luft- og fukttetting og varme-, lyd- og 

kondensisolering. Godkjenningsområdet omfatter oppføring og endringsarbeider av byggverk 

med liten vanskelighetsgrad. Alle relevante arbeider som inngår i oppføring av bygning 

omfattes av godkjenningsområdet, f.eks. betongarbeider og murarbeider for småhus i 

tiltaksklasse 1, montering av produkter, bygningselementer, taktekkingsarbeider og 

membranarbeider (fukt, radon) m.m.  Eksempler på utførelse av tømrerarbeider i 

tiltaksklasse 1 kan være oppføring eller vesentlig endring av:   

• enebolig inntil 3 etasjer og 500 m 2 BRA,  

• tomannsbolig inntil 3 etasjer og 500m 2 BRA,  

• rekkehus og kjedehus inntil 4 boenheter og 500m 2 BRA,  

• andre boligbygg med 4 boenheter inntil 500m 2 BRA hvor hver boenhet har utgang 

direkte til terreng,   

 

Nødvendig utdannelse 

 

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

de uttrykker gjeldende forvaltningspraksis, er det nødvendig med utdanning på linje med 
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svennebrev som tømrer.   

 

Svennebrev som tømrer oppnås i Norge ved å gå to år i teoretisk lære, to år i påfølgende 

praktisk lære og deretter en avsluttende teoretisk eksamen.  Et alternativ er å kontakte 

opplæringskontoret i Fylkeskommunen for å få en realkompetansevurdering, og deretter ta 

de nødvendige prøver før man så får svennebrevet. Dette skal være gjort før foretaket 

sender søknad om sentral godkjenning. 

 

Den dokumentasjon Holopainen har sendt inn i denne søknaden er en oversettelse av hans 

avslutningsvitnemål fra Varkus Yrkesfagskole i Finland. Det fremgår der at Holopainen gikk en 

toårig byggteknisk grunnutdanning i perioden 1994-1996. Han opplyser at han ikke hadde 

noen avsluttende teoretisk prøve.  (Den vedlagte oversettelsen er har ingen stempel eller 

annet som kan bekrefte notoriteten, kun en underskrift fra den som har oversatt den.  

Direktoratet finner imidlertid at den rekker for å behandle klagen). 

 

Spørsmålet i saken er hvorvidt den utdannelsen Holopainen har fra Finland kan likestillestilles 

med Norsk svennebrev. 

 

Direktoratets vurdering tar utgangspunkt i at den teoretiske prøven mangler. Det er etter 

direktoratets vurdering heller ikke tilstrekkelig dokumentert at den praksisen som 

Holopainen har, kan likestilles med den nødvendige praksisen som en norsk kandidat må 

avlegge før han kan gå opp til den teoretiske prøven. 

 

Når det gjelder Holopainens henvisning til SAK10 § 11-5,2. ledd skal direktoratet bemerke 

følgende: Det stilles samme krav til utdannelse og praksis for en norsk og en utenlandsk 

søker. 

 

Bestemmelsen innebærer derfor ikke noe mer en at når en søker fra et EØS-land 

dokumenterer at utdannelsen og/eller praksisen tilsvarer det som kreves i Norge, skal disse 

kunne vurderes og eventuelt legges til grunn. Bestemmelsen innebærer derfor kun en åpning 

for at den utenlandske utdannelsen skal kunne vurderes og eventuelt legges til grunn, 

dersom den oppfyller det/de kravene som stilles til den aktuelle norske utdannelsen. Det var 

ikke hensikten med bestemmelsen at hvilken som helst utdannelse skal legges til grunn uten 

videre. Dette gjelder også for norske foretak. Denne anførselen kan derfor ikke føre frem. 

 

Til foretakets opplysning tas inn fra Nokuts sider når det gjelder utenlandsk utdannelse og 

forholdet til Norsk fag- eller svennebrev. Der står det: 

NOKUTs vilkår for godkjenningsordningen: 

Vilkår for at opplæring skal kunne godkjennes som sidestilt med norsk fag- og yrkesopplæring 

eller vitnemål.  

Kvalifikasjonen må være formell og være utstedt av en ansvarlig myndighet. 
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1. Kvalifikasjonen må være basert på sluttført opplæring av minst 3 års varighet og 

inneholde minimum 1 års dokumentert praktisk opplæring. 

2. Kvalifikasjonen skal i stor grad bygge på kunnskaper, ferdigheter og generell 

kompetanse som er tilsvarende som beskrevet i NKR nivå 4A, tilsvarende som norsk 

fag – og svennebrev. Kvalifikasjonens yrkesfaglige profil er det avgjørende element i 

godkjenning om sidestilling.  

Som det fremgår her, kreves det minst tre års utdannelse fra utlandet før NOKUT kan 

godkjenne den som tilsvarende et norsk svennebrev/fagbrev. Etter direktoratets vurdering 

har ikke Holopainen dokumentert at han oppfyller Nokuts krav. 

Holopainens jobberfaring i relasjon til kravene til svenneprøven 

Når det gjelder hvorvidt Holopainens jobberfaring innebærer at han har kompetanse 

tilsvarende kravet til utdannelse for dette godkjenningsområdet, så har han ikke 

dokumentert denne praksisen utover i generelle opplysninger.  Dessuten vil en slik vurdering 

innebære en realkompetansevurdering som det er Fylkeskommunen som skal gjøre, og som 

eventuelt kan utstede fag/svennebrev på det grunnlaget. Dette skal være gjort før det søkes 

sentral godkjenning, jf SAK10 § 13 -2, jf. § 13-4. 

Når det gjelder anførselen i tilleggsopplysningene om at Holopainen har vært ansatt i 

foretaket Byggmester Øystein Torgersen og der bistått læringer som skal opp til fagprøven, 

er dette etter direktoratets vurdering en alt for generell opplysning til at den kan være et 

grunnlag for sentral godkjenning. Dessuten inneholder ikke SAK10 noen bestemmelse som 

gir hjemmel for å innvilge sentral godkjenning på det grunnlag at man har bistått noen til en 

fagprøve. Vilkårene for å få sentral godkjenning er bygget opp på den forutsetning at 

vedkommende søker selv fyller vilkårene som er satt i forskriften. Dette fremgår også av pbl 

§ 22-1.1. ledd, hvor det heter at sentral godkjenning gis til foretak som er kvalifisert, det vil si 

oppfyller de vilkårene som følger av SAK10 og øvrige regelverk. 

Direktoratets konklusjon er derfor at Jari Holopainens utdannelse ikke tilsvarer norsk 

svennebrev. Kravet til nødvendig utdannelse er derfor ikke oppfylt. 

Referanseprosjektene 

I og med at foretaket ikke har ansatte med den nødvendige utdannelsen, trenger ikke 

direktoratet å vurdere referanseprosjektene for å avgjøre klagen. Da foretaket kan søke på 

nytt senere, vil direktoratet likevel knytte noen kommentarer til referanseprosjektene.  

 

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

innholdet dette har, jf. SAK 10 § 13-5,3. ledd bokstav g, jf. § 12-4. 

 

Søknaden inneholdt fire referanseprosjekter, hvorav foretaket opplyser å ha hatt ansvarsrett 

i tre av dem. Alle prosjektene angår mindre arbeider av renoveringsmessig karakter og er 

skrevet i stikkords form.  De dokumenterer ikke at foretaket behersker hele det faglige 
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innholdet i godkjenningsområdet.  

I Tilleggsopplysningene opplyser Holopainen hvor mange år han har jobbet. Dette er en helt 

generell opplysning, som ikke dokumenterer noe i forhold til godkjenningsområdets faglige 

innhold. 

Klagen Inneholder ikke flere referanseprosjekter. 

Foretaket har ikke dokumentert tilstrekkelig og utdannelse og tilstrekkelig relevant praksis 

for utførelse av trearbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1.  Foretaket har 

derfor heller ikke dokumentert at det har tilstrekkelige faglige kvalifikasjoner for å få sentral 

godkjenning for det påklagede området, jf. pbl. § 23-6, SAK 10 §§ 9-1,2. ledd, 11-1,2. ledd og 

§§ 11-2, 11-3, 11-4,3 og 5 ledd, 11-5., 12-4 og 13-5,3.ledd bokstav g, jf. også pbl. § 22-1. 

 

Kort kommentar til tidligere godkjenning 

Foretaket søkte sentral godkjenning første gang i 2013 og fikk da i vedtak datert 23.05.2013 

innvilget det området som nå er avslått og påklaget. Det var sendt inn tre 

referanseprosjekter, hvor innholdet delvis gikk på prosjektering og andre 

godkjenningsområder. Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner var kun 

beskrevet i stikkords form. Alle prosjektene var fra mindre tiltak. I tilleggsopplysningene var 

praksisen dokumentert med en egenattest, hvor ulike tiltak var ført opp, men hvor 

fremstillingen var kortfattet og generell. Det var ikke dokumentert at foretaket behersket 

hele godkjenningsområdet. 

I foreløpig brev datert 23.05.2013 ble foretaket bedt om å sende inn kopi av vitnemål for 

oppgitt kompetanse, og kopi av kommunale vedtak.  Når det gjelder vitnemål, ble dette 

sendt på Finsk, et språk ingen i direktoratet behersker, og som ikke skulle vært lagt til grunn 

for vedtaket, jf. også SAK10 § 13-2.   

Innvilgelsen av sentral godkjenning i vedtak datert 25.03.2013 ble derfor gjort uten at 

forskriftens vilkår var tilstrekkelig oppfylt.» 

 

 

 

 

 

Sak 155/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Olaf E Eriksen AS Entreprenørforretning (godkjenningsnr. 2016/6747).  

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

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

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområde: 

 

• Utførelse av murarbeider i tiltaksklasse 2  

 

I brev datert 26.07.2016 ble vedtak av 08.07.2016 påklaget ved Tom Hjort. Klagen er rettidig, 

jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 06.06.2016 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 08.07.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

 

• Utførelse av tømrerarbeider og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av arbeider på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 2 

• Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 2 

 

Avslaget for det påklagede godkjenningsområde ble begrunnet med at foretaket ikke hadde 

dokumentert tilstrekkelig relevant utdanning for murarbeider.  

Klagen delvis tatt til følge: 
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Direktoratet tar klagen til følge når det gjelder godkjenningsområdet utførelse av 

bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 2.  Direktoratet har også innvilget utførelse av 

murarbeid tiltaksklasse 1. 

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

sett hen til foretakets referanseprosjekter innsendt i klagen samt innsendt svennebrev. 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Olaf E Eriksen AS Entreprenørforretning ble stfitet 07.03. 1931. Foretaket har 28 ansatte og 

ligger i Oslo. 

 

Tom Hjort er daglig leder. Han har svennebrev som tømrer.  Foretaket har 2 personer ansatt 

som har mesterbrev som bygg/tømrermester og flere ansatte med svennebrev som tømrer 

samt en ansatt med svennebrev som murer. 

 

I perioden 06.08.2013 – 07.07.2016 hadde foretaket sentral godkjenning som ansvarlig søker 

i tiltaksklasse 1, overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1, prosjektering av våtrom 

i tiltaksklasse 1, utførelse av våtromsarbeider i tiltaksklasse 1, og overordnet ansvar for 

utførelse i tiltaksklasse 2. 

 

 

Saksgang 

06.06.2016 Søknad 

08.07.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

26.07.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

 

Foretaks anførsler 

 

For godkjenningsområdet utførelse av murarbeider i tiltaksklasse 2 anfører Tom Hjort at 

foretaket har lagt ved to mesterbrev for bygg og tømrerfaget, men har uteglemt å legge ved 

svennebrev for murerfaget. 

 

Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av murarbeider i tiltaksklasse 2 

 

 

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

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

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

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

 

 

Utførelse av murarbeider i tiltaksklasse 2 

 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

kreves i tillegg 3 års praksis. 

 

Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 vil være mesterbrev i 

murerfaget, eller teknisk fagskole bygg i tillegg til svennebrev som murer.  

