
 
 

 

 

 

MØTEPROTOKOLL 

Side 1 

 

Sak 106/18 Protokoll fra klagenemndas møte 19. juni 2018 

 

Protokollen godkjent uten merknader.  

 

Sak 107/18 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Fylkesnes AS (klagesaksnr. 2017/8945) 

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 § 13-10. 

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

Fra møte:  5/18 – Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for 

ansvarsrett 

Dato/tid: 18.09.2018 kl. 09.30 til kl. 15.30 

Sted: Gardermoen 

Deltakere: Torild Engh, Hossam Gadalla, Tone Cecilie Frønsdal, Tore Hvidsand, 

Jan Ørnevik og Heidi Marhaug Sauar 

Observatør: Anette Søby Bakker 

Fra DiBK: Tone Kampelien 

Sekretariatet:  Guro Karlsen Roland 

Møteleder: Torild Engh 

Referent: Guro Karlsen Roland 

Referat også til: Klagenemndas medlemmer og varamedlemmer 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

 

 



 

Side 2 

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

godkjenningsområder: 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 

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

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av veg og grunnarbeider i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 3 

 

I brev mottatt 16.11.17 ble vedtak av 01.11.17 påklaget ved Per Oskar Persen Store. Klagen 

er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 01.09.17 søknad om fornyelse av sentral godkjenning for 

ansvarsrett. I vedtak datert 01.11.17 avslo direktoratet delvis søknaden, og foretaket sendte 

inn klage på vedtaket. Foretaket innehar i dag følgende godkjenningsområder: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 3 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2 

 

Godkjenningsområder ikke innvilget i fornyelsessøknad av 01.09.17 er i tillegg til de 

påklagede;  

• ansvarlig søker i tiltaksklasse 3 

• prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 

• oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2 

• prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 1 

• prosjektering av geoteknikk i tiltaksklasse 1 

• prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• prosjektering av varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• prosjektering av slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• prosjektering av vannforsynings- og avløpsinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• prosjektering av lydforhold og vibrasjoner i tiltaksklasse 1 

• prosjektering av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 1 

• prosjektering av ledesystem i tiltaksklasse 1 
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• utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 3 

• utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

• utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2 

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

1 

• utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 3 

• utførelse av installasjon av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 1 

• utførelse av installasjon av ledesystem i tiltaksklasse 1 

• utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• utførelse av varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• utførelse av slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

 

Avslagene ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig relevant 

utdanning/nivå eller tilstrekkelig relevant praksis med godkjenningsområdene foretaket 

søkte om, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. 

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

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

 

Godkjenningsområder innvilget i klageomgangen 

Direktoratet har i klageomgangen tatt klagen delvis til følge og innvilger følgende 

godkjenningsområder: 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeider i tiltaksklasse 1 

 

Det ble ved avgjørelsen sett hen til foretakets tilleggsinformasjon innsendt i klageomgangen. 

Etter direktoratets vurdering gir dette samlet sett tilstrekkelig dokumentasjon på relevant 

praksis over tid for disse godkjenningsområdene. Det er her vist til ansvarsretter samt 

beskrivelser av prosjektering og utførelse innenfor godkjenningsområdene.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Fylkesnes AS fikk sentral godkjenning første gang 08.09.08 for områdene prosjekterende 

bygg i tiltaksklasse 2 og kontroll av utførende- anlegg i tiltaksklasse.3. For perioden 2014-17 

hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene; 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 3 

• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 2 

• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 3 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2 
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Foretaket står oppført med 14 ansatte, og er stiftet i 2001 med postadresse 5221 NESTTUN. 

Geir Hansen er daglig leder, og er opplyst å inneha utdanning som bygningsingeniør. Det er i 

foretaket personer med utdanning som tømrermester, taksering, bygningstekniker, og 

ingeniør. Foretaket har sin virksomhet innen -taksering, prosjektadministrasjon, 

byggeledelse. Foretaket er i Enhetsregisteret registrert med næringskoden «71.121 

byggteknisk konsulentvirksomhet». 

 

Saksgang 

01.09.17 Fornyelsessøknad 

01.11.17 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

16.11.17 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

27.04.18 Direktoratet etterspør mer informasjon fra foretaket 

28.05.18 Tilbakemelding fra foretaket 

  

Foretaks anførsler 

Fylkesnes AS v/Per Oskar Persen Store har sendt inn klagen og vedlegger ytterligere 

beskrivelse av praksis. Han viser til at de har bred kompetanse både med prosjektering, 

utførelse, prosjektledelse, byggeledelse mm. Videre at rollene de i hovedsak har innen 

prosjekt- og byggeledelse innebærer at de er involvert i store deler av byggeprosessen, hvor 

de har en aktiv rolle med kontroll og løsninger/endringer både på prosjektering, utførelse og 

kontroll. Vedlagt klagen er det for enkeltområder gitt ytterligere beskrivelser. Erfaringene de 

opparbeider seg i disse prosjektene mener de bør inkluderes som praksis med prosjektering 

og utførelse. Ytterligere 11 referanseprosjekter beskrives, samt at det er vist til en egen 

prosjekt/referanseliste. Det vises til vedleggene og klagen i sin helhet.  

 

Vurdering 

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

godkjenning for de gjenstående 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. SAK10 § 11-5 første ledd. 

 

Foretaket skal synliggjøre sin organisering som foretak og hvordan det vil organisere arbeid 

og kvalifikasjoner i tiltakene for å sikre gjennomføring i tråd med det bygningstekniske 

regelverket. Utdanning og praksis til den faglige ledelse skal stå i forhold til de oppgaver 

foretaket skal gjennomføre. Foretaket skal dokumentere et bestemt antall års tilstrekkelig og 

relevant praksis med det omsøkte godkjenningsområdet. Praksisen skal som hovedregel 

bygge på endt utdanning, fra prosjektering/utførelse innen eget fagområde og være fra 

samme eller høyere tiltaksklasse. Relevans, lengde og hvor oppdatert praksisen er tillegges 

vekt. For tiltaksklasse 1 og 2 legges det normalt til grunn praksis fra de siste 10 år, og for 
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tiltaksklasse 3 vil normalt de siste 15 år anses oppdatert og relevant, jf. SAK10 § 11-3. På 

visse fagområder der metoder og verktøy har endret seg må praksisen være fra nyere tid. En 

generell praksis fra bygg eller anlegg anses ikke tilstrekkelig. Det må dokumenteres dekkende 

praksis med godkjenningsområdet og tiltaksklasse over et visst antall år, med fler enn 2 

referanseprosjekter. Det vises til SAK10 kap. 11 vedrørende krav til utdanning og praksis. 

 

Samlet vurdering for prosjektering av; arkitektur i tiltaksklasse 2, veg- , utearealer og 

landskapsutforming i tiltaksklasse 1, konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2, 

bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 og ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 1 er mesterbrev/fagskole med relevant fagsammensetning, og 

for tiltaksklasse 2 kreves ingeniør/bachelor med relevant fagsammensetning, jf. SAK10 §§ 11-

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

for eksempel være arkitekt/anlegg/bygg/geomatikk/vvs/kem. Foretaket har vist til ansatte 

med teknisk fagskole og bygningsingeniører, hvor studieretning i hovedsak er innen bygg 

herunder  konstruksjonsteknikk/miljø og videreutdanning innen taksering. Det er dermed vist 

til utdanning på tilstrekkelig nivå for prosjektering i tiltaksklasse 2, men ikke til relevant 

studieretning for alle omsøkte godkjenningsområder. Det kreves for arkitektur, veg-, 

utearealer og landskapsutforming og ventilasjon- og klimainstallasjoner utdanning innen 

disse fagområdene. Herunder studier med fagsammensetning som tilsvarer arkitekt, anlegg 

og VVS/KEM. For godkjenningsområdene prosjektering av konstruksjonssikkerhet og 

prosjektering av bygningsfysikk har foretaket dokumentert tilstrekkelig utdanningsnivå og 

relevans for tiltaksklasse 2. 

 

Utdanningskravet for godkjenningsområdene prosjektering av konstruksjonssikkerhet i 

tiltaksklasse 2 og prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 er dermed oppfylt. 

Utdanningskravet for prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2, veg-, utearealer og 

landskapsutforming i tiltaksklasse 1 og ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1 er 

imidlertid ikke oppfylt, da foretaket her ikke har dokumentert å ha tilstrekkelig relevant 

utdanning, jf. SAK10 § 11-3.  

 

Krav til praksis 

Det vises til innholdet i godkjenningsområdene i veiledning til SAK10 § 13-5 andre ledd 

bokstav a, b, f, g og k og tilhørende veiledning. Referanser gitt i søknad og klage gir ikke en 

beskrivelse av prosjektering på en slik måte at direktoratet kan vurdere om foretaket har 

erfaring med en tilstrekkelig bredde av innholdet i godkjenningsområdene. Det fremgår ikke 

at foretaket er ansvarlig eller utfører prosjekteringen innenfor de respektive fagområder og 

tiltaksklasser. Medvirkning til planlegging, eller å ha det administrative ansvaret anses ikke å 

gi tilstrekkelig praksis med prosjektering. Det kreves at foretaket kan dokumentere at faglig 

ledelse har relevant praksis med prosjektering, jf. SAK10 § 11-4 andre ledd og tilhørende 
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veiledning. Foretaket har ikke dokumentert overfor direktoratet at faglig ledelse har denne 

typen erfaring som kreves.  

 

Det vises forøvrig til at foretaket i klagesaksprosessen har fått innvilget godkjenning for 

prosjektering av konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk og prosjektering av arkitektur i 

tiltaksklasse 1. Praksis anses ikke dekkende for øvrige godkjenningsområder og tiltaksklasser.  

 

Samlet vurdering for utførelse av; veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2, plasstøpte 

betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2, tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i 

tiltaksklasse 3, murarbeid i tiltaksklasse 2, montering av glasskonstruksjoner og 

fasadekledning i tiltaksklasse 3, taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 3, ventilasjon- og 

klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2, riving og miljøsanering i tiltaksklasse 3 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 2 er mester/fagskole med relevant fagsammensetning, og for 

tiltaksklasse 3 kreves ingeniør/bachelor med relevant fagsammensetning, jf. SAK10 §§ 11-2 

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

godkjenningsområdene vil for eksempel være bygg/anlegg/vvs. Foretaket har vist til ansatte 

med teknisk fagskole og bygningsingeniører. Det er dermed vist til utdanning på tilstrekkelig 

nivå for de påklagede godkjenningsområdene i tiltaksklasse 2 og 3, men ikke til relevant 

studieretning for alle omsøkte godkjenningsområder. Utdanningen som bygningsingeniør vil 

være relevant for faglig ledelse av oppgaver som inngår i godkjenningsområdene utførelse av 

veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2, plasstøpte betongkonstruksjoner, tømrerarbeid og 

montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 3, murerarbeid i tiltaklasse 2, montering av 

glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 3, taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 3 og 

riving og miljøsanering i tiltaksklasse 3. Utdanningskravet er dermed oppfylt for disse 

godkjenningsområdene.  

 

For de godkjenningsområdet utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 

er ikke kravet til relevant utdanning oppfylt, jf. SAK10 § 11-3. Det kreves for ventilasjon 

utdanning innen dette fagområdet, herunder studie med fagsammensetning som tilsvarer 

VVS/KEM. Relevant utdanning her vil for eksempel være VVS-fagskole eller mesterbrev i 

rørleggerfaget. Utdanningene foretaket har vist til med teknisk fagskole og bygningsingeniør 

inneholder ikke den type fagsammensetning som er nødvendig for dette 

godkjenningsområdet. Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt for dette 

godkjenningsområdet.  

 

Krav til praksis 

Det vises til innholdet i godkjenningsområdene i veiledning til SAK10 § 13-5 tredje ledd 

bokstav b, f, g, h, j, k, r og t og tilhørende veiledning. Referanser gitt i søknad og klage gir ikke 

en beskrivelse av utførelse på en slik måte at direktoratet kan vurdere om foretaket har 

erfaring med en tilstrekkelig bredde av innholdet i godkjenningsområdene. Det fremgår ikke 
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konkret at foretaket står ansvarlig for utførende arbeider innenfor de respektive fagområder 

og tiltaksklasser. Medvirkning til planlegging, eller å ha det administrative ansvaret gir ikke 

tilstrekkelig praksis med utførelse. Det vises forøvrig til at foretaket i klagesaksprosessen har 

fått innvilget godkjenning for utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i 

tiltaksklasse 1. Praksis anses ikke dekkende for øvrige godkjenningsområder og tiltaksklasser, 

da foretaket ikke har dokumentert at det har faglig ledelse med relevant praksis fra utførelse 

innen de påklagede godkjenningsområder, jf. SAK10 § 11-4 tredje ledd og tilhørende 

veiledning.  

 

Foretaket ble i brev av 27.04.18 gitt tilbakemelding på klagen, hvor det bekreftes at avslag på 

fornyelsessøknad er gjort på bakgrunn av manglende beskrivelse av praksis. I brevet ble det 

etterspurt en nærmere beskrivelse av foretakets rolle innen prosjektering/utførelse, 

ansvarsretter, prosjekteringsmateriale – eller flere tiltak der de har vært direkte involvert i 

utførelse. I epost av 28.05.18 svarer Per Oskar Persen Store at de ikke har ytterligere 

argumenter og henvisninger, og at klagen kan behandles som den foreligger. Foretaket har 

dermed ikke innsendt ytterligere beskrivelser til praksis eller nye prosjekter i klageomgangen 

som direktoratet kan vurdere.  

 

Vedtak av 01.11.17 inneholder vurdering av hvert enkelt område, og det vises til disse i 

forbindelse med klagesaksbehandlingen. Det er som nevnt ikke innkommet nye forhold i 

tilknytning til praksis i etterkant av søknaden.  

 

Oppsummering 

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

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

sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene med tilhørende tiltaksklasser, 

jfr. SAK10 §§ 11-1 første ledd, 11-3 og 11-4, 13-5 og § 14-1.  

 

Direktoratet gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 

godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige 

vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.10 nr. 488 er oppfylt.» 

 

 

Sak 108/18      Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Skanditek AS (klagesaksnr. 2017/9475) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 
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Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10. 

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 3 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i 

• tiltaksklasse 3 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 3 

 

I brev mottatt 05.12.2017 ble vedtak av 16.11.2017 påklaget ved Fabian Ciastek. Klagen 

er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29. 

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 13.10.2017 søknad om fornyelse av sentral 

godkjenning for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 16.11.2017 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3 

• Kontroll av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i 

• tiltaksklasse 3 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 3 

 

Avslaget ble begrunnet med at foretaket viste til referanseprosjekter knyttet til personer 

som ikke er ansatt i foretaket og dokumenterte dermed ikke relevant praksis. 

Prosjektene var heller ikke beskrevet til at direktoratet kunne vurdere dens relevans, jf. 

byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-1, 11-4. 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Skanditek AS fikk sentral godkjenning første gang 13.04.2015. I perioden fram til 
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15.11.2017 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene 

prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3, overordnet ansvar for 

utførelse i tiltaksklasse 3 og uavhengig kontroll av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 

3. Foretaket har 1 ansatt og ligger i på Skjetten. Fabian Ciastek er daglig leder. Han er 

utdannet sivilingeniør i 2004. Foretaket har sin virksomhet innen prosjektering av 

konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk, strukturell design, 3D visualisering, 

rådgivende ingeniør og bygg RIB. Foretaket er registrert med næringskoden 62.020 

Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi. 

 

Saksgang 

13.10.2017 Søknad 

16.11.2017 Vedtak om sentral godkjenning (delvis avslag) 

05.12.2017 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

I klagen viser foretakets daglige leder til flere prosjekter hvor han har hatt det 

overordnede ansvaret for utførelsen, både i Norge og i Dubai. Foretaket skriver at 

prosjektene har gått bra og er gjennomført med suksess. 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 3 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 3 

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

3 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 3 

 

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

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

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

hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte 

godkjenningsområdet» og foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. SAK10 § 

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 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. Foretaket har vist til daglig lederes utdanning som 
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sivilingeniør bygg fra 2004. Denne utdanningen tilfredsstiller kravet til relevant 

utdanning og er også på tilstrekkelig nivå. Utdanningskravet er dermed oppfylt. 

 

Krav til praksis 

Det er en forutsetning for å få innvilget sentral godkjenning at foretaket kan vise til å ha 

faglig ledelse som oppfyller krav til utdanning og praksis, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd og 

tilhørende veiledning. Når det gjelder praksis vises det til innholdet i de påklagede 

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

 

Flere av referanseprosjektene foretaket har vist til er prosjekter fra daglig leders 

tidligere arbeidsforhold, eventuelt fra prosjekter hvor Skanditek AS har leid inn andre 

foretak på sin ansvarsrett, og hvor Skanditek AS har hatt et overordnet ansvar. Det 

fremkommer ikke helt klart hva som er tilfellet i de ulike prosjektene. I noen av de andre 

prosjektene det er vist til har Skanditek AS hatt ansvarsrett. I beskrivelsen av disse 

prosjektene fremgår det at foretaket har hatt «supervision», altså en overordnet rolle. 

Uavhengig av om det dreier seg om prosjekter fra foretak hvor Ciastek tidligere har vært 

ansatt eller om det er prosjekter hvor Skanditek AS har hatt et overordnet ansvar, 

fremgår det ikke klart av referanseprosjektenes beskrivelse at Ciastek har hatt faglig 

ledelse av de ulike utførende områdene. Ciasteks rolle og involvering er ikke beskrevet 

på en slik måte at det er mulig å fastslå hva han har stått for av konkret faglig ledelse. 

 

Foretaket viser til at det tidligere har hatt sentral godkjenning for overordnet ansvar for 

utførelse. Dette godkjenningsområdet som omfattet en overordnet 

samordningsfunksjon eksisterer imidlertid ikke lenger. Dette innebærer at foretak som 

søker om sentral godkjenning innenfor utførelse må dokumentere at det har vært 

involvert i den faglige ledelsen for hvert enkelt konkrete utførelsesområde, med hele 

dets innhold. Etter direktoratets vurdering har ikke Skanditek AS dokumentert 

tilstrekkelig erfaring med faglig ledelse for de enkelte utførelsesområdene som klagen 

gjelder. Når det gjelder referanseprosjektene fra Dubai har ikke direktoratet lagt vekt på 

disse i vurderingen, da de er opparbeidet utenfor EØS, jf. SAK10 §§ 11-5 første og andre 

ledd. 

 

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

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige 

kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene: 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i 

• tiltaksklasse 3 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 3 
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Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge. 

 

Direktoratet gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 

godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og 

øvrige vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 

er oppfylt.» 

 

 

Sak 109/18      Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Sprinkler VVS AS (klagesaksnr. 2018/962) 

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 § 13-10. 

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 slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

 

I brev datert 23.01.2018 ble vedtak av 11.01.2018 påklaget av foretaket ved Jarle Røine. 

Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 24.11.2017 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 11.01.2018 avslo direktoratet søknaden. Følgende godkjenningsområde ble 

ikke innvilget: 

• Prosjektering av slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

 

Avslaget ble begrunnet med at foretaket verken hadde dokumentert relevant utdanning eller 

nødvendig utdanningsnivå for prosjektering av slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3, jf. 

byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Foretaket hadde 
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dermed ikke dokumentert at det hadde kvalifikasjoner som var tilpasset 

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

 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Sprinkler VVS AS fikk sentral godkjenning første gang 11.01.2000. I perioden 20.01.2015 – 

20.01.2018 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdet prosjektering av 

sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3. 

 

Foretaket har 1 ansatt og ligger i Hønefoss i Ringerike kommune, Buskerud fylke. Jarle Røine 

er daglig leder. Han er utdannet ingeniør med linjefag flyteknikk fra 1990. I tillegg er det 

dokumentert at han har gjennomført en rekke kurs innen blant annet sprinkleranlegg.  

 

Foretaket har sin virksomhet innen prosjektering og montering av sprinkleranlegg og andre 

branntekniske anlegg. Foretaket er registrert med næringskoden «71.121 Byggeteknisk 

konsulentvirksomhet» i Enhetsregisteret.  

 

Saksgang 

24.11.2017 Søknad 

11.01.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Avslag) 

24.01.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket viser i klagen til at de tidligere har omsøkt og fått innvilget sentral godkjenning på 

grunnlag av samme fagansvarlig, utdanningsnivå og utdannelse. Foretaket skriver at 

sivilingeniør/master innen VVS ikke omhandler slukkeinstallasjoner eller brannteknikk 

spesielt og at maskinstudiet med linjefag flyteknikk har en fagkrets som må anses som vel så 

relevant for forståelse av brannfysikk og strømningsteknikk. Det vises i denne sammenheng 

til flere fag fra vitnemålet som foretaket fremhever som relevante.  

 

Det vises til at daglig leder har gjennomført regelmessig kursing og sertifisering for 

prosjektering og kontroll av slukkeinstallasjoner samt at foretakets kompetanse strekker seg 

over en periode på snart 25 år.  

 

Avslutningsvis vises det til overgangsbestemmelsen og at ingen foretak skal avskiltes.  

 

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. 
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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. SAK10 § 11-5 første ledd. 

 

Prosjektering av slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

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

eksempel være sivilingeniør med linjefag for VVS.   

 

Foretaket har dokumentert at daglig leder er utdannet ingeniør med linjefag flyteknikk.  

Denne utdanningen oppfyller i utgangspunktet ikke kravet til nødvendig utdanningsnivå for 

ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 3. Foretaket hadde imidlertid tidligere sentral 

godkjenning for det samlede godkjenningsområdet prosjektering av sanitær-, varme og 

slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 og søkte fornyelse av sin godkjenning. Spørsmålet blir 

derfor om overgangsbestemmelsen kommer til anvendelse, jf. SAK10 § 20-3.  

 

Overgangsbestemmelsen innebærer at foretak kan få fornyet sin sentrale godkjenning blant 

annet på bakgrunn av langvarig praksis, jf. SAK10 § 20-3. Bestemmelsen gir anledning til å la 

praksis kompensere for ett manglende utdanningsnivå, men den gir ikke anledning til å 

kompensere i de tilfellene hvor det ikke foreligger tilstrekkelig relevant utdanning. 

Vurderingen i det følgende vil derfor være hvorvidt foretaket har dokumentert tilstrekkelig 

relevant utdanning for prosjektering av slukkeinstallasjoner.  

 

Ved vurderingen av om utdanningen anses som relevant vil fagretning og fagkombinasjon 

være sentralt, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Et avgjørende moment vil være om 

utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets innhold 

og arbeidsoppgaver.  

 

Prosjektering av slukkeinstallasjoner skal omfatte en spesifikasjon av produkter som inngår i 

installasjonen og det skal sikres at produktene har produktdokumentasjon, jf. forskrift om 

omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk . Det skal videre angis nødvendig 

dimensjonering og kravspesifikasjon til brannsikring for gjennomføringer i vegger og 

brannskiller. Alle typer manuelle og automatiske slukkeinstallasjoner, innvendige eller 

utvendige, skal prosjekteres. Dette gjelder også sprinklerinstallasjon med tilhørende 

rørsystem. Ved vannbaserte systemer skal det også fremgå at det foreligger tilstrekkelig 

vannforsyning, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav j og tilhørende veiledning.  
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Vitnemålet til Jarle Røine viser at utdanningen som ingeniør med linjefag flyteknikk innebar 

opplæring i fag som fysikk, kjemi, materiallære, teknisk varmelære, maskindeler, dynamikk, 

energiteknikk, aerodynamikk, mekanikk, flymekanikk, flylære/flysystemer og flymotor. 

Direktoratet finner at utdanningen innehar elementer som kan være relevante for 

godkjenningsområdet, men at den ikke i tilstrekkelig grad vil være relevant for å dekke hele 

godkjenningsområdets innhold, herunder fag knyttet til slukkeinstallasjoner med tilhørende 

rørsystemer.  

 

Overgangsbestemmelsen kommer derfor heller ikke til anvendelse, jf. det som er sagt 

ovenfor om at den ikke gir anledning til å kompensere for manglende relevant utdanning.  

 

Foretaket har også dokumentert at daglig leder har gjennomført en rekke kurs og 

sertifisering. Direktoratet bemerker kort at slike kurs ikke oppfyller kravet til utdanningsnivå i 

SAK10.  

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

Som følge av at kravet til utdanning ikke er oppfylt er det ikke nødvendig å gå detaljert 

igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet bemerker likevel 

kort at selv om referanseprosjektene i seg selv synes å være relevante, så har ikke 

direktoratet anledning til å la praksis veie opp for manglende relevant utdanning. Hertil 

kommer også at relevant praksis vil si at den bygger på det utdanningsnivået som kreves, jf. 

SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning.   

 

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

samlede godkjenningsområdet prosjektering av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner. 

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. Foretak som 

ønsker å fornye sin sentrale godkjenning må dokumentere at det oppfyller de krav som 

fremgår av gjeldende regelverk på vedtakstidspunktet, jf. SAK10 § 13-4 tredje ledd. Det er 

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

godkjenningsområde eller i samme tiltaksklasse som det hadde tidligere. 

 

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

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

sentral godkjenning for godkjenningsområdet prosjektering av slukkeinstallasjoner i 

tiltaksklasse 3. 

 

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge. 
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Direktoratet gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 

godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige 

vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 er oppfylt.» 

 

 

Sak 110/18      Klage på vedtak om avslag på søknad om endring av sentral godkjenning fra 

Brannsikkerhet AS (klagesaksnr. 2018/1391) 

 

Klagesaken er trukket etter klagers eget ønske i epost til direktoratet datert 17.09.2018. 

 

 

Sak 111/18      Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Sørensen 

Arkitektur AS (klagesaksnr. 2018/2418) 

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 § 13-10. 

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 

 

I e-post datert 12.03.2018 ble vedtak av 08.03.2018 påklaget ved daglig leder Jens Kristian 

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

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 05.02.2018 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 08.03.2018 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 
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Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 

 

Avslagene ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert å ha tilstrekkelig relevant 

praksis over tid med godkjenningsområdene det var søkt om, jf. byggesaksforskriften (SAK10) 

§§ 11-4, 11-5 og 13-5 første og andre ledd med tilhørende veiledning. Foretaket viste til 

referanseprosjekter fra 2016 og 2017, som dermed dokumenterte for kort praksislengde. 