 

Lars Rune Dugbø har mesterbrev som bygg/tømrermester, og Håvard Ottervig har 

mesterbrev i tømrerfaget.  

 

Direktoratet har vurdert denne utdanningen, og funnet at utdanning som 

bygg/tømrermester ikke er tilstrekkelig relevant for murerfaget hvor det foreligger eget 

mesterbrev. 

 

Kravet til nødvendig relevant utdanning på tilstrekkelig nivå for tiltaksklasse 2 er med det 

ikke oppfylt. 

 

 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdet omfatter murarbeid med middels vanskelighetsgrad i bygninger med 3 

til 5 etasjer, og andre murarbeid med tilsvarende vanskelighetsgrad. 

Eksempler på murarbeid i tiltaksklasse 2 kan være: 

• bærevegger, søyler og pilastre, lyd- og brannvegger, 

• forblendingsarbeider av yttervegger, 

• muring av piper med flere kanaler og montering av elementskorsteiner i høye bygg 

med føringer gjennom flere enn to dekker med lyd og brannkrav. 

Referanseprosjektene vedlagt søknaden er for generelt beskrevet til å dokumentere en slik 

praksis i tiltaksklasse 2.  Ettersom foretaket ikke har dokumentert å ha nødvendig utdanning i 

form av formell utdanning, har ikke direktoratet foretatt noen grundigere vurdering av 
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foretakets praksis. Bakgrunnen for dette er at utdanningskravet er absolutt, og praksis kan 

dermed ikke veie opp for manglende utdanning jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning.   

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Olaf E Eriksen AS 

Entreprenørforretning verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det 

har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdet 

utførelse av murarbeider i tiltaksklasse 2.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 156/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Eide Norvald (godkjenningsnr. 2016/6733). 

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 konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 03.08.2016 ble vedtak av 14.06.2016 påklaget ved Norvald Eide. Klagen er ikke 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29. Fordi saken har ligget uavklart i lang tid og foretaket ikke 
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er gjort oppmerksom på fristoversittelsen, finner direktoratet allikevel å kunne behandle 

klagen.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 27.04.2016 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 14.06.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

 

 

 

Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig relevant 

praksis med godkjenningsområdet det var søkt om, jf. byggesaksforskriften(SAK10) §§ 11-4, 

11-5 og 13-5 andre ledd bokstav f og tilhørende veiledning. Foretaket hadde dermed ikke 

dokumentert at det hadde kvalifikasjoner som var tilpasset godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 

11-1 andre ledd. 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Eide Norvald fikk sentral godkjenning første gang 22.05.2001. I perioden 14.03.2013 –

22.05.2016 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene det ble søkt 

fornyelse av, i tillegg til funksjonene søker, prosjekterende og utførende av våtromsarbeider i 

tiltaksklasse 1. 

 

Foretaket har 1 ansatt og ligger i Trondheim. Norvald Eide er daglig leder. Han har 

mesterbrev som murer fra 1987. Foretaket har sin virksomhet innen bygging: murmester. 

Foretaket er registrert med næringskoden «43.990 Annen spesialisert bygge- og 

anleggsvirksomhet» i Enhetsregisteret. 

 

 

Saksgang 

27.04.2016 Søknad 

14.06.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

03.08.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 
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Foretaket skriver i sin klage at utdanningskravet for prosjekterende i tiltaksklasse 1 er 

mesterbrev eller fagskole med fagplan for linjefag og 4 års arbeidserfaring. Norvald Eide har 

mesterbrev og 50 års arbeidserfaring, som vil si at de er godt innenfor kravene for 

prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdet prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 

1. 

 

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

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

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

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

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

 

Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med mesterbrev som murer. Utdanningskravet for 

dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 er mesterbrev eller teknisk fagskole med minst 4 

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

 

Krav til praksis 

Fagområdet omfatter prosjektering av byggverkets totale stabilitet under oppføring og i bruk, 

og dimensjonering av bærende elementer, herunder fundamenter, vegger, søyler, dekker og 

takkonstruksjoner. Bæresystem skal dimensjoneres for standard laster, naturpåkjenninger og 

ulykkeslaster. 

 

Godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 omfatter prosjektering av bæreevne og stabilitet av 

nytt eller endring av eksisterende tiltak som bygg, anlegg eller frittstående konstruksjon med 

liten vanskelighetsgrad i pålitelighetsklasse 1 iht NS-EN 1990 +NA og brannklasse 1 iht. 

byggteknisk forskrift. Oppgaven omfatter dimensjonering av bærende elementer ved bruk av 

enkle beregninger eller tabeller, ved gode grunnforhold og standardlaster. 

 

Eksempler på tiltak i denne klassen kan være fritids- og enebolig med og uten sokkelleilighet, 

tomannsbolig, rekkehus, kjedehus, små barnehager, alminnelige landbruksbygg, lager- og 

industribygg, mindre utendørstribuner (under 500 pers.), små bruer (inntil 10 m spennvidde) 

og tårn inntil 10 m, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav f og tilhørende veiledning. 

 

Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn ett referanseprosjekt fra Trondheim 

kommune som er gitt ferdigattest i 2016. Dette omhandler en enebolig hvor arbeidene er gitt 

beskrivelsen «Brann og konstruksjonssikkerhet gjennomgås før rehabilitering». Dette er ikke 

en tilstrekkelig beskrivelsene av arbeidsoppgavene for godkjenningsområdet, som 
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omhandler prosjektering av bæreevne og stabilitet for hele tiltaket ved nyoppføring eller 

vesentlig endring av eksisterende bygg. Direktoratet finner dermed ikke dette 

referanseprosjektet tilstrekkelig relevant for godkjenningsområdet. 

 

Direktoratet har også gjennomgått tidligere innsendte søknader, og kan heller ikke her finne 

grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet. Her fremkommer det at foretaket har praksis 

innen rehabilitering av piper, noe som alene ikke er tilstrekkelig praksis for å dekke hele 

godkjenningsområdet.  

 

Det følger av Ot. prop. nr. 45 (2007-2008) at faglig ledelse ved søknad om sentral 

godkjenning må vise at det behersker hele bredden av arbeidsoppgaver innen det 

godkjenningsområdet det søker sentral godkjenning for. Arbeider med deler av 

godkjenningsområdet vil dermed ikke være tilstrekkelig.  

 

Foretaket har dermed ikke dokumentert at det har kvalifikasjoner tilpasset 

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

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Eide Norvald verken i søknaden 

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

sentral godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet. 

 

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

 

 

 

 

Sak 157/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra GS Miljøconsult Geir Sæther (godkjenningsnr. 2016/7045).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområde: 

• Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 2 

 

I e-post datert 07.03.2016 ble vedtak av 24.02.2016 påklaget ved Geir Sæther. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 29.01.2016 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 24.02.2016 avslo direktoratet søknaden i sin helhet. Følgende 

godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 2 

 

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

jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Foretaket hadde 

dermed ikke dokumentert at det hadde kvalifikasjoner som var tilpasset 

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

 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

GS Miljøconsult Geir Sæther fikk sentral godkjenning første gang 2013. I perioden 13.03.2013 

–13.03.2016 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdet prosjektering av 

miljøsanering i tiltaksklasse 2. 

 

Foretaket og ligger i Heimdal. Geir Sæther er daglig leder. Han har fagbrev i rørleggerfaget, 

utdanning som VVS ingeniør, samt gjennomgått kurs i miljøteknologi og kalkulasjon innen 

VVS oppmåling. Ingen av disse er dokumentert. Foretaket har virksomhet innen behandling 

av organisk avfall og farlig avfall. 

 

 

Saksgang 

29.01.2016 Søknad 

24.02.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Totalavslag) 

07.03.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 29.08.2016 

 



 

Side 84 

Foretaks anførsler 

Foretaket v/Geir Sæther skriver i klagen at han undres over avslaget begrunnet av de 

kvalifikasjoner som er vedlagt søknaden. Vedlagt dokumentasjon viser for øvrig at han har 

arbeidet i segmentet siden 1987 og vært sterkt delaktig i opprettelsen av Asbestforskriften i 

Norge. I samarbeid med SFT/Klif/Fylkesmannen har han kjørt forsøk på eksponering av 

miljøavfall i bygningsbransjen, samt jobbet med utvikling og produksjon av teknologi for PCB 

holdige ruter for å unngå eksponering ved riving av bygg. Det informeres videre om at han 

var delaktig i faggrupper i Klif/MD hvor behandling /eksponering av farlig avfall var sentralt 

og hadde også tett kontakt med fagmiljøet innen analyser og NTNU/Sintef for å avdekke 

representativt innhold av respektive miljøgifter sett i sammenheng med eksponeringsfare. 

Videre er det nevnt at han er invitert og gjennomført prosjektet innen segmentet av 

Innovasjon Norge i Norge og utlandet. Geir Sæther konkluderer at enhver ingeniørutdannelse 

ikke kan inneha den kompetansen og erfaringen han har opparbeidet siden 1987 da han 

startet innen miljøsanering. Foretaket opplyser om at det har dokumentasjon hvor det har 

vært engasjert som ansvarlig kontrollerende av tiltakshaver, også ovenfor de store aktørene 

innen miljøsanering, og avdekket betydelige mangler i miljøsaneringsrapporter. Det 

informeres for øvrig at foretaket er godt kjent med SAK10 §§ 11-2 og 11-3, men selv om 

foretakets daglige leder ikke har dokumentert utdanningen mener foretaket at det i høyeste 

grad har dokumentert kvalifikasjonskravet som kreves i henhold til § 11-1. Videre er det 

foreslått at GS Miljøconsult alternativt kan legges inn som avdeling i Module Partners AS som 

har den nødvendige kompetansen, og hvor Geir Sæther er aksjonær. Som i tillegg til klagen 

viser også foretaket til en rekke referanseprosjekter som vedlegg, utført i perioden 1995-

2015. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdet prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 2. 

 

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

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

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

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

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

 

Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 2 er høyskoleingeniør eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-

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

eksempel være byggingeniør. Foretaket har utdanning som VVS-ingeniør med gjennomført 

kurs i miljøteknologi, men dette er imidlertid ikke dokumentert. Direktoratet etterspurte i 

brev datert 26.05.2017 om kopi av vitnemålet til foretakets daglige leder. Foretaket har ikke 

besvart eller sendt inn dokumentasjon på de etterspurte opplysningene. Direktoratet har 
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imidlertid ikke anledning til å fravike kravet om formell utdannelse og legge vekt på 

udokumentert utdanning i vurdering av om sentral godkjenning kan gis. Utdanningskravet er 

dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

Fordi foretaket ikke oppfyller kravet til utdanning foretar ikke direktoratet en inngående 

vurdering av praksisen det er vist til. Direktoratet vil allikevel kort bemerke at praksisen synes 

å være relevant og tilstrekkelig dekkende for det påklagede godkjenningsområdet. 

 

Direktoratet har merket seg at foretaket tidligere har hatt det påklagede 

godkjenningsområdet. Imidlertid er det slik at praktiseringen av regelverket vedrørende den 

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

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

ingen automatikk i at et foretak får sentral godkjenning i samme godkjenningsområde eller i 

samme tiltaksklasse som det har hatt tidligere. Ved søknad om fornyelse av sentral 

godkjenning må derfor foretaket dokumentere at det har nødvendige kvalifikasjoner i 

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

godkjenningsområdet.  

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at GS MILJØCONSULT Geir Sæther 

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

kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdet prosjektering av 

miljøsanering i tiltaksklasse 2. 

 

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

 

 

 

 

 

Sak 158/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Stav og Laft AS (godkjenningsnr. 2016/7063). 

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

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

Vedtak: 
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Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområde: 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 23.08.2016 ble vedtak av 19.08.2016 påklaget ved Håkon Skrindo. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 21.07.2016 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 19.08.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 

 

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

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

veiledning. Foretaket hadde dermed ikke dokumenter at hadde kvalifikasjoner som var 

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

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Stav og Laft AS fikk sentral godkjenning første gang 08.02.2001. I perioden 17.10.2013 –

18.08.2016 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene ansvarlig søker i 

tiltaksklasse 1, overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1 og overordnet ansvar for 

utførelse i tiltaksklasse 1. 