Foretaket hadde dermed ikke dokumentert å ha kvalifikasjoner som var tilpasset 

godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd. Direktoratet fant imidlertid grunnlag for 

å innvilge godkjenningsområdene i tiltaksklasse 1.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Sørensen Arkitektur AS fikk sentral godkjenning første gang 17.12.2014. Foretaket hadde 

frem til 17.12.2017 sentral godkjenning for godkjenningsområdene ansvarlig søker i 

tiltaksklasse 1 og prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1.  

 

Foretaket har 2 ansatte og ligger i Hamar i Hedmark. Jens Kristian Sørensen er daglig leder. 

Han har master i arkitektur fra NTNU fra 2005.  

 

Foretaket har sin virksomhet innen arkitekttjenester tilknyttet prosjektering, byggesøknader,  

reguleringsplaner og rådgivning, og er i Enhetsregisteret registrert med næringskoden 

«71.112 Arkitekttjenester vedrørende byggverk».  

 

Saksgang 

05.02.2018 Søknad 

08.03.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

13.03.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

30.04.2018 Direktoratet ber om opplysninger i klagesak 

11.06.2018 Mail fra direktoratet med anmodning om innsending av opplysninger 

28.06.2018 Direktoratet etterlyser svar på forespørsler 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket anfører i klagen at daglig leder Jens Kristian Sørensen har 8 års praksis som 

ansvarlig søker og prosjekterende i tiltaksklasse 2, i tillegg til 4 års erfaring som 

byggesaksbehandler og plansaksbehandler i Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune. Det 

vises også til supplerende dokumentasjon vedlagt i klagen som foretaket anfører at viser at 

foretaket har kvalifikasjoner som er tilpasset godkjenningsområdene. Det henvises for øvrig 

til klagen. 

 

Vurdering 

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

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

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

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

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

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

 

Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

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

tiltaksklasse 2 er mesterbrev eller fagskole (teknisk fagskole med 120 fagskolepoeng), eller 

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

Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være teknisk fagskole 

med linjefag bygg eller mesterbrev som tømrer.  

 

Daglig leder Jens Kristian Sørensen har master i arkitektur fra NTNU fra 2005. Denne 

utdanningen har tilstrekkelig nivå og vil også være relevant for de oppgaver som omfattes av 

funksjonen ansvarlig søker i tiltaksklasse 2.  

 

Utdanningskravet er dermed oppfylt.  

 

Krav til praksis 

I henhold til SAK10 § 13-5 første ledd og tilhørende veiledning bestemmes oppgaver og 

ansvar til ansvarlig søker av pbl. § 23-4 og presiseres ytterligere av byggesaksforskriften § 12-

2 bokstav a-m. Tiltaksklasseplassering for søkerfunksjonen vil være avhengig av kompleksitet, 

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

mange ansvarsoppgaver 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. 
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For å få innvilget sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 kreves 

det minimum 6 års relevant praksis etter endt utdanning, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 med 

tilhørende veiledning.  

 

I søknadsomgangen viste foretaket til fire referanseprosjekter knyttet til søkerfunksjonen, ett 

prosjekt ferdigstilt i 2016 og tre prosjekter fra 2017. Prosjektene omhandlet alle utarbeidelse 

av byggesøknader og koordinering av andre foretak og ansvarsforhold i saker som omhandlet 

bruksendring og ombygginger av større boligbygg inntil fire etasjer + loft. Prosjektene ble av 

direktoratet vurdert til å være relevant for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 

13-5 første ledd og tilhørende veiledning. Referanseprosjektene utgjorde imidlertid kun 2 års 

relevant praksis av kravet på minimum 6 år, og søknaden ble derfor for dette 

godkjenningsområdet avslått med manglende dokumentert praksis over tid i henhold til 

SAK10 § 11-3. Direktoratet fant imidlertid grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet i 

tiltaksklasse 1.  

 

Direktoratet har gjennomgått innsendt praksis i tidligere søknad fra 2014. Her dokumenterte 

foretaket et referanseprosjekt fra 2008 hvor foretaket hadde vært ansvarlig søker for 

bruksendring og ombygging av et mindre næringslokale i 1. etasje til bolig. Dette ble vurdert 

av direktoratet til å omfattes av tiltaksklasse 1.  

 

I klagen sendte foretaket inn en liste over prosjekter foretaket har hatt ansvarsrett for siden 

oppstarten i 2014, samt portfolio for Jens Kristian Sørensens arbeid som sivilarkitekt for en 

rekke arkitektkontorer i perioden 2005 – 2010.  

 

I vedlagt liste over referanseprosjekter hvor foretaket har hatt ansvarsrett strekker 

prosjektene seg fra 2015 – 2017. Når det gjelder søk-funksjonen er det oppgitt at foretaket i 

de fleste av prosjektene har hatt ansvarsrett for funksjonen ansvarlig søker i tiltaksklasse 1. 

Foretaket har her også vist til seks referanseprosjekter ferdigstilt i 2015 – 2017 hvor det har 

hatt ansvarsrett for søkerfunksjonen i tiltaksklasse 2 for ombygginger og bruksendringer i 

flere tiltak i Oslo og Fredrikstad kommune. Disse referanseprosjektene vurderes av 

direktoratet til å være relevant for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 13-5 

første ledd og tilhørende veiledning. Foretaket har dermed vist til 3 års relevant praksis med 

tiltaksklasse 2, med referanseprosjekter fra 2015 – 2017.  

 

I portfolioen over Sørensens arbeid som sivilarkitekt hos arkitektkontorer kommer det ikke 

frem noen informasjon om hvorvidt Sørensen har vært ansvarlig for utarbeidelse av 

byggesøknad i prosjektene eller ikke.  

 

Direktoratet har i klageomgangen en rekke ganger etterspurt flere referanseprosjekter med 

beskrivelser som kan dokumentere at foretaket har relevant praksis med søkerfunksjonen i 

tiltaksklasse 2 over tid. Direktoratet har sendt brev med anmodning om å sende inn slike 

prosjekter samt mail om påminnelse både 30.04.2018, 11.06.2018 og 28.06.2018. 

Direktoratet kan ikke se å ha mottatt svar fra foretaket på noen av disse henvendelsene.  
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Foretaket har etter dette dokumentert å ha 3 års relevant praksis med søkerfunksjonen i 

tiltaksklasse 2, noe som dermed dokumenterer for kort praksis, jf. SAK10 § 11-3 og 13-5 

første ledd med tilhørende veiledning. Kravet til minimum 6 års relevant praksis er dermed 

ikke tilfredsstilt. Det er etter dette direktoratets vurdering at foretaket ikke har dokumentert 

å ha kvalifikasjoner som er tilpasset godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 11-1 

andre 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 bachelorgrad innen arkitektur.  

 

Daglig leder Jens Kristian Sørensen har master i arkitektur fra NTNU fra 2005. Denne 

utdanningen har tilstrekkelig nivå og vil være relevant for faglig ledelse av de arbeider som 

omfattes av godkjenningsområdet.  

 

Utdanningskravet er dermed 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, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav a og 

tilhørende veiledning.  

 

I tiltaksklasse 2 omfattes 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, 
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• sikkerhet ved brann hvor prosjekteringen er basert på ytelser i byggteknisk forskrift 

med veiledning. 

 

Eksempler på arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2 kan være: 

• boligblokker, kontor-, forretnings- og skolebygg (inntil 5 etg.), 

• store utendørstribuner, bruer og middels høye tårn. 

 

For å få innvilget sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 2 

kreves det minimum 6 års relevant praksis etter endt utdanning, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 

med tilhørende veiledning.  

 

I søknadsomgangen viste foretaket til fire referanseprosjekter knyttet til prosjektering av 

arkitektur, hvorav ett prosjekt ferdigstilt i 2016 og tre prosjekter fra 2017. Prosjektene er det 

samme som det ble vist til for godkjenningsområdet ansvarlig søker, hvor foretaket også 

viser til å ha prosjektert arkitektur og utarbeidet tegninger for ombygginger og restaureringer 

av større boligbygg. Prosjektene ble av direktoratet i søknadsomgangen vurdert til å være 

relevant for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav a og 

tilhørende veiledning. Referanseprosjektene utgjorde imidlertid kun 2 års relevant praksis av 

kravet på minimum 6 år, og søknaden ble derfor også for dette godkjenningsområdet avslått 

med manglende dokumentert praksis over tid i henhold til SAK10 § 11-3. Direktoratet fant 

imidlertid grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1.  

 

Direktoratet har gjennomgått innsendt praksis i tidligere søknad fra 2014. Foretaket viste da 

også til et referanseprosjekt fra 2008 hvor foretaket hadde vært ansvarlig søker samt hadde 

prosjektert arkitektur for bruksendring og ombygging av et mindre næringslokale i 1. etasje 

til bolig. Dette ble vurdert av direktoratet til å omfattes av godkjenningsområdet i 

tiltaksklasse 1.  

 

I klagen sendte foretaket inn en liste over prosjekter foretaket har hatt ansvarsrett for siden 

oppstarten i 2014, samt portfolio for Jens Kristian Sørensens arbeid som sivilarkitekt for en 

rekke arkitektkontorer i perioden 2005 – 2010.  

 

I vedlagt liste over referanseprosjekter hvor foretaket har hatt ansvarsrett strekker 

prosjektene seg fra 2015 – 2017. For arkitekturprosjektering er det oppgitt at foretaket har 

hatt ansvarsrett for prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 i 7 referanseprosjekter 

ferdigstilt i perioden 2015 – 2017. Prosjektene er oppgitt å gjelde ombygginger og 

bruksendringer i flere tiltak i Oslo og Fredrikstad kommune. De nevnte referanseprosjekter 

vurderes av direktoratet til å være relevant for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. 

SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav a og tilhørende veiledning. Resterende oppgitte 

referanseprosjekter i listen gjelder prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1, og kan dermed 

ikke omfattes som relevant praksis for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 11-4 

andre ledd og tilhørende veiledning. Foretaket har således dokumentert å ha relevant praksis 

for tiltaksklasse 2 over 3 år, fra 2015 – 2017.  
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Når det gjelder Jens Kristians Sørensens portfolio er det her oppgitt en rekke 

referanseprosjekter i form av navn og bilder fra perioden 2005 – 2010. Prosjektene er oppgitt 

å være utført for arkitektkontorene Enerhaugen Arkitektkontor AS, Arkama AS, OHC 

Arkitektur og design AS samt Axel Kristoffersen Arkitektur. Referanseprosjektene omfatter 

alle større prosjekter som større boligbygg, shoppingsentre, skoler og tårn. Det fremkommer 

imidlertid ingen opplysninger om konkret hva som er prosjektert i tiltakene, samt hvem som 

har prosjektert eller hatt det faglige ansvaret for prosjekteringen. Uten slik informasjon og 

beskrivelser er det ikke mulig for direktoratet å vurdere om de oppgitte referanseprosjektene 

vi kunne være relevante for godkjenningsområdet, eventuelt plassering av tiltaksklasse. Da 

det ikke fremkommer noen videre beskrivelse av prosjektene kan disse derfor ikke vurderes 

opp i mot godkjenningsområdet.  

 

Direktoratet har i klageomgangen en rekke ganger etterspurt flere referanseprosjekter med 

beskrivelser som kan dokumentere at foretaket har nødvendig relevant praksis over tid med 

prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2. Direktoratet sende brev med anmodning om å 

sende inn slike prosjekter samt mail om påminnelse både 30.04.2018, 11.06.2018 og 

28.06.2018. Direktoratet kan ikke se å ha mottatt svar fra foretaket på noen av disse 

henvendelsene.  

 

Foretaket har etter dette dokumentert å ha 3 års relevant praksis med godkjenningsområdet 

prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2, noe som dermed dokumenterer for kort praksis, 

jf. SAK10 §§ 11-3 og 13-5 andre ledd bokstav a med tilhørende veiledning. Kravet til 

minimum 6 års relevant praksis er dermed ikke tilfredsstilt. Det er etter dette direktoratets 

vurdering at foretaket ikke har dokumentert å ha kvalifikasjoner som er tilpasset 

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

 

Konklusjon 

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

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene.  

 

Foretaket viser i klagen til å ha praksis fra kommunal saksbehandling som 

byggesaksbehandler, og anfører at dette vil være relevant praksis for de påklagede 

godkjenningsområdene og dermed oppfylle kravet om praksis over tid. Til dette vil 

direktoratet bemerke at foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig søker og prosjekterende 

må kunne dokumentere at det har personell med relevant praksis fra utførelse/prosjektering 

og samordning samt utforming av søknad for funksjonen ansvarlig søker, og praksis med 

prosjektering innen eget fagområde for funksjonen ansvarlig prosjekterende, jf. SAK10 § 11-4 

første og andre ledd med tilhørende veiledning. Praksisen må være fra tiltak i samme eller 

høyere tiltaksklasse.  
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For å kunne få innvilget sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene må 

foretaket altså dokumentere at det har slik relevant søkerpraksis/prosjekteringspraksis med 

godkjenningsområdene. Dette innebærer at foretaket faktisk må ha utformet søknad og 

samordnet selv eller prosjektert selv/hatt det faglige ansvaret med 

søknaden/prosjekteringen. Erfaring fra kommunal- og statlig saksbehandling vil dermed etter 

direktoratets og klagenemndas praksis ikke være tilstrekkelig relevant som grunnlag for 

sentral godkjenning. Slik praksis innebærer ikke noen selvstendig prosjektering/utforming av 

søknad eller faglig ansvar for slik prosjektering eller samordning, jf. SAK10 §§ 11-3 og 11-4 

første og andre ledd og tilhørende veiledning.  

 

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

 

Direktoratet gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 

godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige 

vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 er oppfylt.» 

 

 

Sak 112/18      Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Tømrerfirma Søgnen AS (klagesaksnr. 2018/2877) 

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 § 13-10. 

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: 

• Kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 

• Kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 21.03.2018 ble vedtak av 26.02.2018 påklaget ved daglig leder Jan Søgnen. 

Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  
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Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 07.01.2018 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett.  

 

I vedtak datert 26.02.2018 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 

• Kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1 

 

For de påklagede godkjenningsområdene kontroll av våtrom og lufttetthet i tiltaksklasse 1 

ble avslagene begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig relevant 

praksis med de omsøkte godkjenningsområdene, jf. byggesaksforskriften (heretter SAK10) §§ 

11-3 og 13-5 fjerde ledd bokstav b og c med tilhørende veiledning. For godkjenningsområdet 

kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 hadde ikke foretaket vist til noen referanseprosjekter for 

dette godkjenningsområdet, mens det for godkjenningsområdet kontroll av lufttetthet i 

tiltaksklasse 1 hadde vist til ett referanseprosjekt fra 2017. Dette var imidlertid etter 

direktoratets vurdering ikke relevant for godkjenningsområdet da det ikke dokumenterte 

praksis med uavhengig kontroll av lufttetthet. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at 

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

ledd.  

 

Innvilget godkjenningsområde i klageomgang 

Direktoratet har tatt klagen til følge når det gjelder godkjenningsområdet prosjektering av 

arkitektur i tiltaksklasse 1. Det vil si at foretaket har fått innvilget dette 

godkjenningsområdet. Det ble ved avgjørelsen sett hen til foretakets referanseprosjekter 

innsendt i tilleggsinformasjon til klagen.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Tømrerfirma Søgnen AS har hatt sentral godkjenning i flere perioder. I perioden 19.01.2015 – 

19.01.2018 hadde foretaket sentral godkjenning for følgende godkjenningsområder: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 1 

• Våtromsarbeid i tiltaksklasse 1 
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• Kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 

• Kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1 

 

Foretaket har 8 ansatte og ligger i Fjellstrand i Nesodden i Akershus. Jan Erik Søgnen er daglig 

leder. Han har mesterbrev som tømrer fra 2004.  

 

Foretakets virksomhet er entreprenørvirksomhet innen bygg og anlegg og foretaket er i 

Enhetsregisteret registrert med næringskoden «41.200 Oppføring av bygninger».  

 

Saksgang 

07.01.2018 Søknad 

26.02.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

27.03.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

28.05.2018 Direktoratet etterspør referanseprosjekter for påklagede områder 

11.06.2018 Foretaket sender inn liste over referanseprosjekter 

28.06.2018 Direktoratet etterspør ytterligere praksis over tid 

01.08.2018 Foretaket sender inn liste over flere referanseprosjekter 

 

Foretaks anførsler 

Foretakets klagebrev er omfattende og konsentrerer seg i stor grad om det foretaket 

oppfatter som direktoratets fratakelse av foretakets sentrale godkjenning samt henvisning til 

foretakets mangeårige drift. Når det gjelder foretakets konkrete anførsler til de påklagede 

godkjenningsområdene viser foretaket til at dets praksis og kunnskap er relevant i forhold til 

de oppgaver foretaket skal påta seg for ansvarsrett for, kontroll av «vindtetthet» og «kontroll 

av bad». Det anføres at foretaket har dokumentert å ha faglig ledelse med relevant praksis 

for disse godkjenningsområdene i form av mesterbrev og lang og kvalitativ erfaring, samt 

diverse kurs.  

 

Det vises ikke til noen konkrete referanseprosjekter for disse godkjenningsområdene i 

klagen. Det henvises for øvrig til klagebrevet i sin helhet. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene.  

 

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

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

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

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

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

 

Kontroll av våtrom og lufttetthet i tiltaksklasse 1 

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

kontrollerende i tiltaksklasse 1 er utdanning på nivå med mesterbrev eller fagskole (teknisk 

fagskole med 120 fagskolepoeng), eller tilsvarende i tillegg til minimum 4 års relevant praksis, 

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

godkjenningsområdene vil for eksempel være mesterbrev som tømrer eller teknisk fagskole 

bygg.  

 

Foretakets daglige leder Jan Erik Søgnen har dokumentert å ha mesterbrev som tømrer fra 

2004. Denne utdanningen har tilstrekkelig nivå for funksjonen ansvarlig kontrollerende i 

tiltaksklasse 1, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3. Etter direktoratets vurdering vil utdanningen også 

være relevant for faglig ledelse av de arbeidsoppgaver som omfattes av 

godkjenningsområdene i tiltaksklasse 1. 

Utdanningskravet er dermed oppfylt.  

 

Krav til praksis 

For funksjonen ansvarlig kontrollerende i tiltaksklasse 1 stilles det krav om minimum 4 års 

relevant praksis, jf. SAK10 § 11-3. Foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig kontrollerende, 

må ha faglig ledelse med relevante faglige kvalifikasjoner innenfor prosjektering og/eller 

utførelse i tillegg til kontroll, jf. SAK10 § 11-4 fjerde ledd og tilhørende veiledning. 

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

kvalifikasjoner fra selve kontrolloppgaven.  

 

Godkjenningsområdet kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 omfatter i henhold til SAK10 § 13-5 

fjerde ledd bokstav b 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 gjennomføring av kontrollen for dette 

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

som skal kontrolleres. 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 

 

Når det gjelder godkjenningsområdet kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1 omfatter dette i 

henhold til SAK10 § 13-5 fjerde ledd bokstav c og tilhørende veiledning uavhengig kontroll av 

lufttetthet i alle nye boliger. Byggesaksforskriften § 14-6 regulerer gjennomføring 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 
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foreligger dokumentasjon fra tetthetsprøvning (som del av kvalitetssikringen) av tilnærmet 

ferdigstilt bygning. 

 

I søknadsomgangen viste foretaket til ett referanseprosjekt for godkjenningsområdet kontroll 

av våtrom. Ut i fra det direktoratet kan lese av beskrivelsen dreide dette prosjektet seg om 

utførelse av 4 stk bad i enebolig med hybel/sokkelleilighet. Utover dette ble det kun 

beskrevet generelt om at foretaket hadde godkjenning for kontroll av våtrom, men at det per 

dags dato ikke har vært registrert utøvelse av kontroll med ansvarsrett av markedsmessige 

grunnlag, men at foretaket ønsket å opprettholde godkjenningsområdet grunnet foretakets 

erfaring og kvalifikasjoner. Direktoratet kan ikke se at dette vil være relevant for 

godkjenningsområdet, da det ikke er et konkret referanseprosjekt hvor foretaket har vist til 

praksis med uavhengig kontroll av våtrom slik det kreves for godkjenningsområdet i henhold 

til SAK10 §§ 11-3, 11-4 fjerde ledd og 13-5 fjerde ledd bokstav b og tilhørende veiledning. 

Utover dette har ikke foretaket dokumentert ytterligere referanseprosjekter for 

godkjenningsområdet i søknad eller klageomgang.  

 

For godkjenningsområdet kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1 viste også foretaket her til 

ett referanseprosjekt i søknadsomgangen. Som beskrivelse er det angitt «kontroll av 

lufttetthet av 3 boliger, med oppfølging av krav for godkjennelse». Det fremgår ingen 

informasjon eller dokumentasjon på konkret hvordan kontrollen har foregått, hva som er 

kontrollert og om det gjelder kontroll av et annet foretakets arbeid eller egenkontroll. 

Direktoratet vurderer det derfor dit hen at referanseprosjektet ikke dokumenterer slik 

nødvendig praksis med uavhengig kontroll som kreves i henhold til SAK10 §§ 11-3, 11-4 

fjerde ledd og 13-5 fjerde ledd bokstav c og tilhørende ledd. Utover dette har ikke foretaket 

dokumentert ytterligere referanseprosjekter for godkjenningsområdet i søknad eller 

klageomgang. 

 

Direktoratet vil bemerke at for å inneha sentral godkjenning må foretaket dokumentere 

relevant praksis i form av referanseprosjekter som gjenspeiler de omsøkte 

godkjenningsområder, jf. SAK10 §§ 11-3 og 11-4 fjerde ledd og tilhørende veiledning. Sentral 

godkjenning gis ikke uten at foretaket har dokumentert slik relevant praksis med 

godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd og tilhørende veiledning.  

 

På bakgrunn av den informasjon som er oppgitt søknad- og klageomgang er det direktoratets 

vurdering at foretaket ikke har dokumentert slik tilstrekkelig relevant praksis med uavhengig 

kontroll som er nødvendig for å få innvilget de påklagede godkjenningsområdene, jf. SAK10 

§§ 11-3, 11-4 fjerde ledd og 13-5 fjerde ledd bokstav b og c med tilhørende veiledning. 

Foretaket har etter dette ikke dokumentert å ha tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få innvilget 

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

 

Direktoratet vil opplyse om at sentral godkjenning for kontrollområder kun gjelder uavhengig 

kontroll, det vil si kontroll av andre foretaks arbeider, jf. SAK10 § 13-5 fjerde ledd bokstav b 
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og c, jf. § 14-1 og tilhørende veiledning. Egenkontroll vil således ikke kvalifisere som relevant 

praksis for sentral godkjenning for kontroll.  

 

Foretaket viser i klagen til at det har hatt sentral godkjenning for godkjenningsområdene 

kontroll av våtrom og lufttetthet i tiltaksklasse 1 tidligere, og at det dermed innebærer en 

fratakelse av foretakets sentrale godkjenning når fornyelsessøknaden for disse 

godkjenningsområdene ikke ble innvilget. Til dette vil direktoratet bemerke at foretak som 

søker om sentral godkjenning må i søknaden dokumentere at det oppfyller de krav som 

fremgår av byggesaksforskriften, jf. SAK10 §§ 11-1 andre ledd og 13-2 første ledd. Dette 

gjelder uavhengig av om det gjelder en fornyelsessøknad eller førstegangssøknad.  

 

Direktoratet har også gjennomgått foretakets søknad fra 2015 når det gjelder uavhengig 

kontroll av våtrom og lufttetthet i tiltaksklasse 1. Foretaket viste ikke her til noen konkrete 

referanseprosjekter hvor foretaket hadde hatt uavhengig kontroll av våtrom eller lufttetthet, 

men viste derimot til egenkontroll i flere referanseprosjekter til andre omsøkte 

godkjenningsområder. Søknaden fra 2015 for godkjenningsområdene uavhengig kontroll av 

våtrom og lufttetthet ble likevel innvilget med bakgrunn i foretakets erfaring og 

kvalifikasjoner. Direktoratet er på bakgrunn av dette av den oppfatning at tidligere sentral 

godkjenning innenfor disse kontrollområdene er gitt på noe feilaktig grunnlag. Når foretaket 

nå i siste søknadsomgang og nåværende klageomgang ikke har dokumentert å ha relevant 

praksis med uavhengig kontroll finner dermed ikke direktoratet grunnlag for å videreføre den 

sentrale godkjenningen for disse godkjenningsområdene.   

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Tømrerfirma Søgnen 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. 

 

Direktoratet gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 

godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige 

vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 er oppfylt.» 

 

 

Sak 113/18      Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral            

                             godkjenning fra NEC AS (klagesaksnr. 2018/2956) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 
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Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10. 

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 2 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 

I innsendt klage datert 04.04.2018, ble vedtak av 19.02.2018 påklaget ved Kristian Aune. 

Foretaket ba om utsatt frist for innsendelse i epost av 10.03.2018. Klagen er rettidig, jf. 

forvaltningsloven § 29. 

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 06.11.2017 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. I vedtak datert 19.02.2018 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

• 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 vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 2 

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

2 

• Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av varme og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 
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• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av lydforhold og vibrasjoner i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 2 

• Uavhengig kontroll av våtrom (i boliger) i tiltaksklasse 1 

• Uavhengig kontroll av lufttetthet (nye boliger) i tiltaksklasse 1 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

NEC AS fikk sentral godkjenning første gang 08.01.2015, hvor følgende godkjenningsområder 

ble innvilget; 

• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 2 

• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 2 

 

Foretaket står oppført med 29 ansatte, stiftet i 2012 og ligger i Bergen. Kan Cao er styreleder, 

faglig og daglig leder, og er opplyst å inneha utdanning som sivilingeniør. Foretaket har sin 

virksomhet innen kjøp, salg, drift og utvikling av eiendommer, samt annen virksomhet som 

naturlig faller sammen med dette. 68.320 Eiendomsforvaltning. Foretaket er i hovedsak en 

videreføring av Nordisk Eiendom AS, org.nr 967351776. De hadde sentral godkjenning frem 

til 01.12.2016. 

 

NEC AS het tidligere Oslo XL Eiendomsbedrift AS.  