 

Foretaket har 2 ansatte og ligger i Gol. Håkon Skrindo er daglig leder. Han er utdannet 

sivilingeniør med linjefag bygg fra 1992. Foretaket har sin virksomhet innen prosjektering og 
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oppføring av hytter og hus samt investering i fast eiendom og handelsvirksomhet og alt som 

hermed står i forbindelse herunder deltakelse i andre virksomheter. Foretaket er registrert 

med næringskoden «41.200 Oppføring av bygninger» i Enhetsregisteret. 

 

Saksgang 

21.07.2016 Søknad 

19.08.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

23.08.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket skriver i sin klage at det har hatt sentral godkjenning som ansvarlig utførende for 

bygninger og installasjoner siden 2004, uten avvik. Foretaket skriver videre at det har tilegnet 

seg kunnskap om fagfeltet laft siden 1989, med blant annet diplomarbeid. Foretaket skriver 

videre at daglig leders teoretiske og praktiske grunnlag må være noe av det ypperste man 

kan tilegne seg i fagfeltet, og siden byggeforskriftene fortsatt tillater bygging i laft, må daglig 

leder sies å være kvalifisert. Det påpekes at tømrerfaget ikke er rettet mot laft, og er dermed 

ingen egnet utdanning for fagfeltet. Videre skriver foretaket at så lenge byggeforskriftene 

tillater bygging i laft, må også daglig leders kompetanse godkjennes, da det ikke finnes noen 

formell utdanning i laftefaget.  Det henvises for øvrig til klagen i sin helhet. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeid og montering av 

trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1. 

 

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

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

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

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

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

 

Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

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

godkjenningsområdet vil for eksempel være fagbrev som tømrer.  

 

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

gjennomføringsevne for oppgaver som er omfattet av godkjenningsområdet. Det må 

dokumenteres at kvalifikasjonskravene er oppfylt gjennom faglig ledelse med nødvendige 
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kvalifikasjoner i form av relevant utdanning og praksis, jf. SAK10 § 9-1 andre ledd og 

tilhørende veiledning.  

 

Foretaket har dokumentert å ha en ansatt med utdanning som sivilingeniør i bygg. Kravet til 

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

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

nødvendig relevante fagbrev for utførelse. Foretaket har dermed ikke dokumentert 

nødvendig gjennomføringsevne i form av kvalifisert personale i utførende ledd, jf. SAK10 § 9-

1.  

 

Fordi foretaket ikke har dokumentert nødvendig relevant utdanning og gjennomføringsevne, 

gjør ikke direktoratet noen vurdering av foretakets praksis.  

 

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

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

 

Til anførselen om at det ikke finnes relevant fagbrev for laftefaget vil direktoratet påpeke at 

den sentrale godkjenningsordningen ikke har anledning til å fravike kravene i SAK10 når det 

gjelder relevant utdanning og gjennomføringsevne. Dette er kvalifikasjonskrav som må være 

oppfylt for å inneha sentral godkjenning. Vurderingen av hvilke fagbrev som er relevant vil 

være knyttet til godkjenningsområdet det søkes om. Godkjenningsområdet omhandler 

oppføring av småhus i tiltaksklasse 1, og dermed vil svennebrev som tømrer anses som mest 

relevant.  

 

Videre vil direktoratet påpeke at foretaket har hatt sentral godkjenning innenfor området 

overordnet ansvar for utførelse. Dette godkjenningsområdet omfatter komplett ansvar for 

utførelse, hvor foretaket kunne påta seg ansvaret for utførelsen av hele tiltaket. For de 

delene av tiltaket hvor foretaket ikke hadde kvalifikasjoner, kan foretaket leie inn kvalifiserte 

foretak på sin ansvarsrett. Godkjenningsområdet omhandler derfor styring av byggesaken, og 

anses ikke som en fagkode for utførelse.  

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Stav og Laft AS verken i søknaden 

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

sentral godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet. 

 

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.» 
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Sak 159/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Bjarne 

Solli Graveservice AS (godkjenningsnr. 2016/7120).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

• Prosjektering av Vannforsynings- og avløpsinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av Vannforsynings- og avløpsinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av Riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 

Vedtaket ble påklaget av foretaket den 30.08.2016. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 

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

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 15.07.2016 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett.  

I vedtak datert 11.08.2016 avslo direktoratet delvis søknaden om sentral godkjenning.   

Foretaket fikk innvilget: 

• Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av Veg- utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av Oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av Miljøsanering i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av Innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2 
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• Utførelse av Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av Landskapsutforming i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområder ble avslått: 

 

• Prosjektering av Vannforsynings- og avløpsinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av Vannforsynings- og avløpsinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av Riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 

De to førstnevnte godkjenningsområdene ble avslått på grunn av at foretaket ikke hadde 

dokumentert nødvendig relevant utdannelse.  Det sistnevnte godkjenningsområdet ble 

avslått på grunn av at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig relevant praksis med 

godkjenningsområdet. Foretaket hadde dermed ikke tilstrekkelig dokumentert nødvendige 

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

 

Generelle opplysninger om foretaket  

Foretaket er et aksjeselskap som ligger i Sokndal kommune i Rogaland fylke. Foretaket ble 

stiftet den 29.05.1998, og registrert i foretaksregisteret den 05.08.1998. Næringskode er 

43.120 Grunnarbeid. Det vises til vedlegget fra Brønnøysundregistrene og Purehelp. 

Foretaket har ifølge søknaden og offentlige register 28 ansatte. Daglig leder er Lars-Børge 

Stene. Han ble ferdig utdannet cand agric fra Norges Landbrukshøyskole i 2000, med skogfag 

som studieprogram. Forøvrig nevnes at Bjarne Solli og 9 andre i foretaket har fagbrev som 

anleggsmaskinfører.   

Foretaket har hatt sentral godkjenning tidligere, først etter tidligere forskrift som hadde 

andre godkjenningsområder og andre vilkår.  Foretaket fikk også sentral godkjenning for en 

del godkjenningsområder i vedtak datert 03.09.2013, hvorav det ene godkjenningsområdet 

var utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1. Dette vil bli kommentert nedenfor.  

Saksgang   

15.07.2016: Søknad 

11.08.2016: Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

30.08.2016: Vedtaket påklages av foretaket 

 

Foretakets anførsler 

I klagen anfører foretaket at de mener at de innehar de nødvendige kvalifikasjonene for de 

omsøkte godkjenningsområdene og tiltaksklassene og ber om en ny vurdering, subsidiert i en 

lavere tiltaksklasse enn omsøkt. Foretaket skriver at det vil sende inn ny dokumentasjon 
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innen 09.09.2016 kl.  1200.  Slik dokumentasjon er ikke mottatt, jf. også byggesaksforskriften 

(SAK10) § 13-2. 

For øvrig vises det til klagen. 

 

Vurdering 

Direktoratet beklager innledningsvis den lange saksbehandlingstiden på klagesaker. 

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

påklagede godkjenningsområdene.  

 

Oversikt over gjeldende rett for vurderingen 

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

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

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

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

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

vises til SAK10 §§ 11-2, 11-3 og 11-5 når det gjelder krav til utdanning og praksis og 

vurderingen av dette.  

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

må foretaket dokumentere at den faglige ledelsen behersker hele bredden av 

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

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

Bredden av arbeidsoppgaver er beskrevet i veiledningsteksten til hvert enkelt 

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

vises til disse veiledningstekstene. 

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

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

bygg eller anlegg.  

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

godkjenning, jf. SAK10 § 13-2.2. 

 

Felles drøftelse av nødvendige utdannelser for godkjenningsområdene: 

A) Prosjektering av Vannforsynings- og avløpsinstallasjoner i tiltaksklasse 1 og  

B) Utførelse Vannforsynings- og avløpsinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

For å kunne innvilges sentral godkjenning for prosjektering av det omsøkte 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1, er det nødvendig med relevant utdannelsesnivå 

tilsvarende fagskole anlegg jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 med tilhørende veiledninger og 

direktoratets forvaltningspraksis, slik disse rettskildene uttrykker direktoratets krav til 
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tilstrekkelig og relevant utdannelse. 

Når det gjelder utførelse av Vannforsynings- og avløpsinstallasjoner i tiltaksklasse 3 følger det 

av overnevnte regler og tilhørende forvaltningspraksis at foretaket må dokumentere 

utdannelsesnivå tilsvarende ingeniørutdannelse/bachelor innen byggfag og fagbrev som 

anleggsmaskinfører eller fagskole anlegg i tillegg til ADK-1 sertifikat for å sikre 

forskriftsmessig gjennomføring av utførelsen.  

Foretaket har ikke dokumentert at det har ansatt personell med nødvendige relevante 

utdannelser. Foretaket har derfor ikke dokumentert nødvendige relevant utdannelse for å 

kunne innvilges sentral godkjenning for de to omsøkte og påklagede godkjenningsområdene i 

henholdsvis tiltaksklasse 1 og 3. (Forholdet til lavere tiltaksklasse for utførelse behandles 

nedenfor). 

 

Kort kommentar til referanseprosjektene for overnevnte godkjenningsområder 

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

godkjenningsområdene, er det ikke nødvendig for direktoratet å gå detaljert gjennom 

referanseprosjektene for å avgjøre klagen.  

På grunn av at foretaket kan søke om sentral godkjenning senere, skal direktoratet kort 

bemerke følgende til referanseprosjektene: 

For prosjektering av vannforsynings- og avløpsinstallasjoner i tiltaksklasse 1 er det ifølge 

SAK10 § 11-3 slik denne uttrykker direktoratets faglige vurdering av kravet til kompetanse 

nødvendig med 4 års erfaring som dokumenterer at foretakets faglige ledelse behersker hele 

godkjenningsområdets faglige innhold, slik dette er beskrevet i veiledningen til SAK10 § 13-

5,2 ledd bokstav l, jf. også SAK10 § 12-2. Det var kun innsendt et referanseprosjekt i 

søknaden, og ikke noe i klagen. 

For utførelse av vannforsynings- og avløpsinstallasjoner i tiltaksklasse 3 er det ifølge samme 

rettskilder nødvendig med 5 års dokumentert erfaring av overnevnte karakter. Det var kun 

innsendt fire prosjekter for perioden 2014-2016, med kortfattede og generelle beskrivelser. 

Foretaket har ikke dokumentert at det behersker hele det faglige innholdet i det omsøkte 

godkjenningsområdet, jf. omtalen av dette ovenfor. Den nødvendige erfaringen i tid er 

følgelig heller ikke dokumentert. 

Foretaket har ikke dokumentert at det har tilstrekkelig kvalifikasjoner til å få sentral 

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdet i de omsøkte og påklagede 

tiltaksklassene. jf. pbl. §§ 23-5 og 23-6, SAK 10 § § 9-1,1. ledd, 11-1,2. ledd og §§ 11-2, 11-3, 

11-5, 12-3 og 12-4 og 13-5,2.ledd bokstav l og 3 ledd bokstav d. Jf. også pbl. § 22-1. 

 

Vedrørende innvilgelse i en lavere tiltaksklasse for utførelse av vannforsynings- og 

avløpsinstallasjoner 

Foretaket ber i klagen opp at det ønsker å bli vurdert i en lavere tiltaksklasse enn omsøkt 
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dersom klagen ikke skulle føre frem i de omsøkte tiltaksklassene. 

Dette er en vurdering som direktoratet gjør, dersom sakens innhold tilsier dette. 

For dette foretakets del vil en slik vurdering dreie seg om godkjenningsområdet utførelse av 

vannforsynings- og avløpsinstallasjoner. Når det gjelder Prosjektering av vannforsynings- og 

avløpsanlegg, så gjelder klagen tiltaksklasse 1. For godkjenningsområdet Utførelse av riving 

og miljøsanering gjelder klagen tiltaksklasse 2. Foretaket har fått innvilget dette 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1. 

Som det fremgår ovenfor, vil ikke foretaket få innvilget utførelse av vannforsynings- og 

avløpsinstallasjoner i tiltaksklasse 3.  

Når det gjelder tiltaksklasse 2, er det ifølge SAK10 §§ 11-2 og 11-3 sammen med direktoratets 

faglige forvaltningspraksis nødvendig med utdannelse tilsvarende fagskole anlegg. Som det 

fremgår av gjennomgangen av utdannelsen i foretaket, har ikke foretaket dokumentert slik 

utdannelse. Foretaket kan derfor ikke innvilges sentral godkjenning for dette 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2. 

Når det gjelder tiltaksklasse 1 for utførelse av vannforsynings- og avløpsinstallasjoner er det 

tilstrekkelig med fagbrev som anleggsmaskinfører med ADK1-sertifikat.  Foretaket har 

dokumentert fagbrev som anleggsmaskinfører, men ikke ADK1-sertifikat. Den nødvendige 

utdannelsen er derfor heller ikke tilstede for tiltaksklasse 1 for dette godkjenningsområdet. 

I og med at foretaket ikke har personell med tilstrekkelig relevant utdannelse, har ikke 

direktoratet vurdert foretakets praksis. Foretaket har ikke hatt dette godkjenningsområdet 

tidligere, og har heller ikke dokumentert særlig kvalifiserende og langvarig praksis. Noe som 

måtte vært tilstrekkelig dokumentert før det hadde vært aktuelt å vurdere å innvilge sentral 

godkjenning i tiltaksklasse 1.  

 

Konklusjon: Foretaket er ikke kvalifisert for noen tiltaksklasse når det gjelder utførelse av 

Vannforsynings- og avløpsanlegg.  

 

Utførelse av Riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 

Fagområdet riving og miljøsanering omfatter sanering og forsvarlig sluttbehandling av farlig 

avfall iht. miljøsaneringsbeskrivelsen samt håndtering av rivingsmaterialer for ombruk, 

gjenvinning, energiutnyttelse og forsvarlig sluttbehandling iht. avfallsplan. 

Godkjenningsområdet omfatter også oppgaver ved tiltak på eksisterende byggverk 

(rehabilitering). I tiltaksklasse omfatter godkjenningsområdet riving og miljøsanering av 

bygning med BRA større enn 400 m2 og inntil 2 000 m2 og anlegg eller konstruksjoner med 

tilsvarende størrelse og materialbruk. I tettbygd strøk hvor det kan være stor fare for skade 

på nabobygninger gjelder en øvre arealgrense på 1 000 m2. 

 

Nødvendig utdannelse 
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Grunnen til avslaget er ifølge vedtaket manglende relevant praksis.  Ved gjennomgangen av 

saken i forbindelse med klagebehandlingen, ser direktoratet at foretaket heller ikke har 

dokumentert tilstrekkelig relevant utdannelsesnivå. Ifølge SAK10 §§ 11-2 og 11-3 med 

tilhørende veiledning og gjeldende forvaltningspraksis slik disse rettskildene uttrykker 

direktoratets faglige vurdering når det gjelder nødvendig og relevant utdannelse, må 

foretaket dokumentere at det har personell med utdannelse tilsvarende fagskole bygg eller 

anlegg. Som det fremgår av innsendt dokumentasjon og gjennomgangen av denne ovenfor, 

er ikke denne utdannelsen tilstede i foretaket.  

Referanseprosjektene 

Da vedtaket er begrunnet med manglende relevant praksis gjennomgås dette. Ifølge SAK10 § 

11-3 med tilhørende veiledning og gjeldende forvaltningspraksis, slik disse rettskildene 

uttrykker direktoratets faglige vurdering når det gjelder krav til nødvendig og relevant 

praksis, er det nødvendig med 3 års dekkende praksis hvor det dokumenteres at foretaket 

faglig behersker hele det faglige innholdet i godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, slik dette 

er beskrevet i veiledningen til SAK10 § 13-5,3. ledd bokstav c.  Det var innsendt 3 

referanseprosjekter i søknaden, og ikke noen i klagen. De samme referanseprosjektene var 

også benyttet for tiltaksklasse1, som foretaket fikk innvilget. 

Tekstene i referanseprosjektene er kortfattede og generelle.  Direktoratet kan derfor ikke se 

at foretaket har dokumentert at det behersker hele det faglige innholdet i det omsøkte 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. omtalen av dette ovenfor. I tillegg vises det til 

SAK10 § 12-4 med tilhørende veiledning angående utførendes ansvar. 

Foretaket har ikke dokumentert at det har tilstrekkelig kvalifikasjoner i form av nødvendig og 

relevant utdannelsesnivå og praksis til å få sentral godkjenning for det påklagede 

godkjenningsområdet jf. pbl. § 23-6, SAK 10 § § 9-1,1. ledd, 11-1,2. ledd og §§ 11-2, 11-3, 11-

5, 12-4 og 13-5,3.ledd bokstav c. Jf. også pbl. § 22-1.» 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 160/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Vigga Bygg AS (godkjenningsnr. 2016/7139).  

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 til følge. 

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

Klagenemnda er i det alt vesentlige enig med direktoratet, men basert på ettersendt 

dokumentasjon på utdanning og praksis finner nemnda grunnlag for å gjøre om resultatet. 

Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområde: 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

 

I brev datert 31.08.2016 ble vedtak av 25.08.20165 påklaget ved Rune Kjensberg. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 09.06.2016 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 25.08.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av tømrerarbeid i tiltaksklasse 2 

• Kontroll av overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2 

 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Kontroll av geoteknikk i tiltaksklasse 2 

• Kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 2 

 

Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig utdanning, jf. 

byggesaksforskriften (SAK10) § 11-3 og tilhørende veiledning. Foretaket hadde dermed ikke 
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dokumentert at det hadde kvalifikasjoner som var tilpasset godkjenningsområdet det var 

søkt om, jf. SAK10 § 11-1. 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Vigga Bygg AS fikk sentral godkjenning første gang 10.08.2001.  

 

Fra 02.08.2013-24.08.2016 hadde foretaket sentral godkjenning for følgende 

godkjenningsområder: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 2 

• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av tømrearbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2 

 

Foretaket har 33 ansatte og ligger i Jaren. Ingvald Løvbrøtte er daglig leder. Han har NKI`s 

ingeniørhøgskole ved husbyggingsteknisk linje (1978-1980). Foretaket har sin virksomhet 

innen oppføring av bygninger. 

 

Saksgang 

09.06.2016 Søknad 

25.08.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

31.08.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket skriver i sin klage at de har en faglig ledelse med mer enn 30 års praksis på 

betongarbeider som utgjør en stor del av de arbeidene de utfører, og at mange av de 

innsendte prosjektene dokumenterer at de har hatt utførelse av betongarbeider i 

tiltaksklasse 2. Videre mener foretaket at det er helt urimelig at det gis avslag for dette 

godkjenningsområdet på grunn av manglende fagbrev i betongfaget og ber om at saken 

vurderes på nytt. Foretaket understreker at det disponerer byggingeniør, sivilingeniør i 

byggeteknikk og arkitektur, tømrermester og ca. 20 ansatte med fagbrev i tømrerfaget 

hvorav de fleste har mange års praksis med betongfaget. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner. 

 

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

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

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

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

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. byggesaksforskriften § 11-5 første ledd. 
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Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 2 er fagskoleutdanning eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og 

tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel 

være fagskole bygg, i tillegg til fagbrev i forskalingssnekker-/betongfaget. 

 

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

utdanningsnivå for det omsøkte godkjenningsområdet. Utdanning som ingeniør er imidlertid 

ikke alene tilstrekkelig til å kunne forestå arbeider innenfor utførelse av plasstøpte 

betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2. Foretaket må i søknad om sentral godkjenning kunne 

vise til at det innehar tilstrekkelige kvalifikasjoner og gjennomføringsevne til å forestå 

oppgaver etter plan- og bygningsloven, jf. SAK10 §§ 9-1 andre ledd og 11-1 andre ledd og 

tilhørende veiledning. Det vil si at foretaket må vise til ansatte med kompetanse i det 

utførende ledd.” 

 

Klager har i brev av 21.06.2017 sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i den 

aktuelle saken. Klagenemnda har vurdert innsendt fagbrev i forskalingssnekkerfaget og 

dokumentert praksis i faget og kommet til at foretaket har tilstrekkelig gjennomføringsevne 

for det påklagede godkjenningsområdet, jf. SAK10 §§ 9-1 andre ledd og 11-1 andre ledd og 

tilhørende veiledning.  

 

 

 

 

 

Sak 161/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Din Bygg 

og Eiendom AS (godkjenningsnr. 2016/7333).  

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: 

• Utførelse av Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

Vedtaket ble påklaget av foretaket den 06.09.2016. Foretaket er klageberettiget, jf. 

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

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 15.08.2016 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett.  

I vedtak datert 01.09.2016 avslo direktoratet søknaden om sentral godkjenning.  

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Utførelse av Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

Søknaden ble avslått på grunn av at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig praksis 

bygget på den utdanningen som foretaket hadde sendt inn.  Den praksisen som var benyttet 

var fra tidligere ansettelsesforhold for en ansatt som ikke har den nødvendige utdannelsen. 

 

Foretaket hadde også ubetalt og forfalt merverdiavgift. Det var heller ikke levert inn 

tilfredsstillende HMS-erklæring.  

 

Forøvrig vises det til vedtaket. 

 

Generelle opplysninger om foretaket  

Foretaket er et aksjeselskap som er hjemmehørende i Melhus kommune i Sør-Trøndelag. 

Foretaket ble stiftet 11.05.2015 og ble ifølge Brønnøysundregistrene registrert der 

01.07.2015. Næringskode er 43.320.  Snekkerarbeid.  

Foretaket har ifølge søknaden 10 ansatte. Ifølge organisasjonsplanen 9 ansatte. Direktoratet 

legger organisasjonsplanen til grunn.  Daglig leder er Donastas Martisius.  Det er ikke 

dokumentert noen utdannelse for han. Den eneste utdannelsen som det er sendt inn noen 

opplysninger om er Eugenijus Raklaitis. Han har en utdannelse innen snekkerfaget fra 

Litauen. Denne vil bli kommentert nedenfor. 

Foretaket fikk i vedtak av 16.11.2015 avslag på det samme godkjenningsområdet i 

tiltaksklasse 1 på grunn av manglende dokumentert utdannelse. I vedtak av 10.02.2016 fikk 

foretaket avslag på søknad om utførelse av murerarbeid i tiltaksklasse 1 på grunn av 
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manglende dokumentasjon av tilstrekkelig relevant praksis. Kopi av vedtakene vedlegges til 

klagenemnda. 

Saksgang   

15.08.2016: Søknad 

01.09.2016: Vedtak om sentral godkjenning (Totalavslag) 

09.09.2016: Foretaket klager 

22.11.2016: Direktoratet mottar flere dokumenter 

November 2016 – januar 2017: Diverse e-poster med foretaket 

27.01.2017: Foretaket ettersender dokumenter 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket skriver at det nå har betalt merverdiavgift, og at det ettersender ny beskrivelse av 

styringssystem. Foretaket har senere sendt inn kopi av en del attester. 

Det vises til klagen. 

  

Vurdering 

Direktoratet skal innledningsvis beklage den lange saksbehandlingstiden på klagesaker.  

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

påklagede godkjenningsområdene.  

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

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

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

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

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

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

dette.  

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

må foretaket dokumentere at den faglige ledelsen behersker hele bredden av 

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

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

Bredden av arbeidsoppgaver er beskrevet i veiledningsteksten til hvert enkelt 

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

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

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

bygg eller anlegg.  
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For å kunne innvilges sentral godkjenning, må foretaket oppfylle de kravene som til enhver 

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

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

godkjenning, jf. SAK10 § 13-2.2. 