 

Saksgang 

06.11.2017 Søknad 

02.02.2018 Foreløpig svarbrev 

12.02.2018 Mottatt tilleggsinformasjon 

19.02.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

04.04.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

Klagen er innsendt av Kristian Aune, prosjektingeniør hos NEC AS. Det legges frem to 

referanseprosjekter hvor foretaket var ansvarlig for prosjektering av bygningstiltak. Disse er 

tilbake i tid og er i forbindelse med annet selskap hvor Kan Cao var daglig- og faglig leder. Det 

vises til tidligere sentral godkjenning for dette selskapet – Nordisk Eiendom AS, org.nr: 

967351776. 
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Vurdering 

Direktoratet har vurdert at klagen ikke kan føre frem hva gjelder sentral godkjenning for de 

påklagede godkjenningsområdene. 

 

Det er i søknad/klage vedlagt dokumentasjon på utdanninger på ingeniør, fagskole og 

byggmesternivå, med fagretning prosjektledelse, vvs og tømrer. Videre finner vi i 

organisasjonsplanen sivilingeniører og ingeniører hvor dokumentasjonen ikke er oversatt til 

skandinavisk språk, eller hvor fagsammensetning fremkommer.  

 

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

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

bygg eller anlegg. Praksisen skal som hovedregel bygge på endt utdanning, jf. veiledningen til 

SAK10 § 11-3. Det er foretaket som har dokumentasjonsplikten for at det oppfyller vilkårene 

for å få sentral godkjenning, jf. SAK10 § 13-2.2. 

 

Samlet vurdering for prosjektering av; brannkonsept i tiltaksklasse 2, 

konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 og bygningsfysikk i tiltaksklasse 2. 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

eller tilsvarende grad) med 180 studiepoeng eller tilsvarende, og i tillegg minimum 6 års 

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

disse godkjenningsområdene vil være innen bygg/brann. Foretaket har blant annet vist til 

dokumentasjon for ansatte med nivå og fagkombinasjon fra master bygg/konstruksjon 2009, 

ingeniør bygg/konstruksjon 2017, fagskole maskinfag 2004 og sivilingeniør uten oppgitt 

fagsammensetning. Videre er det i organisasjonsplanen vist rørleggermester, muremester og 

byggmester. Det er dermed vist til utdanning på tilstrekkelig nivå og dekkende 

fagsammensetning for de påklagede godkjenningsområdene.» 

 

Klagenemnda kan for øvrig heller ikke se at det er dokumentert relevant utdanning for 

prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 2. Dette krever utdanning på bachelornivå med 

spesialisering/fagretning innenfor brann.  

 

Det hitsettes videre fra direktoratets saksfremlegg: 
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«Krav til praksis 

Det vises til innholdet i godkjenningsområdene i veiledning til SAK10 § 13-5 andre ledd 

bokstav d, f og g med tilhørende veiledning. Referanser gitt i søknad og klage gir ikke en 

beskrivelse av prosjektering på en slik måte at direktoratet kan vurdere om foretaket har 

erfaring med en tilstrekkelig bredde av innholdet i godkjenningsområdene. Det gis ikke en 

beskrivelse av hva arbeidene innenfor prosjektering av respektive fagområder har innebåret. 

I vedtak av 19.02.18 vises det til manglende ansvarsretter for prosjektering, og i klagen 

refereres det til to nye prosjekter med henvisning til påklagede områder. Etter 

innsynsforespørsel og oversendelse av dokumenter fra Bergen kommune kan vi ikke finne at 

foretaket har innehatt ansvarsretter i prosjektene innenfor disse godkjenningsområdene av 

nyere dato. For gnr.164 bnr.1147 er vedlagte ansvarsretter fra 2003-04, og tilbakemelding fra 

Bergen kommune er at «byggesakene som gjelder for denne eiendom er fra en eldre 

arkivdel» og må bestilles separat. Videre er det i klagen vedlagt dokumentasjon som viser 

ferdigattest fra 2008, og kontrollerklæring innsendt 2011 med ferdigattest fra 2013. 

Sistnevnte er av nyere dato, men gir ikke dokumentasjon for ansvarsretter eller beskrivelse 

av prosjektering innenfor påklagede områder. Det vises forøvrig til nærmere begrunnelse for 

avslag for hvert område i vedtaksbrev av 19.02.18. 

 

Foretaket viser med dette ikke til oppdatert praksis med godkjenningsområdene innenfor 

hovedregelen på 10 år, og vi finner at tidligere godkjenninger også delvis bygger på de 

samme referanseprosjekter gitt i denne søknad. I forbindelse med vurdering av innsendte 

opplysninger kan det tyde på at foretaket innehar et overordet ansvar i prosjektene, og leier 

inn/administrerer andre foretak til de forskjellige oppgaver. Denne praksis anses ikke 

tilstrekkelig relevant da prosjektering for de enkelte områdene som klagen gjelder ikke er 

utført under foretakets faglige ledelse.  

 

Praksis anses dermed ikke dekkende for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, eller i lavere 

tiltaksklasse. Foretaket har dermed ikke dokumentert at det har kvalifikasjoner som er 

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

 

Oppsummering 

Direktoratet for byggkvalitet finner ikke å kunne ta klagen til følge for påklagede 

godkjenningsområder.  

 

Foretaket har verken i søknaden eller i forbindelse med klagen dokumentert at det har 

tilstrekkelig kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for de påklagede områder, jfr. SAK10 

§§ 11-1, 11-3 og 11-4, 13-5 og § 14-1. 

 

Direktoratet gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 

godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige 

vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 er oppfylt.» 
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Sak 114/18      Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral               

                           godkjenning fra Villa Wiig AS (klagesaksnr. 2018/3180) 

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 § 13-10. 

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområder: 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2 

 

I brev mottatt 11.04.2018 ble vedtak av 21.03.2018 påklaget ved Vegar Fegth. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 05.02.2018 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett.  

 

I vedtak datert 21.03.2018 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende godkjenningsområder 

ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 

• 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 og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2 
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Avslaget for de påklagede godkjenningsområdene ble begrunnet med at foretaket ikke hadde 

dokumentert tilstrekkelig relevant praksis med godkjenningsområdene foretaket søkte om, 

jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-4, 11-5 og 13-5 andre ledd bokstav a, f og g tredje ledd 

bokstav a, g og j og tilhørende veiledning. Avslaget for prosjektering av arkitektur i 

tiltaksklasse 2 ble i tillegg begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert relevant 

utdanning, jf. SAK10 § 11-3. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det hadde 

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

 

Godkjenningsområder innvilget i klageomgangen 

Direktoratet har i klagesaksomgangen tatt klagen til følge for godkjenningsområdene; 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 1 

Det vil si at foretaket har fått innvilget disse godkjenningsområdene. Direktoratet har vurdert 

referanser fra søknad og tilleggsopplysninger gitt i forbindelse med klagen. Det er vurdert slik 

at dette er tilstrekkelig relevant praksis over tid for de ovenfor nevnte godkjenningsområder 

og tiltaksklasser.  

 

Vedrørende at foretaket påklager prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering 

Foretaket skriver i klagebrevet at de påklager avslaget for prosjektering av innmåling og 

utstikking av tiltak (oppmålingsteknisk prosjektering) i tiltaksklasse 2. Foretaket søkte 

imidlertid ikke på dette godkjenningsområdet, men de søkte godkjenning for utførelse av 

innmåling og utstikking av tiltak. Direktoratet kan ikke i klagesaksomgangen behandle et 

godkjenningsområde som opprinnelig ikke er omsøkt. Og ettersom foretaket i klagebrevet 

skriver at utførelse av innmåling og utstikking ikke er en del av deres søknad, forstår 

direktoratet det dit hen at foretaket ikke ønsker å få dette området behandlet i klagen. Hva 

gjelder godkjenningsområdet prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering må i tilfelle 

foretaket sende inn en endringssøknad for dette området for at direktoratet skal kunne 

foreta en vurdering.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Villa Wiig AS fikk sentral godkjenning første gang 26.05.1998. For perioden 2012-18 hadde 

foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene; 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 2 

• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 2 
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Foretaket står oppført med 30 ansatte, stiftet i 1998 og ligger i 3036 DRAMMEN. Vegar Fegth 

er daglig leder, og er opplyst å inneha utdanning som byggmester fra 1973. Det er i foretaket 

personer med utdanning som tømrermester og ingeniør. Foretaket har sin virksomhet innen 

entreprenørvirksomhet, kjøp og salg av fast eiendom og er oppført med næringskode 

«41.200 oppføring av bygninger» i Enhetsregisteret. 

 

Saksgang 

05.02.2018 Søknad 

13.03.2018 Foreløpig svarbrev 

20.03.2018 Mottatt tilleggsinformasjon 

21.03.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

11.04.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

07.09.2018 Godkjenningsområder innvilget i klageomgangen 

 

Foretaks anførsler 

Villa Wiig AS v/Vegar Fegth har sendt inn klagen og gir i denne uttrykk for at innsendt søknad 

kunne vært mer utfyllende, men på bakgrunn av langt medlemskap i ordningen ble det antatt 

at tidligere innsendte referanser også ble lagt til grunn i vurderingen av ny søknad. Det vises 

til at foretaket siden oppstart har bygget og utviklet en rekke nærings- og boligprosjekter -

samlet opp mot 1000 boenheter. Det er i brev gitt kommentarer for hvert område, og listet 

opp referanser med nummerering 1-80. Det vises for øvrig til klagen med vedlegg. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. Det vises til vedtak av 07.09.2018 hvor 

foretaket er innvilget godkjenningsområder som gjengitt ovenfor. For øvrige 

godkjenningsområder og tiltaksklasser finner ikke direktoratet at klagen kan føre frem. 

 

Oversikt over gjeldende rett for vurderingen 

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

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

 

Bruk at betegnelser som ”daglig leder”, ”byggeleder”, eller ”prosjektleder” vil kunne kreve en 

ytterligere redegjørelse for hvor stor del av stillingen som gjelder faglig ledelse, jf. SAK10 § 

11-4. Det vises til SAK10 §§ 11-3 og 11-5 når det gjelder vurdering av krav til utdanning og 

praksis. Foretaket skal dokumentere et bestemt antall års tilstrekkelig og relevant praksis 

med det omsøkte godkjenningsområder. Det er derfor ikke tilstrekkelig å ha en generell 

praksis fra bygg eller anlegg. Praksisen skal som hovedregel bygge på endt utdanning, jf. 

veiledningen til SAK10 § 11-3. Det er foretaket som har dokumentasjonsplikten for at det 

oppfyller vilkårene for å få sentral godkjenning, jf. SAK10 § 13-2.2. 
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Kvalifikasjoner i foretaket 

Foretaket har dokumentert at Trond Amundsen og Henning Kristensen har mesterbrev i 

tømrerfaget fra henholdsvis 1987 og 2014. I tillegg har foretaket dokumentert en 

godkjenning av utenlandsk utdanning fra NOKUT, hvor det fremgår at Milan Jovanovic har 

dokumentert utdanning som likestilles med akkreditert norsk bachelorgrad. Det vises i 

dokumentet til at utdanningen som er dokumentert er fra 2011 og at den heter «Bachelor 

(Appl) in Civil Engineering, College of Applied Studies in Civil Engineering and Surveying in 

Belgrade, Serbia». Kopi av originaldokumentet og en oversettelse til norsk, svensk eller dansk 

er imidlertid ikke vedlagt, jf. SAK10 § 13-2 tredje ledd.  

 

Samlet vurdering av godkjenningsområdene: 

Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 

Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 

Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 2 er bachelorgrad eller høyere med relevant 

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

for prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 vil for eksempel være arkitektfaglig utdanning 

på bachelornivå eller tilsvarende, mens relevant utdanning for prosjektering av 

konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 for eksempel vil være ingeniør med 

linjefag bygg. Kravet til utdanning er absolutt og praksis kan ikke veie opp for manglende 

dokumentert utdanning. 

 

Foretaket har som nevnt dokumentert at Milan Jovanovic har utdanning som likestilles med 

akkreditert norsk bachelorgrad. Denne utdanningen oppfyller dermed kravet til nødvendig 

utdanningsnivå. Men ettersom det ikke er lagt ved kopi av originaldokument av utdanningen 

med tilhørende oversettelse, er det ikke mulig å vurdere hvorvidt utdanningen inneholder 

relevante fag for prosjektering av arkitektur, konstruksjonssikkerhet eller bygningsfysikk. 

Utdanningen kan dermed ikke legges til grunn for sentral godkjenning. Direktoratet 

bemerker likevel kort at ut fra det engelske navnet på utdanningen, «Studies in Civil 

Engineering and Surveying», er det nærliggende å tro at utdanningen vil være relevant for 

prosjektering av konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk. Dette kan imidlertid ikke sies med 

sikkerhet uten at fagretningen er dokumentert. Kopi av originaldokument med tilhørende 

oversettelse er ikke etterspurt da kravet til praksis ikke er oppfylt, jf. drøftelsen nedenfor. 

 

Foretaket har også dokumentert å ha ansatte med mesterbrev i tømrerfaget, som ikke 

oppfyller kravet til nødvendig utdanningsnivå.  

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt.     
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Krav til praksis 

Som følge av at utdanningskravet ikke er oppfylt, er det ikke nødvendig å gå detaljert 

igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet ønsker likevel kort å 

bemerke kravene til praksis og referanseprosjektene foretaket har vist til.  