 

Kort kommentar til kravet om betalt skatt, merverdiavgift og HMS-erklæring 

Det er en del av seriøsitetsvilkårene for å kunne innvilges sentral godkjenning at foretaket 

ikke har restanser på merverdiavgift, skatt, arbeidsgiveravgift. Foretaket skal også ha levert 

gyldig HMS-erklæring.  Dette følger av byggesaksforskiften (SAK10) § 13-1 a første og andre 

ledd.  

Foretaket har ikke sendt korrekt HMS-erklæring.  Foretaket har den 16.06.2017 utestående 

restanser på henholdsvis kr 20 404 i arbeidsgiveravgift, kr 255 526 i merverdiavgift og kr 36 

717 i forskuddstrekk skatt. Ut fra dette vil klagen uansett ikke føre frem.  

I og med klagen etter direktoratets oppfatning heller ikke vil føre frem på materielt grunnlag, 

finner direktoratet det mest hensiktsmessig å fremme saken for klagenemnda slik den nå 

står. Foretaket må i eventuell ny søknad oppfylle alle vilkårene i SAK10 § 13-1 bokstav a. 

 

Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

Fagområdet omfatter utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner. 

Oppgaver som inngår i fagområdet kan være utførelse av yttervegger, etasjeskiller, 

innvendige vegger og takkonstruksjoner, luft- og fukttetting og varme-, lyd- og 

kondensisolering.I tiltaksklasse 1 omfatter oppføring og endringsarbeider av byggverk med 

liten vanskelighetsgrad. Det vil si småhus til og med tre etasjer og andre bygninger til og med 

to etasjer. Alle relevante arbeider som inngår i oppføring av bygning omfattes av 

godkjenningsområdet, f.eks. betongarbeider og murarbeider for småhus i tiltaksklasse 1, 

montering av produkter, bygningselementer, taktekkingsarbeider og membranarbeider (fukt, 

radon) m.m. 

Eksempler på utførelse av tømrerarbeider i tiltaksklasse 1 kan være oppføring eller vesentlig 

endring av: 

• enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus, kjedehus og terrassehus til og med tre 

etasjer 

• små barnehager og arbeidsbygg til og med to etasjer 

• landsbruksbygninger og lagerbygg til og med 2000 m2 BRA 

• supplerende tømrerarbeider som for eksempel montering av ikke bærende vegger i 

store bygg 
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Nødvendig utdannelse 

Nødvendig utdannelse 

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

disse uttrykker gjeldende forvaltningspraksis av direktoratets faglige vurdering av 

nødvendige krav til tilstrekkelig og relevant utdannelse, er det nødvendig med utdanning på 

linje med svennebrev som tømrer for å kunne få innvilget sentral godkjenning for dette 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1.   

Kravet til relevant utdannelse for utførelse har sammenheng med kravet til at foretaket skal 

ha gjennomføringsevne.  Det vises her til byggesaksforskriften (SAK10) §§ 9-1,2. ledd. Det må 

dokumenteres at kvalifikasjonskravene er oppfylt gjennom faglig ledelse med nødvendige 

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

Den eneste dokumenterte utdannelsen i foretaket er det Eugenijus Raklatilis som har. Det er 

sendt inn dokumenter som viser at han har en snekker-relatert utdannelse fra Litauen. 

Det er imidlertid ikke tilstrekkelig dokumentert at denne tilsvarer et norsk svennebrev i 

tømrerfaget, verken når det gjelder faglig innhold eller gjennomgått opplæringstid.  

For å oppnå et svennebrev i Norge, kreves det 2 år teoretisk undervisning, deretter 2 års 

praksis som læring i faget som gir totalt 4 års yrkesrettet utdanning. Totalt vil dette innebære 

i underkant av 6000 timer totalt.  Ut fra den dokumentasjonen som er innsendt, kan ikke 

direktoratet med tilstrekkelig sikkerhet legge til grunn at den utdannelsen Eugenijus Raklatilis 

har gjennomgått, tilsvarer et norsk svennebrev i tømrerfaget.  

Direktoratet minner i denne sammenheng om SAK10 § 13-2, hvor det fremgår at foretaket 

har dokumentasjonsplikten for at det oppfyller vilkårene for sentral godkjenning. Dette 

gjelder også dokumentasjon av at utenlandsk utdannelse tilsvarer den norske. 

 

Referanseprosjektene 

I og med at foretaket ikke har ansatte med tilstrekkelig relevant utdannelse som sikrer 

gjennomføringsevnen i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven med tilhørende 

forskrifter og tillatelser, trenger ikke direktoratet å gå inn i detaljene i referanseprosjektene 

for å avgjøre klagen. 

Foretaket har imidlertid rett til å søke på nytt, og dersom dette gjøres etter at det er 

dokumentert tilstrekkelig og relevant utdannelse, vil det fortsatt være et spørsmål hvorvidt 

de fremlagte referanseprosjektene er tilstrekkelige til å kunne legges til grunn for sentral 

godkjenning.  Direktoratet skal derfor knytte noen kommentarer til de innsendte 

referanseprosjektene. 

Det er nødvendig med to års dokumentert praksis med godkjenningsområdets faglige 

innhold, slik dette er beskrevet i veiledningen til SAK0 § 13-5,3 ledd bokstav g, jf også SAK10 

§ 12-4 med tilhørende veiledning. Det fremgår også av SAK10 § 11-5 med tilhørende 

veiledning at når det gjelder vurderingen av prosjektene skal det bl.a. legges vekt på hvorvidt 

tiltaket er utført i samsvar med gjeldende regelverk. 
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Når det gjelder praksis fra utlandet, må den være så godt beskrevet at direktoratet kan se at 

det er dokumentert at foretaket vil kunne beherske norske byggeregler. Dette følger bl.a. av 

sammenhengen til godkjenningsreglenes formål og reglene om krav om kvalifikasjoner for å 

kunne erklære ansvar i byggesaker. 

Som det står i vedtaket, må praksisen bygge på en utdannelse som er tilstrekkelig og relevant 

for godkjenningsområdet. 

Praksisen til Donatas Martisius 

Det er ikke dokumentert at Donastas Martisius har noen utdannelse relatert til byggefaget. 

Hans arbeidspraksis har derfor ikke noe utdannelsesmessig forankring.  Den praksisen han 

hadde beskrevet i søknaden var også av helt generell karakter. 

I klagesaken er det sendt inn noen attester for Donastas Martisius, delvis undertegnet av 

ham selv. I den ene, som gjelder jobb i UAB Labora Vis, står det at han jobbet med ledelse av 

tømrere og snekkere der fra 28.10.2005 og til den datoen attesten er skrevet, den 

25.01.2017. 

Av en annen attest, som er skrevet på brevark tilhørende Din Bygg Donastas Martisius, står 

det imidlertid at han jobbet i det foretaket fra 04.10.2008 og til 25.01.2017.  

I en tredje attest, skrevet på brevarket til Din Bygg og eiendom AS, står det at han har jobbet 

der i perioden 11.05.2015 til 25.01.2017.  

I perioden 04.10.2008 til 25.01.2017 synes det som om han har jobbet på tre steder, et i 

Latvia og to her i Norge.  Det er ikke forklart hvordan han kan ha jobbet på et sted i Latvia og 

to her i Norge i en sammenfallende periode.  

Det er også for dårlig dokumentert at arbeidspraksisen til Donastas Martisius dekker 

godkjenningsområdets faglige innhold.  

Praksisen til Eugenijus Raklatilis 

Det er innsendt en kopi av en attest fra foretaket Aleska i Litauen, hvor det står at Eugenijus 

Raklatilis har jobbet som snekker der fra 22.07.2002 til 05.03.2004.  

Videre er det innsendt en oversatt attest fra foretaket UAB Labora Vis i Litauen, hvor det er 

opplyst at Raklatilis jobbet der fra 08.03.2006 til 14.02.2014.  Det er kun en generell 

beskrivelse av utførte arbeidsoppgaver.  

Den tredje attesten gjelder ansettelsesforhold i Din Bygg og Eiendom AS i perioden 

11.07.2016 til 25.01.2017.  Også denne beskriver arbeidsoppgavene på en kortfattet og 

generell måte. Direktoratet finner derfor ikke at den dokumenterer at Raklatilis behersker 

godkjenningsområdets innhold i tilstrekkelig grad. 

Når det gjelder referanseprosjektene er konklusjonen derfor at foretaket ikke har 

dokumentert at det behersker godkjenningsområdets faglige bredde i tilstrekkelig grad. 

Foretaket har ikke i tilstrekkelig grad dokumentert at den utdannelsen som Raklatilis har 

ervervet i Litauen tilsvarer et Norsk svennebrev i tømrerfaget. 

Foretaket har heller ikke dokumentert tilstrekkelig og relevant praksis for utførelse av 
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tømrerarbeider og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1.  Foretaket har dermed 

ikke dokumentert at det har tilstrekkelige faglige kvalifikasjoner for å få sentral godkjenning 

for det påklagede området, jf. pbl. § 23-6, SAK 10 §§ 9-1,2. ledd, 11-1,2. ledd og §§ 11-2, 11-

3, 11-4,3 og 5 ledd, 11-5., 12-4 og 13-5,3.ledd bokstav g, jf. også pbl. § 22-1. 

Foretaket oppfyller heller seriøsitetsvilkårene i SAK10 § 13-1 a.» 

 

 

 

 

 

 

Sak 162/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra AJ Elektro AS (godkjenningsnr. 2016/7588).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområder: 

• Prosjektering av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av ledesystem i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av installasjon av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av installasjon av ledesystem i tiltaksklasse 2 

 

I direktoratets elektroniske søknadsløsning 15.09.2016 ble vedtak av 15.09.2016 påklaget 

ved Arnstein Jårvik. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 
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Direktoratet for byggkvalitet mottok 16.08.2016 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 15.09.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Prosjektering av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av ledesystem i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av installasjon av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av installasjon av ledesystem i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av ledesystem i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av installasjon av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av installasjon av ledesystem i tiltaksklasse 2 

 

Avslagene ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig relevant 

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

ledd og tilhørende veiledning.  

 

For godkjenningsområdene prosjektering av brannalarmanlegg og prosjektering av 

ledesystem, begge i tiltaksklasse 2, ble avslagene i tillegg begrunnet med at foretaket ikke 

hadde dokumentert nødvendig utdanningsnivå, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende 

veiledning. 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

AJ Elektro AS fikk sentral godkjenning første gang 16.10.2013. I perioden 16.10.2013 –

14.09.2016 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av 

brannalarm, nødlys og ledesystem i tiltaksklasse 2 og utførelse av installasjon av brannalarm, 

nødlys og ledesystem i tiltaksklasse 2. 

 

Foretaket har i følge organisasjonsplanen 3 ansatte og ligger i Sandnes. Arnstein Jårvik er 

daglig leder. Han er elektroinstallatør fra 2011. Foretaket har sin virksomhet innen å 

utføre/prosjektere elektriske installasjoner, salg av elektromateriell og andre produkter som 

naturlig faller sammen med dette, samt investering i fast eiendom og å delta i andre 

selskaper og virksomheter. Foretaket er registrert med næringskoden «43.210 Elektrisk 

installasjonsarbeid» i Enhetsregisteret. 

 

Saksgang 

16.08.2016 Søknad 

02.09.2016 Direktoratet etterspør ytterligere opplysninger 

13.09.2016 Tilleggsopplysninger arkivert hos direktoratet 
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15.09.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

15.09.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket skriver i sin klage at foretaket ble godkjent med tiltaksklasse 2 i brannalarmanlegg 

og ledesystem, både som prosjekterende og utførende. Det kan ikke være slik at 3 års fravær 

fra prosjekter som krever tiltaksklasse 2 medfører degradering. Foretaket viser til at 

innsendte referanseprosjekter er utført i forrige søknadsperiode, hvorav det ene også er søkt 

som tiltaksklasse 2. Det kan nevnes flere referanseprosjekter, men det er de insendte 

prosjektene som ble ansett som relevante. I tillegg har foretaket også siden forrige 

søknadsperiode oppnådd EKOM-installatørgodkjenning. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. 

 

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

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

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

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

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

 

Overgangsbestemmelsen for kvalifikasjonskrav 

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

kan foretak søke fornyelse av sentral godkjenning på grunnlag av de mer lempede 

kvalifikasjonskrav som gjaldt før 1. januar 2016. Dette betyr at foretak i denne perioden kan 

få fornyet sin sentrale godkjenning blant annet på bakgrunn av langvarig praksis. Bakgrunnen 

for en slik overgangsordning er å gi foretakene tid til å oppgradere sin formalkompetanse og 

tilpasse seg regelverket. 

 

Vurdering av hvorvidt særlig kvalifiserende praksis i det enkelte tilfellet kan kompensere for 

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

kompensere for ett manglende utdanningsnivå. Praksis kan aldri kompensere for fravær av 

formell utdanning. 

 

Overgangsbestemmelsen gjelder også foretak som tidligere hadde et godkjenningsområde 

som etter 1. januar 2016 er splittet i to eller flere. Disse foretakene kan fram til 1. juli 2018 

søke og bli vurdert i de nyetablerte godkjenningsområdene på grunnlag av 

kvalifikasjonskravene som gjaldt før 1. januar 2016. 

 

Prosjektering av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 2 

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

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

eller tilsvarende grad) med 180 studiepoeng eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og 

tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel 

være elektroingeniør eller tilsvarende relevant høgskoleutdanning. 

 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med utdanning som elektroinstallatør. Kravet til 

utdanningsnivå er dermed ikke oppfylt. Foretaket søker om fornyelse og i henhold til 

overgangsbestemmelsen, jf. SAK10 § 20-3 og tilhørende veiledning, vil derfor direktoratets 

vurdering være hvorvidt særlig kvalifiserende praksis kan kompensere for manglende 

utdanningsnivå. 

 

Krav til praksis 

Fagområdet omfatter prosjektering av brannalarmanlegg. Prosjektering av brannalarmanlegg 

skal angi nødvendige ytelser for produkter og komponenter som inngår i installasjonen. Det 

skal ellers legges til grunn brannkonsept og branntegninger med rømningsforhold for 

plassering av disse i bygningen. 

 

For oppfyllelse av krav om brannalarmanlegg må veiledning til byggteknisk forskrift(TEK10) § 

11-12 legges til grunn. Veiledningen henviser til «NS 3960:2013 Brannalarmanlegg - 

Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold» og «NS-EN 54-serien om brannalarmanlegg». 

Foretaket må ha dokumentert kompetanse til å prosjektere etter disse standardene eller 

tilsvarende standarder. 

 

Godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 omfatter prosjektering av brannalarmanlegg i 

bygninger i risikoklasse 1-4 som er i brannklasse 2 og bygninger i risikoklasse 5 og 6 som er i 

brannklasse 1, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav q og tilhørende veiledning. 

 

Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn 2 referanseprosjekter. Det første er 

en verkstedbygning som er gitt ferdigattest i 2014. Det andre er en enebolig som er gitt 

ferdigattest i 2015. Beskrivelsene ble ikke vurdert som tilstrekkelige, og direktoratet 

etterspurte derfor i brev datert 02.09.2016 en bedre beskrivelse av arbeidsoppgavene. Av 

innkommet dokumentasjon fremgår det at verkstedbygningen var i 2 etasjer, og det er 

prosjektert og levert Icas micro brannalarmanlegg. Direktoratet vurderer dette bygget til å 

ligge i risikoklasse 2, og tiltaket vurderes dermed til brannklasse 1, jf. TEK10 § 11-3 og 

tilhørende veiledning. Eneboligen er i følge tilleggsdokumentasjonen i 2 etasjer med 

risikoklasse 4, som gir brannklasse 1, jf. TEK10 § 11-3 og tilhørende veiledning.  

 

Referanseprosjektene vurderes dermed til å ligge i tiltaksklasse 1. Fordi foretaket tidligere 

har hatt godkjenning i tiltaksklasse 2 har direktoratet gått igjennom søknaden med 

saksnummer 13/8501. Her er det sendt inn ett referanseprosjekt fra 2009 som omhandler en 

idrettshall. Det er ikke oppgitt antall etasjer for dette tiltaket, men selv om dette kan 

vurderes til tiltaksklasse 2 vil ikke foretaket ha dokumentert tilstrekkelig solid og langvarig 
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praksis for å kunne kompensere for manglende utdanningsnivå. Det kan derfor virke som at 

godkjenningsområdet prosjektering av brannalarm, nødlys og ledesystem i tiltaksklasse 2 ble 

innvilget uten at kravene i SAK10 var tilstrekkelig oppfylt i tidligere søknad. 

 

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

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

 

 

Prosjektering av ledesystem i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravene for dette godkjenningsområdet er de samme som for prosjektering av 

brannalarmanlegg i tiltaksklasse 2. Det henvises derfor til direktoratets vurdering av 

foretakets utdanning ovenfor. Også for dette godkjenningsområdet vil vurderingen være 

hvorvidt solid og langvarig praksis kan kompensere for manglende utdanningsnivå. 

 

Krav til praksis 

Fagområdet omfatter prosjektering av ledesystem. Prosjektering av ledesystem skal angi 

nødvendige ytelser for produkter og komponenter som inngår i installasjonen. 

Prosjekteringen skal baseres på brannkonsept og branntegninger for bygningen. 

 

Et ledesystem kan omfatte markeringsskilt, retningsskilt, ledelinjer og nødlys. Komponenter i 

systemet kan være elektriske, belyste eller etterlysende. 

 

For oppfyllelse av krav om ledesystem må veiledning til byggteknisk forskrift § 11-12 legges 

til grunn. Ledesystem prosjekteres i samsvar med NS 3926 Visuelle ledesystemer for rømning 

i byggverk. Foretaket må ha dokumentert kompetanse til å prosjektere etter denne 

standarden eller tilsvarende standard. 

 

Godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 omfatter prosjektering av ledesystem i bygninger i 

risikoklasse 1-4 som er i brannklasse 2 og bygninger i risikoklasse 5 og 6 som er i brannklasse 

1, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav r og tilhørende veiledning. 

 

Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn ett referanseprosjekt. Dette dreier 

seg om en verkstedbygning som er gitt ferdigattest i 2014, som også ble sendt inn for 

godkjenningsområdet prosjektering av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 2. Beskrivelsen av 

dette prosjektet ble ikke vurdert til å være tilstrekkelig. Direktoratet ba derfor i brev datert 

02.09.2016 om ytterligere beskrivelser. Av tilleggsopplysningene fremgår det at bygget er i 2 

etasjer, og at det ble montert markeringslys til utgang. Dette referanseprosjektet vurderes til 

å ligge i tiltaksklasse 1, da et bygg i risikoklasse 2 og 2 etasjer vil tilsi brannklasse 1, jf. TEK10 § 

11-3 og tilhørende veiledning. 

 

Siden foretaket tidligere har hatt godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, har direktoratet gått 

igjennom den tidligere søknaden. Her er det sendt inn ett referanseprosjekt, en idrettshall fra 

https://dibk.no/byggeregler/tek/3/11/iv/11-12/
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2009. Det er ikke angitt antall etasjer, og direktoratet kan derfor ikke vurdere tiltaksklassen. 

Selv om dette prosjektet kan ligge i tiltaksklasse 2, vil det imidlertid ikke være tilstrekkelig 

praksis eller praksislengde for tiltaksklasse 2. Direktoratet vurderer derfor ikke at langvarig og 

solid praksis kan kompensere for manglende utdanningsnivå. Det kan virke som at 

godkjenningsområdet prosjektering av brannalarm, nødlys og ledesystem i tiltaksklasse 2 ble 

innvilget uten at kravene i SAK10 var tilstrekkelig oppfylt i tidligere søknad. 

 

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

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

 

 

Samlet vurdering av  

Utførelse av installasjon av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 2 

Utførelse av installasjon av ledesystem i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for utførende i tiltaksklasse 2 er mesterbrev eller teknisk fagskole og minst 

3 års praksis. Foretaket har dokumentert å ha ansatte med utdanning som elektroinstallatør. 

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

 

Krav til praksis 

Fagområdene omfatter installasjon av brannalarmanlegg og ledesystem. Et ledesystem kan 

omfatte markeringsskilt, retningsskilt, ledelinjer og nødlys. Komponenter i systemet kan 

være elektriske, belyste eller etterlysende.  

 

Tiltaksklasse for utførelse vil være avhengig av bygningens risikoklasse (RKL) og brannklasse 

(BKL), jf. veiledning til byggteknisk forskrift § 11-2 tabell 1, og § 11-3 tabell 1, samt størrelse 

på bygningen. 

 

Godkjenningsområdene i tiltaksklasse 2 omfatter installasjon av brannalarm og ledesystem i 

mellomstore bygninger i risikoklasse 1-4 i brannklasse 2 og mellomstore bygninger i 

risikoklasse 5 og 6 i brannklasse 1, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav m og n og tilhørende 

veiledning. 

 

Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn to referanseprosjekter for utførelse 

av installasjon av brannalarmanlegg og ett referanseprosjekt for utførelse av installasjon av 

ledesystem. Referanseprosjektene dreier seg om en enebolig som er gitt ferdigattest i 2015, 

samt et verkstedbygg som er gitt ferdigattest i 2014.  

Begge referanseprosjektene vurderes av direktoratet til å ligge i tiltaksklasse 1, da begge 

ligger i brannklasse 1. Det er dermed ikke dokumentert tilstrekkelig praksis med tiltaksklasse 

2. Foretaket har i tidligere søknad om sentral godkjenning sendt inn ett referanseprosjekt, 

hvor det ikke er spesifisert antall etasjer som gjør at direktoratet kan vurdere tiltaksklassen.  

 

https://dibk.no/byggeregler/tek/3/11/i/11-2/
https://dibk.no/byggeregler/tek/3/11/i/11-3/
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Foretaket har dermed ikke dokumentert at det har kvalifikasjoner som er tilpasset 

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

 

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

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

sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Sak 163/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra 

Anleggsgartner Kristian Sørby AS (godkjenningsnr. 2016/7904).  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

• Utførelse av vei- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1 

 

Klagen gjaldt også godkjenningsområdene ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 og utførelse av 

innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 1. Disse områdene er imidlertid av direktoratet 

innvilget i klageomgangen. Det ble ved avgjørelsen sett hen til foretakets referanseprosjekter 

innsendt i klagen. 
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I brev datert 20.09.2016 ble vedtak av 19.09.2016 påklaget ved Kristian Sørby når det gjaldt 

godkjenningsområdene utførelse av vei- og grunnarbeider og utførelse av innmåling og 

utstikking av tiltak i tiltaksklasse 1. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29. I ettertid har 

foretaket ved e-post datert 12.06.2017 også påklaget godkjenningsområdet ansvarlig søker i 

tiltaksklasse 1. 

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 29.08.2016 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 19.09.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Prosjektering av vei-, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av innmåling og utstikking i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av vei- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2 

 

Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig praksis med 

godkjenningsområdene ansvarlig søker og utførelse av innmåling og utstikking, jf. 

byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-4, 11-5 og 13-5 første ledd, samt tredje ledd bokstav a og 

tilhørende veiledning. For godkjenningsområdet utførelse av vei- og grunnarbeider hadde 

foretaket ikke dokumentert relevant utdanning, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-3 og 

tilhørende veiledning. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det hadde 

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

andre ledd.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Anleggsgartner Kristian Sørby AS fikk sentral godkjenning første gang 28.05.1999.  

 

Fra 02.07.2013-02.07.2016 hadde foretaket følgende godkjenningsområder: 

• Prosjektering av utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

 

02.09.2013 fikk foretaket innvilget tiltaksklasse 2 for godkjenningsområdet utførelse av 

grunnarbeid og landskapsutforming. 
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Foretaket har 7 ansatte og ligger i Askim. Kristian Sørby er daglig leder. Han har mesterbrev 

som anleggsgartner fra 1987. Foretaket har sin virksomhet innen beplanting av hager og 

parkanlegg. 