 

Ved søknad om sentral godkjenning må faglig ledelse oppfylle kravene til både utdanning og 

praksis, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. For prosjektering i tiltaksklasse 2 kreves det 

at foretaket skal kunne dokumentere minimum 6 års relevant praksis med omsøkt 

godkjenningsområde. Kravet til utdanning er absolutt og praksis kan ikke veie opp for 

manglende dokumentert utdanning.  

 

Relevant praksis vil si at den normalt er opparbeidet etter endt utdanning og bygger på det 

utdanningsnivået som kreves, jf. SAK10 § 11-3 med veiledning. Dette innebærer for ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 2 at praksis må bygge på nivå med bachelorgrad eller 

tilsvarende. I CV-en til Milan Jovanovic, som har utdanning på bachelornivå, fremgår det at 

han jobbet i et annet foretak frem til mars 2017. Direktoratet legger derfor til grunn at han 

før dette tidspunktet ikke var en del av foretakets faglige ledelse. Referanseprosjektene det 

er vist til i denne søknaden og tidligere søknader må derfor forutsettes å bygge på utdanning 

på nivå med mesterbrev. Direktoratet bemerker også kort at CV-en til Milan Jovanovic kun gir 

en kortfattet redegjørelse av roller og arbeidsoppgaver i tidligere ansettelsesforhold og at 

den ikke inneholder tilstrekkelig informasjon til vurdering opp imot de enkelte 

godkjenningsområder og tiltaksklasser.   

 

Foretaket har i søknaden vist til prosjekter med eneboliger, boligbygg på 3 og 4 etasjer, andre 

småhus og én barnehage fra 2003 - 2017. Foretaket skriver at det har vært overordnet 

ansvarlig for prosjektering av bygg og tekniske installasjoner samt at det har prosjektert i 

henhold til gjeldende regler og preaksepterte løsninger. Det gis imidlertid ingen nærmere 

beskrivelse av konkrete arbeidsoppgaver sett opp i mot godkjenningsområdets faglige 

innhold. Det er således vanskelig for direktoratet å vurdere hvorvidt referanseprosjektene 

dokumenterer tilstrekkelig bred erfaring med de arbeidsoppgavene godkjenningsområdet 

omfatter. 

 

Foretaket ble i foreløpig svarbrev av 13.03.2018 etterspurt beskrivelser av innsendte 

referanseprosjekter samt flere referanseprosjekter. Direktoratet kan ikke se at innsendte 

referanseprosjekter inneholder noen nærmere beskrivelse av kompleksitet, 

vanskelighetsgrad eller konsekvens tilsvarende tiltaksklasse 2. 

 

I klagesaksomgangen har foretaket lagt ved en rekke dokumenter, herunder byggesøknader,  

kommunale vedtak, fasadetegninger, plan- og snittegninger, kart og bilder. Foretaket er i 

noen av vedtakene oppført med ansvarsrett innen prosjektering i tiltaksklasse 2. Prosjektene 

gjelder imidlertid eneboliger, tomannsboliger og rekkehus, som normalt plasseres i 

tiltaksklasse 1. Det gis heller ingen nærmere beskrivelse av tiltakenes kompleksitet, 

vanskelighetsgrad eller konsekvens som tilsier at tiltaket skal plasseres i tiltaksklasse 2. 
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Direktoratet vurderer imidlertid referanseprosjektene til å være relevante for de påklagede 

godkjenningsområdene i tiltaksklasse 1.  

 

Kravet til praksis er dermed ikke oppfylt.  

 

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

godkjenningsområdene i tiltaksklasse 2 jf. SAK10 § 11-1 andre ledd. Foretaket har imidlertid 

fått innvilget disse godkjenningsområdene i tiltaksklasse 1.  

 

Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning 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, med minst 3 års praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og 

tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel 

være mesterbrev i glassfaget eller teknisk fagskole med linjefag bygg. Mesterbrev i 

tømrerfaget vil også kunne være relevant.  

 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med mesterbrev i tømrerfaget. Denne utdanningen 

er relevant for det påklagede godkjenningsområdet samt at den oppfyller kravet til 

nødvendig utdanningsnivå for ansvarlig utførende i tiltaksklasse 2.   

 

Kravet til utdanning er dermed oppfylt.  

 

Krav til praksis 

Fagområdet 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 2 kan være: 

• montering av store vinduskonstruksjoner, 

• montering av glass som bærende konstruksjon, 

• glasstakkonstruksjon inntil 10 m spennvidde, 

• krevende montering av fasadekledning på byggverk inntil 5 etasjer, 

• store skilt og reklameinnretninger montert på vegger eller frittstående på terreng. 

 

Foretaket har i søknaden og i klagesaksomgangen vist til arbeider med montering av 

fasadeelementer og glassrekkverk. Dette er arbeider som vurderes til å være relevante for 

tiltaksklasse 1. Direktoratet finner ikke at det er vist til referanseprosjekter som i 

kompleksitet, vanskelighetsgrad og konsekvens tilsvarer tiltaksklasse 2.  

 

Kravet til praksis er dermed ikke oppfylt.  
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Foretaket har dermed ikke dokumentert at det har kvalifikasjoner som er tilpasset 

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

fått innvilget dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1. 

 

Oppsummering 

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

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

sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene, jfr. SAK10 §§ 11-1.1 11-3 og 

11-4, 13-5 og § 14-1. 

 

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

 

Klagen oversendes Klagenemnda for endelig avgjørelse, jf. SAK10 § 13-10, jf. 

forvaltningsloven § 33 fjerde ledd. 

 

Direktoratet gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 

godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige 

vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 er oppfylt.» 

 

Klager har i e-post datert 14.09.2018 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. Praksisen foretaket viser til fra 2011 antar  

Klagenemnda at utgjør ca 4 års praksis med prosjektering av arkitektur,  

konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk i tiltaksklasse 2. Det er imidlertid et krav at praksis  

og utdanningskravet innehas av samme person (faglig leder), jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende  

veiledning. Ettersom den i foretaket som oppfyller utdanningskravet ble ansatt først i 2017  

er likevel ikke praksiskravet oppfylt. Utdanningen som faglig leder har tilfredsstiller kravet til  

prosjektering av bygningsfysikk og konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2. For tilsvarende  

krav til prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 kreves imidlertid arkitektutdanning.  

 

Sak 115/18      Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra  

                          Vestfold Eiendom AS (klagesaksnr. 2018/3211) 

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 § 13-10. 
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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 av sentral godkjenning for følgende 

godkjenningsområder: 

• Uavhengig kontroll av geoteknikk i tiltaksklasse 2 

• Uavhengig kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 2 

 

I brev datert 06.04.2018 ble vedtak av 03.04.208 påklaget av foretaket ved Karsten Lockert. 

Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 01.02.2018 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 03.04.2018 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Uavhengig kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 

• Uavhengig kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1 

• Uavhengig kontroll av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 

• Uavhengig kontroll av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Uavhengig kontroll av geoteknikk i tiltaksklasse 2 

• Uavhengig kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 2 

 

Avslaget for uavhengig kontroll av geoteknikk og uavhengig kontroll av brannsikkerhet ble 

begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig relevant praksis med 

godkjenningsområdene, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-4, 11-5 og 13-5 fjerde ledd 

bokstav f og g og tilhørende veiledning. Det ble i den nærmere begrunnelsen vist til at 

foretaket ikke hadde dokumentert at det oppfylte kravet til praksislengde, jf. SAK10 § 11-3 og 

tilhørende veiledning. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det hadde 

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

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Vestfold Eiendom AS fikk sentral godkjenning første gang 03.04.2018. I perioden 03.04.2018 

– 03.04.2021 innehar foretaket sentral godkjenning for ansvarlig søker i tiltaksklasse 1, 

prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1, uavhengig kontroll av våtrom og 
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lufttetthet i tiltaksklasse 1 og uavhengig kontroll av bygningsfysikk og konstruksjonssikkerhet 

i tiltaksklasse 2.  

 

Enkeltpersonforetaket Vestfold Eiendom Karsten Lockert hadde i perioden 05.05.2015 – 

05.05.2018 sentral godkjenning for flere av de samme områdene, i tillegg til overordnet 

ansvar for både prosjektering, utførelse og kontroll i tiltaksklasse 2. Enkeltpersonforetaket 

hadde imidlertid ikke sentral godkjenning for kontroll av geoteknikk eller brannsikkerhet.   

 

Foretaket har ifølge organisasjonsplanen 2 ansatte og ligger i Tønsberg kommune, Vestfold 

fylke. Karsten Lockert er daglig leder. Han er utdannet ingeniør med linjefag bygg fra Malmö 

Tekniska Institut fra 1973. I tillegg er det dokumentert at han har grunnkurs i taksering av fast 

eiendom.  

 

Foretaket har sin virksomhet innen konsulenttjenester innen byggebransjen og er registrert 

med næringskoden «»71.121 Byggeteknisk konsulentvirksomhet» i Enhetsregisteret.  

 

Saksgang 

01.02.2018 Søknad 

03.04.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

12.04.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

22.08.2018 Brev til foretaket med forespørsel om ytterligere informasjon 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket viser i klagebrevet til at de skulle legge ned enkeltpersonforetaket Vestfold 

Eiendom Karsten Lockert og at de trengte de samme ansvarsrettene for Vestfold Eiendom 

AS. I tillegg vises det til at det er gjennomført kurs i kontroll av geoteknikk og brannsikkerhet 

og at foretaket har hatt flere oppdrag i forbindelse med oppføring av store næringsbygg i 

hele østlandsområdet. 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. SAK10 § 11-5 første ledd. 

 

Uavhengig kontroll av geoteknikk i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

kontrollerende i tiltaksklasse 2 er utdanning på høgskolenivå (høgskoleingeniør, bachelor 
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eller tilsvarende grad) med 180 studiepoeng eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og 

tilhørende veiledning. Relevant utdanning for uavhengig kontroll av geoteknikk i tiltaksklasse 

2 vil for eksempel være ingeniør med linjefag geoteknikk.  

 

Foretaket har dokumentert at daglig leder er utdannet ingeniør med linjefag bygg fra Malmö 

Tekniska Institut fra 1973. Denne utdanningen oppfyller kravet til nødvendig utdanningsnivå, 

men direktoratet kan ikke ut fra vitnemålet se at utdanningen inneholder relevante fag for 

geoteknikk. Det er heller ikke lagt ved nærmere fagbeskrivelser som synliggjør at 

utdanningen innehar opplæring i geotekniske fag. Direktoratet vurderer derfor utdanningen 

til å ikke være tilstrekkelig relevant for godkjenningsområdet.  

 

Foretaket skriver i klagen at det er gjennomført kurs i kontroll av geoteknikk. Til dette vil 

direktoratet bemerke at foretak som søker sentral godkjenning skal ha en faglig ledelse med 

eksamen eller annen bestått prøve som er relevant for foretakets godkjenningsområde, jf. 

SAK10 § 11-2 og tilhørende veiledning. Foretaket har ikke dokumentert nevnte kurs og det er 

heller ikke oppgitt at kurset er gjennomført med en slik avsluttende prøve eller eksamen på 

det nivå som kreves for sentral godkjenning, jf. SAK10 § 11-2 og tilhørende veiledning.  

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt.  

Krav til praksis 

Som følge av at utdanningskravet ikke er oppfylt, er det ikke nødvendig å gå detaljert 

igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet bemerker likevel 

kort at for funksjonen ansvarlig kontrollerende er det et krav om at foretaket må 

dokumentere minst 6 års relevant praksis med godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-3. 

Foretaket har vist til referanseprosjekter fra 2016 og 2018, som dermed dokumenterer for 

kort praksislengde. Det bemerkes også at godkjenningsområdene innenfor uavhengig 

kontroll forutsetter at foretaket har faglig ledelse med relevante faglige kvalifikasjoner 

innenfor prosjektering, jf. SAK10 § 11-4 fjerde ledd og tilhørende veiledning. Direktoratet kan 

ikke se at foretaket har dokumentert arbeider med prosjektering av geoteknikk i tiltaksklasse 

2.   

 

Uavhengig kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

kontrollerende 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 uavhengig kontroll av brannsikkerhet i 

tiltaksklasse 2 vil for eksempel være ingeniør med linjefag bygg.  

 

Foretaket har dokumentert at daglig leder er utdannet ingeniør med linjefag bygg fra Malmö 

Tekniska Institut fra 1973. Denne utdanningen oppfyller kravet til nødvendig utdanningsnivå 

samt at den er relevant for godkjenningsområdet. 
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Utdanningskravet er dermed oppfylt.  

 

Krav til praksis 

Uavhengig kontroll av prosjektering av brannsikkerhet gjelder brannkonseptet. Det skal 

påvises i kontrollen at brannkonseptet definerer de nødvendige ytelsene (krav) som skal 

oppfylles i detaljprosjekteringen. Innholdet av kontrollområdet reguleres i 

byggesaksforskriften § 14-2 og gjennomføring av kontrollen reguleres i § 14-7. Tiltaksklasse 2 

omfatter byggverk i brannklasse 1 som er i risikoklasse 3, 5 og 6 og byggverk i brannklasse 2 

som er i risikoklasse 1, 2 og 4, jf. SAK10 § 13-5 fjerde ledd bokstav g og tilhørende veiledning.  

 

For funksjonen ansvarlig kontrollerende er det et krav om at foretaket må dokumentere 

minst 6 års relevant praksis med godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-3.  

 

Foretaket har i søknaden vist til to referanseprosjekter for kontroll av brannsikkerhet fra 

2013 og 2018. Referanseprosjektene gjaldt uavhengig kontroll av brannsikkerhet i 

forbindelse med oppføring av et bobilhotell og oppføring av en verkstedbygning. Arbeidene 

omfattet tverrfaglig kontroll av brannverntiltak for sikkerhet ved rømning, sikkerhet for 

slukkemannskap, sikkerhet mot brann og røykspredning og sikring av materielle verdier. 

Direktoratet finner at referanseprosjektene dokumenterer relevante arbeider med 

godkjenningsområdet. Det bemerkes at selv om prosjektet fra 2018 ble opplyst om å være 

under oppføring, finner direktoratet det relevant ettersom kontrollen av prosjekteringen er 

gjennomført.   

 

Godkjenningsområdene innenfor uavhengig kontroll forutsetter som nevnt at foretaket har 

faglig ledelse med relevante faglige kvalifikasjoner innenfor prosjektering, jf. SAK10 § 11-4 

fjerde ledd og tilhørende veiledning. Direktoratet kan ikke se at foretaket i søknaden har 

dokumentert arbeider med prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 2. Direktoratet har 

også sett hen til referanseprosjektene som ble sendt inn for enkeltpersonforetaket. Her har 

foretaket vist til prosjektering av brannkonsept for eneboliger, som normalt er omfattet av 

tiltaksklasse 1. Det gis ingen nærmere beskrivelse av tiltakenes kompleksitet, 

vanskelighetsgrad eller konsekvens som tilsier at de skal plasseres i tiltaksklasse 2. Foretaket 

har dermed ikke dokumentert at det har faglig ledelse med relevante faglige kvalifikasjoner 

innenfor prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 §§ 11-4 og 13-5 andre ledd 

bokstav d og tilhørende veiledning.   

 

Direktoratet etterspurte referanseprosjekter som dokumenterer arbeider med prosjektering 

av brannkonsept i tiltaksklasse 2 i brev av 22.08.2018, men kan ikke se å ha mottatt 

tilbakemelding på dette.  

 

Kravet til praksis er dermed ikke oppfylt.  
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Vedrørende tidligere godkjenning for enkeltpersonforetaket 

Når det gjelder forespørselen om å overføre tidligere sentral godkjenning for Vestfold 

Eiendom Karsten Lockert til Vestfold Eiendom AS, opplyser direktoratet om at foretaket må 

sende inn en ny søknad for ønskede godkjenningsområder for det nye foretaket. Tidligere 

innsendt dokumentasjon for enkeltpersonforetaket vil bli tatt hensyn til. Til opplysning er 

godkjenningsområdene overordnet ansvar for prosjektering og utførelse tatt ut av 

forskriften. Dette er også foretaket orientert om i brev av 22.08.2018.  

 

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

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene uavhengig kontroll av geoteknikk i 

tiltaksklasse 2 og uavhengig kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 2. 

 

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

 

Direktoratet gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 

godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige 

vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 er oppfylt.» 

 

Klager har i e-post datert 17.09.2018 sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i  

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

de har avgjørende betydning for resultatet i saken. 

 

Sak 116/18      Klage på vedtak om avslag på søknad om endring av sentral godkjenning fra 

Borhaven Arkitekter AS (klagesaksnr. 2018/3328) 

 

Behandlingen av klagesaken er utsatt etter foretakets eget ønske. 

 

 

Sak 117/18      Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Blink Hus 

Songdalen AS (klagesaksnr. 2018/3685) 

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 § 13-10. 
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Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra 

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 26. april 2018 ble vedtak av 10.04.2018 påklaget ved daglig leder Arthur 

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

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 21.02.2018 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 10.04.2018 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 1 

 

Avslaget for godkjenningsområdet prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 ble 

begrunnet med at det ikke var dokumentert tilstrekkelig relevant praksis med det omsøkte 

godkjenningsområdet, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-4, 11-5 og 13-5 andre ledd 

bokstav g og tilhørende veiledning. Foretaket dokumenterte ett referanseprosjekt fra 2015, 

men hadde ikke vedlagt noen beskrivelse til godkjenningsområdet. Det var derfor 

direktoratets vurdering at referanseprosjektet ikke var tilstrekkelig relevant. Foretaket hadde 

dermed ikke dokumentert at det oppfylte kravet om minimum 4 års praksis, jf. SAK10 § 11-3.  

 

For godkjenningsområdet utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 ble 

avslaget begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert relevant utdanning, jf. SAK10 § 
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11-3 og tilhørende veiledning. Foretaket hadde dokumentert å ha ansatte med mesterbrev 

som tømrer. Denne utdanningen var etter direktoratets vurdering ikke tilstrekkelig relevant 

for godkjenningsområdet. Foretaket hadde heller ikke dokumentert tilstrekkelig relevant 

praksis med godkjenningsområdet, jf. SAK10 §§ 11-4, 11-5 og 13-5 tredje ledd bokstav f og 

tilhørende veiledning. Foretaket hadde lagt ved to referanseprosjekter fra 2014 og 2015 som 

ble vurdert til ikke å være tilstrekkelig dekkende for godkjenningsområdet. Det ble opplyst 

om at betongarbeider og murerarbeider for småhus i tiltaksklasse 1, montering av produkter, 

bygningselementer, taktekkingsarbeider og membranarbeider med mer omfattes av 

godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner som 

foretaket fikk innvilget i tiltaksklasse 1.  

 

Når det gjelder godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeider og montering av 

trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 fikk foretaket her avslag da det ikke var dokumentert 

tilstrekkelig relevant praksis med denne tiltaksklassen, jf. SAK10 §§ 11-4, 11-5 og 13-5 tredje 

ledd bokstav g og tilhørende veiledning. Foretaket viste i søknaden til to referanseprosjekter 

fra 2014 og 2015 som ble vurdert til å omfattes av tiltaksklasse 1. I tidligere søknader hadde 

foretaket kun vist til ett referanseprosjekt fra 2011 som ble vurdert til å omfattes av 

tiltaksklasse 2, og kravet til praksistid var dermed ikke oppfylt. Direktoratet fant imidlertid 

grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1.  

 

For godkjenningsområdet utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 1 var begrunnelsen for 

avslaget her at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig relevant praksis med 

godkjenningsområdet, jf. SAK10 §§ 11-4, 11-5 og 13-5 tredje ledd bokstav k og tilhørende 

veiledning. Foretaket viste i søknaden til to referanseprosjekter fra 2014 og 2015, hvorav kun 

prosjektet fra 2014 var vurdert til å være relevant. Foretaket viste dermed kun til 1 års 

praksis, og kravet til praksis over tid var dermed ikke oppfylt.   

 

Foretaket hadde på bakgrunn av det ovenfor nevnte ikke dokumentert at det hadde 

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

ledd.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Blink Hus Songdalen AS har hatt sentral godkjenning i flere perioder. I perioden 12.01.2015 – 

12.01.2018 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene ansvarlig søker i 

tiltaksklasse 1, overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1, prosjektering av 

arkitektur i tiltaksklasse 1, prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1, 

prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 1, utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner 

i tiltaksklasse 1, utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 

2, utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1, våtromsarbeid i tiltaksklasse 1, kontroll 

av våtrom i tiltaksklasse 1 samt kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1.  
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Foretaket har 4 ansatte og ligger i Nodeland i Songdalen kommune i Vest-Agder. Arthur 

Finsådal er daglig leder. Han har mesterbrev som tømrer fra 1987 samt en rekke kurs. Det er 

ikke dokumentert utdanning for andre ansatte.   

 

Foretaket har sin virksomhet innen handel og byggevirksomhet og hva dermed står i  

forbindelse, samt deltakelse i andre selskaper. I Enhetsregisteret er foretaket registrert med 

næringskoden «41.200 Oppføring av bygninger».  

 

Saksgang 

21.02.2018 Søknad 

10.04.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

27.04.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

27.06.2018 Direktoratet ber om opplysninger om foretakets praksis 

02.07.2018 Foretaket sender inn tilleggsopplysninger til klage 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket skriver i klagen at det i ca 43 år har drevet Blink Hus Songdalen AS, og at det i disse 

år har gjennomført byggevirksomhet i egen regi, både med hensyn til planlegging, arkitektur, 

prosjektering samt oppføring. Foretaket viser til å hatt to tilsyn fra Søgne kommune i løpet av 

de to siste årene uten noen form for merknader. I tillegg til oppføring av flermannsboliger, 

tomannsboliger og eneboliger viser foretaket også til at det har stått for oppføring av 

leilighetsbygg samt industribygg. Det vises også til tidligere godkjenninger innen sentral 

godkjenning, samt at foretaket har utført mengder av betongarbeider og forskaling. 

Foretaket ønsker på bakgrunn av dette at godkjenningene fortsatt skal gjelde.  

 

I klagen har foretaket også vedlagt kommunale vedtak fra to tiltak kalt «Blomsterenga 12 og 

14» hvor det vises til at foretaket har stått for planlegging, prosjektering og utførelse av 11 

eneboliger.  

 

Avslutningsvis nevner foretaket at det i tillegg til de påklagede avslåtte godkjenningsområder 

også ønsker godkjenning innenfor kontroll av lufttetthet, våtromsarbeid og kontroll av 

våtromsarbeid.  

 

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

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

 

Prosjektering av bygningsfysikk 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, i tillegg til minimum 4 års relevant praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 

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

eksempel være mesterbrev som tømrer eller teknisk fagskole bygg.  

 

Foretakets daglige leder Arthur Finsådal har dokumentert å ha mesterbrev som tømrer fra 

1987. Denne utdanningen tilfredsstiller kravet til nivå i henhold til SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og 

vil etter direktoratets vurdering også være relevant for faglig ledelse av de arbeidsoppgaver 

som omfattes av godkjenningsområdet.  

 

Utdanningskravet er dermed oppfylt.  

 

Krav til praksis 

Prosjektering av bygningsfysikk omfatter i henhold til SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav g 

verifikasjon av ytelser og tekniske løsninger for følgende fagområder i henhold til byggteknisk 

forskrift: energi, strålingsmiljø, lyd og fukt. 

 

Godkjenningsområdet i 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 denne klassen: 

• fritids- og enebolig, tomannsbolig, rekkehus, kjedehus, 

• mindre arbeids- og publikumsbygg. 

 

Foretaket har ikke hatt sentral godkjenning for dette godkjenningsområdet tidligere. Kravet 

til relevant praksis over minimum 4 år må dermed dokumenteres fullt ut, jf. SAK10 § 11-3. 

Det må dokumenteres i form av referanseprosjekter eller lignende at foretaket har relevant 

praksis fra tilsvarende område og oppgaver, jf. SAK10 §§ 11-3 og 11-4 andre ledd og 

tilhørende veiledning. 

 

Foretaket viste i søknadsomgangen til ett referanseprosjekt fra 2015 som gjaldt en 

tomannsbolig. Det fulgte ingen beskrivelse til referanseprosjektet. Referanseprosjektet 

vurderes på bakgrunn av dette til ikke å være relevant så lenge det ikke fremgår beskrivelser 

av hva foretaket har prosjektert opp i mot godkjenningsområdet.  
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I klagen la foretaket ved kopi av kommunale vedtak for «Blomsterenga 12 og 14» hvor det 

fremgår at foretaket har hatt ansvarsrett for blant annet prosjektering av bygningsfysikk for 

to eneboliger. Det ble gitt ferdigattest for tiltakene i 2016 og 2017. Foretaket la også ved to 

tetthetsrapporter fra tiltakene. Det fremgikk imidlertid ingen konkret beskrivelse fra 

foretakets side av referanseprosjektene når det gjelder hva foretaket konkret hadde 

prosjektert i form av tekniske ytelser for energi, strålingsmiljø, fukt, og lyd, hvem som hadde 

prosjektert dette, hvilke vurderinger som var gjort og lignende.  

 

På bakgrunn av den mangelfulle informasjonen til referanseprosjektene det er vist til i klagen 

etterspurte direktoratet i brev av 27.06.2018 ytterligere referanseprosjekter med konkrete 

beskrivelser i form av hva som var prosjektert, hvem som hadde prosjektert, hva slags tiltak 

det gjaldt og lignende slik at det var mulig for direktoratet å vurdere disse opp i mot 

godkjenningsområdet.  

 

Foretaket sendte 02.07.2018 ytterligere informasjon til klagen. Her nevnes det kort tre 

referanseprosjekter. For to av referanseprosjektene fremgår det ingen informasjon om 

prosjektering av bygningsfysikk i det hele tatt. Foretaket har heller ikke beskrevet å ha 

prosjektert bygningsfysikk i disse to tiltakene som gjelder to firemannsboliger (ferdigattest 

2010) og tomannsbolig (ferdigattest 2011). Direktoratet finner dermed ikke disse relevante 

for godkjenningsområdet da det ikke fremgår noe informasjon i henhold til hvilke 

arbeideroppgaver som er utført og hva som er prosjektert, jf. SAK10 §§ 11-3 og 13-5 andre 

ledd bokstav og g tilhørende veiledning.  