 

Saksgang 

29.08.2016 Søknad 

19.09.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

27.09.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket v/ Kristian Sørby skriver i sin klage at de er fornøyde med godkjenningsområdene 

de har fått innvilget og spør nå om direktoratet kan vurdere å gi foretaket en lavere 

tiltaksklasse på områdene de ikke har fått innvilget. Dette gjelder godkjenningsområdene 

utførelse av innmåling og utstikking og utførelse av vei- og grunnarbeid. Foretaket mener 

videre at de er kompetente til å inneha ovenfor nevnte godkjenningsområder i tiltaksklasse 

1. Det er også vedlagt en liste over prosjekter som foretaket mener er relevante. Det 

henvises for øvrig til klagen og etterfølgende e-poster vedrørende godkjenningsområdet 

ansvarlig søker i tiltaksklase 1 som foretaket påklager i ettertid. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av vei- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1. 

 

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

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

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

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

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

 

Utførelse av vei- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

11-1 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for godkjenningsområdet utførelse av vei- 

og grunnarbeider i tiltaksklasse 1 vil for eksempel være fagbrev i anleggsmaskinførerfaget. 

Foretaket har dokumentert mesterbrev i anleggsmesterfaget fra 1987, som ikke anses å være 

relevant for det påklagede godkjenningsområdet. Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

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

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

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

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

godkjenning blant annet på bakgrunn av langvarig praksis. Bakgrunnen for en slik 
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overgangsordning er å gi foretakene tid til å oppgradere sin formalkompetanse og tilpasse 

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

manglende utdanning, er en konkret skjønnsmessig vurdering. Overgangsordningen som er 

hjemlet i SAK 10 § 20-3 gjelder imidlertid kun fornyelse slik fornyelsesbegrepet er definert i 

samme forskrift § 13-4.  For å bli omfattet av bestemmelsen må en søknad være sendt 

direktoratet for byggkvalitet innen to måneder før utløpet av godkjenningsperioden, jf. § 13-

4 annet ledd, første punktum. Foretaket hadde til 02.07.2016 blant annet 

godkjenningsområdet grunnarbeider og landskapsutforming, som etter 1. januar 2016 er 

splittet i flere. I foreliggende tilfelle er søknad sendt inn 29.08.2016, etter utløpet av 

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

en fornyelse og vurdere den etter overgangsordningen. 

Krav til praksis 

Fordi foretaket ikke oppfyller kravet til utdanning foretar ikke direktoratet en inngående 

vurdering av praksisen det er vist til.  

 

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at ANLEGGSGARTNER KRISTIAN 

SØRBY AS verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har 

tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av 

vei- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 164/17  Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Falkenberg Thomas (godkjenningsnr. 2016/5391).  

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. 



 

Side 113 

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområder: 

• Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 2 

Vedtaket ble påklaget av foretaket ved Thomas Falkenberg den 16.06.2016. Foretaket er 

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

29. 

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 22.03.2016 søknad om fornyelse  av sentral godkjenning 

for ansvarsrett.  

I vedtak datert 13.05.2016 avslo direktoratet delvis søknad om sentral godkjenning. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget:  

• Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 1 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 2 

Begrunnelsen for begge avslagene var at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig 

relevant praksis med de omsøkte tiltaksklassene. Foretaket hadde kun vist til prosjekter i 

tiltaksklasse 1 for begge de to omsøkte godkjenningsområdene.  I og med at det ikke var 

dokumentert tilstrekkelig praksis, var heller ikke den nødvendige erfaringstiden på seks år  

dokumentert.  Det vises til vedtaket. 

 

Generelle opplysninger om foretaket  

Foretaket er et enkeltpersonsforetak som er hjemmehørende i Nesodden kommune i 

Akershus Fylke. Det ble stiftet 07.10.1997 og registrert i Brønnøysund samme dato. 

Næringskode er 71.112.  Arkitekttjenester vedrørende byggverk.  

Foretaket har en ansatt. Det er Thomas Falkenberg. Falkenberg er utdannet ved The 

University of Bath, Helsinki University of Technology og ved Yale University. Utdannelsen 

kommenteres nedenfor.  
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I vedtak datert 29.04.2013 fikk foretaket innvilget sentral godkjenning  for søkerfunksjonen i 

tiltaksklasse 1 og prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2. Foretaket fikk samtidig avslag på 

søkerfunksjonen og prosjektering av arkitektur, begge i tiltaksklasse 3 på grunn av 

manglende referanseprosjekter. Når det gjelder forholdet til denne godkjenningen, vises det 

til omtalen under vurderingen. Foretaket hadde også godkjenning etter tidligere forskrift. Det 

vises til omtalen nedenfor. 

Saksgang   

22.03.2016: Søknad 

26.05.2016: Vedtak om sentral godkjenning (delvis avslag) 

16.06.2016: Vedtaket påklages av foretaket 

19.05.2017 – 31.05.2017: Diverse e-poster med foretaket vedrørende behandlingen av 

klagen 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket viser til at søknaden er avslått på grunn av manglende dokumentert praksis. 

Foretaket er ikke enig i denne begrunnelsen og skriver at det fikk sin første sentrale 

godkjenning i 1998.  Foretaket skriver videre at det ved fornyelse i 2013 fikk sentral 

godkjenning for søker- prosjekterende og kontrollerende i tiltaksklasse 3. (Dette medfører 

ikke riktighet, se gjennomgangen nedenfor og kopi av vedtaket).  

Foretaket viser videre til byggesaksforskriften (SAK10) § 11- 2 og at utdanningsnivået (d) er 

oppfylt. Videre vises det til SAK10 § 11- 3. Det anføres i den sammenheng at Falkenberg har 

19 års praksis. Ut fra dette anmodes om at klagen tas til følge. Det vises til klagen. 

 

Vurdering 

Direktoratet skal innledningsvis beklage den lange saksbehandlingstiden på klagesaker.  

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

påklagede godkjenningsområdene.  

Oversikt over gjeldende rett for vurderingen 

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

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

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

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

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

vises til SAK10 §§ 11-1 til 11-5 når det gjelder krav til kvalifikasjoner, utdanning og praksis og 

vurderingen av disse faktorene.  

Direktoratet gjør innledningsvis oppmerksom på at ifølge Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) pkt. 

10.8.1. må foretakets faglige ledelse i søknad om sentral godkjenning vise at den behersker 
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hele bredden av arbeidsoppgaver innen det godkjenningsområdet det søker sentral 

godkjenning for. Den faglige bredden fremgår av omtalen av godkjenningsområdet i SAK10 § 

13-5, jf den relevante bestemmelsen i kap 12. Ifølge SAK10 § 13-2 skal foretaket i søknaden 

dokumentere at det oppfyller vilkårene for sentral godkjenning. Ifølge SAK10 § 13-4 gjelder 

dette også ved fornyelser. 

 

Tidligere godkjenninger før 2010 

Foretaket hadde sentral godkjenning før SAK10 ble innført i 2010. Tidligere var det ikke et 

slikt spesifikt system for de ulike godkjenningsområdene som det er i SAK10. Disse tidligere 

godkjenningene har derfor ingen overføringsverdi til dagens system.  Prosjektering av 

arkitektur med det innhold dette godkjenningsområdet har i dag var heller ikke et eget 

godkjenningsområde etter de tidligere reglene. Forøvrig er det kravene på 

søknadstidspunktet som skal oppfylles, jf. SAK10 § 13-4,3. ledd. 

 

Kort kommentar til tidligere vedtak av 29.04.2013.  

Foretaket fikk i dette vedtaket innvilget sentral godkjenning for søkerfunksjonen i 

tiltaksklasse 1, og prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2. Foretaket fikk samtidig avslag 

for søkerfunksjonen og prosjektering av arkitektur, begge i tiltaksklasse 3 på grunn 

manglende dokumentert praksis.  Det er derfor ikke korrekt når foretaket nå skriver i klagen 

at det i vedtaket i 2013 fikk sentral godkjenning for søkerfunksjonen, prosjekterende og 

kontrollerende i tiltaksklasse 3. 

I forbindelse med behandlingen av klagen, har direktoratet gått gjennom søknaden og 

vedtaket i den saken når det gjelder prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2.  

Det var innsendt kun et prosjekt for prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2. Den 

nødvendige erfaringstiden på 6 år var derfor heller ikke dokumentert. Beskrivelsen av hva 

foretaket hadde utført var kortfattet, og dokumenterte derfor heller ikke at foretaket 

behersket dette fagområdet i sin helhet, jf.  sitatet fra Ot.prp. nr. 45 ovenfor.  

Ut fra den dokumentasjonen som var innsendt, ble vedtaket den 29.04. 2013 fattet uten at 

forskriftens krav var tilstrekkelig oppfylt. 

 

Nødvendig utdannelse 

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

disse uttrykker gjeldende forvaltningspraksis av direktoratets faglige vurdering av 

nødvendige krav til tilstrekkelig og relevant utdannelse, er det for søkerfunksjonen i 

tiltaksklasse 2 nødvendig med utdanning på linje med mesterbrev som tømrer eller fagskole 

bygg. For prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 er det nødvendig med utdannelse 

tilsvarende bachelor i arkitektur.   

 

Felles kommentar til utdannelsen 
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Falkenberg er som ovenfor nevnt, og som det fremgår av innsendte dokumenter, utdannet 

ved flere Universiteter i utlandet. Han har imidlertid ikke fremlagt dokumentasjon på at hans 

utdannelse tilsvarer en Norsk master i arkitektur.  De innsendte dokumentene var i tillegg på 

utenlandske språk, og oppfylte dermed ikke kravet til SAK10 § 13-2. 

I e-post til Falkenberg den 19.04.2017 ble disse forholdene påpekt. Direktoratet ba om at 

Falkenberg måtte få verifisert sin utdannelse enten ved NTNU eller et norsk lærested som 

utdanner sivilarkitekter/master i arkitektur.  Gjennom videre e-postutveksling ble 

direktoratet den 24.05.2017 orientert om at Falkenberg hadde kontaktet NOKUT- og fått til 

svar det ville ta opp mot to måneder før en avklaring forelå. 

For å få en foreløpig avklaring på dette punktet i klagen, tok direktoratet telefonisk kontakt 

med Norske Arkitekters forbund. Det ble der muntlig bekreftet at Falkenbergs utdannelse 

tilsvarer en norsk master i arkitektur, og at han var tatt inn som medlem i forbundet på dette 

grunnlag.  

I forhold til denne konkrete klagesaken legger direktoratet derfor dette til grunn. For senere 

søknader må imidlertid dette dokumenteres. Det vises her til SAK10 §§ 13-2 og 13-4. 

I forhold til de to omsøkte og påklagede godkjenningsområdene legger direktoratet til grunn 

at Falkenberg har den nødvendige utdannelsen. 

 

Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 2 

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

SAK10 § 12-2 bokstav a-m. Tiltaksklasseplassering for søkerfunksjonen vil være avhengig av 

kompleksitet, herunder hvor mange ansvarlige foretak som skal ha ansvarsrett og 

koordineres og hvor mange ansvarsoppgaver i byggesaksforskriften § 12-2 som er aktuelle 

for tiltaket. For tiltak der prosjektering og utførelse ligger i høyere tiltaksklasse men der 

ansvarsforholdene er oversiktlige og koordineringsbehovet er lite, vil tiltaksklassen for 

søkerfunksjonen være lav. Ansvarlig søker har ansvar for å utarbeide tiltaksprofil for tiltaket 

og synliggjøre dette i gjennomføringsplanen, jf. byggesaksforskriften § 9-3.  

Ansvarlig søker har ansvar for at alle oppgaver er belagt med ansvar, herunder ansvar for 

uavhengig kontroll, jf. byggesaksforskriften kap 14.  

I tiltaksklasse 2 omfatter søkerfunksjonen søknader med noe kompleksitet, der 

koordineringsbehovet for prosjektering, utførelse eller kontroll er krevende. Eksempelvis vil 

dette omfatte flertrinnssøknader der ansvarsforholdene i tiltaket er oppsplittet og krever 

koordinering. 

Referanseprosjektene 

For å kunne innvilges sentral godkjenning, må foretaket dokumentere tilstrekkelig og 

relevant praksis i tillegg til nødvendig utdannelse, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 med tilhørende 

tabell. Jf også SAK10 § 11-5,1. ledd. For søkerfunksjonen i tiltaksklasse 2 er det nødvendig å 

dokumentere 6 års praksis med godkjenningsområdet og at dette beherskes i samsvar med 
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kravet i proposisjonen. 

Søknaden inneholdt fire referanseprosjekter for perioden 2014-2016. De samme prosjektene 

var benyttet for tiltaksklasse 1, som foretaket fikk innvilget. Tre av de angikk eneboliger, 

tiltak som er i tiltaksklasse 1. Det fjerde angikk fasadeendring på en tomannsbolig. 

Referanseteksten var kortfattet og generell.   

Vedlagt klagen lå det en referanseliste over ulike tiltak, hvorav en del var eneboliger. De var 

relatert til arkitekturprosjektering. Dette kommenteres i forbindelse med det 

godkjenningsområdet.   

Foretaket har derfor ikke dokumentert tilstrekkelig og relevant praksis for 

godkjenningsområdet søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 2.  Foretaket har dermed ikke 

dokumentert at det har tilstrekkelige faglige kvalifikasjoner for å få sentral godkjenning for 

det påklagede området, jf. pbl. § 23-4, SAK 10 §§ 9-1,2. ledd, 11-1,2. ledd og §§ 11-2, 11-3, 

11-4,3 og 5 ledd, 11-5., 12-2 og 13-5,1.ledd, jf. også pbl. § 22-1. 

Den nødvendige erfaringstiden på 6 år er heller ikke dokumentert. 

 

Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 

Godkjenningsområdet omfatter arkitekturprosjektering av bygninger, anlegg eller 

konstruksjoner omfatter arkitektonisk utforming av nytt eller endring av eksisterende tiltak, 

hvor krav til visuelle kvaliteter, funksjonelle og miljømessige forhold, samt byggverkets 

kompleksitet og/eller tilpasningsbehov til omgivelser er avgjørende for fastsettelse av 

tiltaksklasse. Oppgaven omfatter også utarbeidelse av situasjonsplan med plassering av 

tiltaket på tomta, og prosjektering av utomhusarealer herunder veg og parkeringsplass, samt 

universell utforming (UU) av utomhusområder og planløsning i bygget. 

I tiltaksklasse 2 omfatter godkjenningsområdet arkitektonisk utforming av byggverk i 

områder med en viss tetthet (rekkehus, kjedehus, ol), og andre bygninger inntil 5 000 m2 BRA 

med enkle krav til arkitektonisk utforming. Godkjenningsområdet omfatter også endringer i 

eksisterende byggverk der byggverket i seg selv representerer en viss arkitektonisk eller 

kulturell verdi. Godkjenningsområdet omfatter enkel prosjektering innen følgende 

fagområder etter byggteknisk forskrift: 

• bygningsfysikk (inneklima, energieffektivitet og fuktsikring inkludert prosjektering av 

våtrom), 

• lydforhold, 

• sikkerhet ved brann hvor prosjekteringen er basert på ytelser i byggteknisk forskrift 

med veiledning. 

Eksempler på arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2 kan være: 
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• boligblokker, kontor-, forretnings- og skolebygg (inntil 5 etg.), 

• store utendørstribuner, bruer og middels høye tårn. 

Faglige ledelse i foretaket skal som nevnt dokumentere at det behersker hele bredden av 

godkjenningsområdet. Ifølge veiledningen til byggesaksforskriften (SAK10) § 11-3 er det 

nødvendig med 6 års dokumentert erfaring med godkjenningsområdet. I tillegg skal foretaket 

dokumentere at det behersker prosjekterendes ansvar slik dette er beskrevet i SAK10 § 12-3. 

Referanseprosjektene 

Søknaden inneholdt fire referanseprosjekter, for øvrig de samme tre som var innsendt for 

prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1. De var fra perioden 2014-2016. Direktoratet 

bedømmer alle fire prosjektene for å ikke å være i tiltaksklasse 2 med det faglige innholdet 

som er i den tiltaksklassen.  Alle prosjektene er kortfattet og nevner stikkordsmessig ulike 

forhold.  

Disse prosjektene dokumenterer ikke at Falkenberg har jobbet med og behersker 

prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 med det faglige innhold dette har. Det vises til 

omtalen av godkjenningsområdets faglige innhold ovenfor. 

Klagen inneholder ikke nye selvstendige referanseprosjekter. Det var midlertid vedlagt en 

liste/et oppsett over ulike tiltak hvor Falkenberg har vært engasjert. Flere av tiltakene var 

åpenbart i tiltaksklasse 1. Et slikt oppsett dokumenterer forøvrig ikke at foretaket behersker 

det faglige innholdet i godkjenningsområdet i nødvendig grad og omfang. En generell 

orientering om lengden av sin arbeidspraksis er ikke et tilstrekkelig grunnlag for å kunne 

innvilges en sentral godkjenning.  Forøvrig vises det til den orienteringen foretaket fikk i e-

post av 31 mai 2017. Foretaket fikk også tilsendt en utførlig redegjørelse om hva som måtte 

dokumenteres i e-post den 10.mai 2017.  

Foretaket har ikke dokumentert tilstrekkelig og relevant praksis for prosjektering av 

arkitektur i tiltaksklasse 2.  Foretaket har dermed heller ikke dokumentert at det har 

tilstrekkelig kvalifikasjoner for å få sentral godkjenning for det påklagede området, jf. pbl. § 

23-5, SAK 10 §§ 9-1.2. ledd, 11-1,2. ledd og §§ 11-3, 11-5,1. ledd og §§12-3 og 13-5,1.ledd 

bokstav a, jf. også pbl. § 22-1. 

Den nødvendige erfaringstiden på 6 år er heller ikke dokumentert.» 

 

 

Sak 165/17 Eventuelt 

Neste møte i klagenemnda blir 12. september 2017. 
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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:

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Samlet vurdering for
	Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1
	Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 151/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Mesterblikk Østfold AS (godkjenningsnr. 2016/6376).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 152/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra GP Bygg AS (godkjenningsnr. 2016/6526).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 153/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Fyri AS (godkjenningsnr. 2016/6677).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 154/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Jari´s Bygg Jari Holopainen (godkjenningsnr. 2016/6750).
	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
	NOKUTs vilkår for godkjenningsordningen: Vilkår for at opplæring skal kunne godkjennes som sidestilt med norsk fag- og yrkesopplæring eller vitnemål.
	Kvalifikasjonen må være formell og være utstedt av en ansvarlig myndighet.
	Sak 155/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Olaf E Eriksen AS Entreprenørforretning (godkjenningsnr. 2016/6747).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder


	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Krav til praksis
	Referanseprosjektene vedlagt søknaden er for generelt beskrevet til å dokumentere en slik praksis i tiltaksklasse 2.  Ettersom foretaket ikke har dokumentert å ha nødvendig utdanning i form av formell utdanning, har ikke direktoratet foretatt noen gru...
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 156/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Eide Norvald (godkjenningsnr. 2016/6733).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 157/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra GS Miljøconsult Geir Sæther (godkjenningsnr. 2016/7045).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	GS Miljøconsult Geir Sæther fikk sentral godkjenning første gang 2013. I perioden 13.03.2013 –13.03.2016 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdet prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 2.
	Foretaket og ligger i Heimdal. Geir Sæther er daglig leder. Han har fagbrev i rørleggerfaget, utdanning som VVS ingeniør, samt gjennomgått kurs i miljøteknologi og kalkulasjon innen VVS oppmåling. Ingen av disse er dokumentert. Foretaket har virksomhe...
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 2
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 158/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Stav og Laft AS (godkjenningsnr. 2016/7063).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 159/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Bjarne Solli Graveservice AS (godkjenningsnr. 2016/7120).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder
	Sak 160/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Vigga Bygg AS (godkjenningsnr. 2016/7139).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige enig med direktoratet, men basert på ettersendt dokumentasjon på utdanning og praksis finner nemnda grunnlag for å gjøre om resultatet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2
	Sak 161/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Din Bygg og Eiendom AS (godkjenningsnr. 2016/7333).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder
	Sak 162/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra AJ Elektro AS (godkjenningsnr. 2016/7588).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Prosjektering av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 2
	Krav til praksis
	Prosjektering av ledesystem i tiltaksklasse 2
	Krav til utdanning
	Utdanningskravene for dette godkjenningsområdet er de samme som for prosjektering av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 2. Det henvises derfor til direktoratets vurdering av foretakets utdanning ovenfor. Også for dette godkjenningsområdet vil vurderinge...
	Krav til praksis
	Fagområdet omfatter prosjektering av ledesystem. Prosjektering av ledesystem skal angi nødvendige ytelser for produkter og komponenter som inngår i installasjonen. Prosjekteringen skal baseres på brannkonsept og branntegninger for bygningen.
	Et ledesystem kan omfatte markeringsskilt, retningsskilt, ledelinjer og nødlys. Komponenter i systemet kan være elektriske, belyste eller etterlysende.
	For oppfyllelse av krav om ledesystem må veiledning til byggteknisk forskrift § 11-12 legges til grunn. Ledesystem prosjekteres i samsvar med NS 3926 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk. Foretaket må ha dokumentert kompetanse til å prosjekter...
	Godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 omfatter prosjektering av ledesystem i bygninger i risikoklasse 1-4 som er i brannklasse 2 og bygninger i risikoklasse 5 og 6 som er i brannklasse 1, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav r og tilhørende veiledning.
	Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn ett referanseprosjekt. Dette dreier seg om en verkstedbygning som er gitt ferdigattest i 2014, som også ble sendt inn for godkjenningsområdet prosjektering av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 2. ...
	Siden foretaket tidligere har hatt godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, har direktoratet gått igjennom den tidligere søknaden. Her er det sendt inn ett referanseprosjekt, en idrettshall fra 2009. Det er ikke angitt antall etasjer, og direktoratet ka...
	Foretaket har dermed ikke dokumentert at det har kvalifikasjoner som er tilpasset godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd.
	Samlet vurdering av
	Utførelse av installasjon av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 2
	Utførelse av installasjon av ledesystem i tiltaksklasse 2
	Krav til utdanning
	Utdanningskravet for utførende i tiltaksklasse 2 er mesterbrev eller teknisk fagskole og minst 3 års praksis. Foretaket har dokumentert å ha ansatte med utdanning som elektroinstallatør. Utdanningskravet er dermed oppfylt, jf. SAK10 § 11-1.
	Krav til praksis
	Fagområdene omfatter installasjon av brannalarmanlegg og ledesystem. Et ledesystem kan omfatte markeringsskilt, retningsskilt, ledelinjer og nødlys. Komponenter i systemet kan være elektriske, belyste eller etterlysende.
	Tiltaksklasse for utførelse vil være avhengig av bygningens risikoklasse (RKL) og brannklasse (BKL), jf. veiledning til byggteknisk forskrift § 11-2 tabell 1, og § 11-3 tabell 1, samt størrelse på bygningen.
	Godkjenningsområdene i tiltaksklasse 2 omfatter installasjon av brannalarm og ledesystem i mellomstore bygninger i risikoklasse 1-4 i brannklasse 2 og mellomstore bygninger i risikoklasse 5 og 6 i brannklasse 1, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav m ...
	Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn to referanseprosjekter for utførelse av installasjon av brannalarmanlegg og ett referanseprosjekt for utførelse av installasjon av ledesystem. Referanseprosjektene dreier seg om en enebolig som e...
	Foretaket har dermed ikke dokumentert at det har kvalifikasjoner som er tilpasset godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd.
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 163/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Anleggsgartner Kristian Sørby AS (godkjenningsnr. 2016/7904).
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 164/17  Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Falkenberg Thomas (godkjenningsnr. 2016/5391).
	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
	Neste møte i klagenemnda blir 12. september 2017.