 

Foretaket viste i brev av 02.07.2018 også til ett referanseprosjekt (prosjekt nr. 2) hvor det 

nevnes at foretaket har hatt ansvarsrett for prosjektering av bygningsfysikk ved oppføring av 

tomannsbolig i Nodeland (ferdigattest 2013). Det fremgår også av vedlagte kommunale 

vedtak at foretaket har hatt ansvarsrett i tiltaket for prosjektering av bygningsfysikk i 

tiltaksklasse 1. Utover dette fremkommer det imidlertid ingen konkrete opplysninger om hva 

foretaket har prosjektert i tiltaket av tekniske løsninger for fagområder som energi, 

strålingsmiljø, fukt og lignende i henhold til SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav g og tilhørende 

veiledning. Det fremgår heller ingen informasjon om hvem som har prosjektert og hvilken 

rolle denne ansatte hadde. Det er vedlagt noen tegninger, men disse gir ingen videre 

nødvendig informasjon når det gjelder hvilke oppgaver som et utført for prosjektering av 

bygningsfysikk.  

 

På grunn av denne mangelfulle informasjonen om hvilke oppgaver foretaket konkret har 

utført med henhold til hva som er prosjektert, kan direktoratet på bakgrunn av dette ikke 

vurdere prosjektets relevans eller tiltaksklasse opp i mot det påklagede 

godkjenningsområdet. Det er derfor direktoratets vurdering at verken dette eller noen av de 

andre oppgitte referanseprosjekter i søknads- eller klageomgang gir tilstrekkelig informasjon 

om hvilke oppgaver foretaket har utført opp i mot godkjenningsområdet som er nødvendig 

for å dokumentere at det har relevant praksis med godkjenningsområdet, jf. SAK10 §§ 11-3, 

11-4 andre ledd og 13-5 andre ledd bokstav g og tilhørende veiledning.  
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Det er etter dette direktoratets vurdering at foretaket ikke har dokumentert å ha tilstrekkelig 

relevant praksis over tid med det påklagede godkjenningsområdet, jf. SAK10 §§ 11-3 og 13-5 

andre ledd med tilhørende veiledning.  

 

Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

tilsvarende, i tillegg til minimum 2 års relevant praksis etter endt utdanning, jf. SAK10 §§ 11-2 

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

eksempel være fagbrev i betongfaget.  

 

I tillegg til utdanning med tilstrekkelig nivå, må foretaket også ved søknad om sentral 

godkjenning dokumentere å ha relevant utdanning for det omsøkte godkjenningsområdet, jf. 

SAK10 §§ 11-3 og 11-5 med tilhørende veiledning. 

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

sentralt, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Et avgjørende moment vil derfor være om 

utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets innhold 

og arbeidsoppgaver.   

 

Foretakets daglige leder har dokumentert å ha mesterbrev som tømrer. Tømrerutdanningen 

gir noe generelle kunnskaper om betong, men vil ikke gi slik kompetanse med forskalings-, 

armerings- og utstøpningsarbeider av betongkonstruksjoner som er nødvendig for at 

utdanningen skal kunne gjenspeile godkjenningsområdets innhold og arbeidsoppgaver, jf. 

SAK10 §§ 11-3, 11-5 første ledd og 13-5 tredje ledd bokstav f og tilhørende veiledning. Det er 

på bakgrunn av dette direktoratets vurdering at mesterbrevet som tømrer dermed ikke er 

tilstrekkelig relevant for det påklagede godkjenningsområdet.  

 

Det er ikke dokumentert andre utdanninger med tilstrekkelig nivå som kan være relevante 

for godkjenningsområdet.  

 

Utdanningskravet er etter dette ikke oppfylt.  

 

Krav til praksis 

Utdanningskravet er absolutt, og praksis kan ikke veie opp for dette. Da kravet til relevant 

utdanning ikke er oppfylt er det ikke nødvendig å gå detaljert igjennom foretakets praksis for 

å avgjøre klagen.  

 

Direktoratet vil likevel knytte noen kommentarer til foretakets praksis. Foretaket har i 

søknaden vist til to referanseprosjekter fra 2014 og 2015. Prosjektene omfatter såler og 

fundamentering av plate på mark samt grunnmur i betong ved oppføring av en enebolig og 
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tomannsbolig. Det er direktoratets vurdering at de nevnte arbeider er av en slik karakter at 

de ikke innehar tilstrekkelig kompleksitet innen betongarbeider til å omfattes av det 

påklagede godkjenningsområdet, men først og fremst vil være relevante arbeider som 

omfattes av oppføring av bygninger i henhold til godkjenningsområdet utførelse av 

tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav g. Slike 

betongarbeider som nevnt inngår i det allerede innvilgede godkjenningsområdet utførelse av 

tømrerarbeider og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1.  

 

Det er ikke innsendt ytterligere referanseprosjekter i klagen. Foretaket har dermed heller 

ikke dokumentert å ha tilstrekkelig relevant praksis med det påklagede 

godkjenningsområdet, jf. SAK10 §§ 11-3 og 13-5 tredje ledd bokstav f og tilhørende 

veiledning. Direktoratet vil også opplyse om at relevant praksis vil si at den normalt er 

opparbeidet etter endt utdanning og bygger på det utdanningsnivået som kreves, jf. SAK10 § 

11-3 og tilhørende veiledning. Eventuell praksis foretaket viser til vil dermed ikke kunne 

tillegges vekt så lenge den ikke bygger på relevant utdanning med tilstrekkelig nivå for det 

påklagede godkjenningsområdet.  

 

Direktoratet er klar over at foretaket tidligere har hatt sentral godkjenning for dette 

godkjenningsområdet. Når foretaket på nåværende tidspunkt ikke kan dokumentere å ha 

relevant utdanning for godkjenningsområdet, kan imidlertid ikke direktoratet videreføre 

tidligere gitte godkjenning.  

 

Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

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

eksempel være mesterbrev som tømrer eller teknisk fagskole bygg.  

 

Foretakets daglige leder Arthur Finsådal har mesterbrev som tømrer fra 1987. Denne 

utdanningen tilfredsstiller kravet til nivå i henhold til SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og vil etter 

direktoratets vurdering også være relevant for faglig ledelse av de arbeidsoppgaver som 

omfattes av godkjenningsområdet.  

 

Utdanningskravet er dermed oppfylt.  

 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdet omfatter i henhold til SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav g og 

tilhørende veiledning 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. 
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I tiltaksklasse 2 omfattes oppføring og vesentlig endringsarbeider av bygning med boenhet til 

og med fire etasjer, bygning for publikum og arbeidsbygning med tre og fire etasjer, samt 

andre trekonstruksjoner av tilsvarende kompleksitet.  

 

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

endring av: 

• bygning med boenheter til og med fire etasjer 

• middels store skoler og barnehager 

• kompliserte loftsutbygginger med takopplett, ark eller takterrasse med store inngrep 

i bæresystemet 

• omfattende trekonstruksjoner slik som for eksempel komplett klimaskall, og 

omfattende brannskillekonstruksjoner i store bygg 

 

I søknadsomgangen viste foretaket til to referanseprosjekter fra 2014 og 2015. Prosjektene 

omfatter plassbyggede konstruksjoner, prefabrikkert takkonstruksjon og montering av 

yttervegger for en enebolig og en tomannsbolig. Denne typen arbeider omfattes normalt av 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav g og tilhørende 

veiledning. Direktoratet fant dermed grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet i 

tiltaksklasse 1 i søknadsomgangen.  

 

I klagen viste foretaket til kopi av vedtak for oppføring av eneboliger i prosjektene 

«Blomsterenga 12 og 14» ferdigstilt i 2016 og 2017. Av de vedlagte kommunale vedtak 

fremgår det at foretaket har hatt sentral godkjenning for utførelse av tømrerarbeider og 

montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 i tiltakene. Det fremgår heller ingen andre 

beskrivelser til tiltakene eller indikasjoner som gir grunnlag for å anta at disse prosjektene 

tilhører en høyere tiltaksklasse. Oppføring av eneboliger som nevnt omfattes normalt av 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav g og tilhørende 

veiledning.  

 

Direktoratet etterspurte i klageomgangen i brev av 27.06.2018 ytterligere 

referanseprosjekter med konkrete beskrivelser som kunne dokumentere at foretaket hadde 

relevant praksis med det påklagede godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2.  

 

Foretaket sendte 02.07.2018 ytterligere informasjon til klagen. Her nevnes det kort tre 

referanseprosjekter. Ett av referanseprosjektene omfatter en tomannsbolig hvor foretaket 

viser til å ha hatt ansvarsrett for tømrerarbeider i tiltaksklasse 1 (ferdigattest 2013). 

Direktoratet legger derfor til grunn at referanseprosjektet ikke er av den kompleksitet at det 

vil være relevant for det påklagede godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 i henhold til SAK10 

§ 13-5 tredje ledd bokstav g og tilhørende veiledning.  
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Det er også vist til to andre referanseprosjekter fra 2010 og 2011, som omfatter oppføring av 

to firemannsboliger på to etasjer og en tomannsbolig på tre etasjer i Kristiansand kommune. 

Foretaket hadde her ansvarsrett for tømrerarbeider i tiltaksklasse 2 i begge tiltakene. 

Oppføring av to- og firemannsboliger på inntil tre etasjer omfattes normalt av 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav g og tilhørende 

veiledning. Direktoratet kan ikke se på bakgrunn av tegninger eller de beskrivelser som 

foreligger at tømrerarbeidene som er utført i tiltakene er av en slik kompleksitet at 

referanseprosjektene skal plasseres i tiltaksklasse 2. Direktoratet vurderer det derfor til at 

også de to nevnte referanseprosjektene omfattes av godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1.  

 

Foretaket har i tidligere søknadsomgang fra november 2014 vist i hovedsak til oppføring av 

eneboliger. Direktoratet videreførte imidlertid da foretakets godkjenning for dette 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, selv om foretaket ikke hadde dokumentert å ha 

prosjekter i denne tiltaksklassen i nevnte søknadsomgang. Av det direktoratet kan finne har 

foretaket tidligere dokumentert å ha ett referanseprosjekt som omfattes av tiltaksklasse 2, 

dette er oppgitt å være ferdigstilt i 2011 og var vedlagt søknaden om fornyelse i 2011. Utover 

dette kan ikke direktoratet se at foretaket i ettertid har dokumentert å ha 

referanseprosjekter som kvalifiserer som relevante for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2. 

Foretaket har på bakgrunn av dette totalt dokumentert kun 1 års praksis med 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2.  

 

Blink Hus Songdalen har etter dette ikke dokumentert å ha tilstrekkelig relevant praksis over 

tid med godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 da det kun er dokumentert 1 års praksis av 

kravet på 3 år, jf. SAK10 §§ 11-3 og 13-5 tredje ledd bokstav g og tilhørende veiledning. 

Direktoratet finner på bakgrunn av dette ikke grunnlag for å videreføre tidligere gitt 

godkjenning i tiltaksklasse 2.  

 

Foretaket fikk imidlertid i søknadsomgangen innvilget godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 

på bakgrunn av innsendte referanseprosjekter.  

 

Utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

tilsvarende, i tillegg til minimum 2 års relevant praksis etter endt utdanning, jf. SAK10 §§ 11-2 

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

eksempel være fagbrev som taktekker eller blikkenslager.  

 

Foretakets daglige leder har mesterbrev som tømrer. Kravet til utdanningsnivå er dermed 

oppfylt, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3. Direktoratet finner også at utdanningen vil være relevant 

for det omsøkte godkjenningsområdet.  
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Utdanningskravet er dermed oppfylt.  

 

Krav til praksis 

Foretak som søker om sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig utførende i tiltaksklasse 1 

må dokumentere å ha minimum 2 års relevant praksis, jf. SAK10 § 11-3.  

 

Fagområdet omfatter i henhold til SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav k og tilhørende 

veiledning taktekkingsarbeid inkludert tilhørende beslagsarbeider uavhengig av 

taktekkingsmaterialer. Fagområdet omfatter ansvar for bygningsfysiske forhold som tetthet, 

fukt, varmeisolasjon, samt brannsikring og utførelse av nødvendig fall. Montering av beslag 

og lignende inngår i fagområdet. 

 

I tiltaksklasse 1 omfatter godkjenningsområdet taktekkingsarbeider med liten 

vanskelighetsgrad. 

 

Eksempler på taktekkingsarbeider i tiltaksklasse 1 kan være: 

 

• arbeider på enkle tradisjonelle takformer (saltak, pulttak med og uten takoppbygg), 

inntil 200 m2, 

• uisolerte tak. 

 

Foretaket har ikke hatt sentral godkjenning for dette godkjenningsområdet tidligere. 

 

I søknaden viste foretaket til to referanseprosjekter fra 2014 og 2015. I prosjektet fra 2014 

viser foretaket til å ha dekket saltak på en enebolig med takstein. Denne typen arbeider 

inngår som relevant arbeid for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1, jf. SAK10 § 13-5 tredje 

ledd bokstav k og tilhørende veiledning. Referanseprosjektet utgjør dermed 1 års relevant 

praksis.  

 

Når det gjelder referanseprosjektet fra 2015 har foretaket her vist til arbeider på 

tomannsbolig hvor det er oppgitt at annet innleid foretak tekket taket, mens foretaket selv 

utførte takkonstruksjonen. Slik utførelse av takkonstruksjon omfattes av 

godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeider og montering av trekonstruksjoner, jf. 

SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav g og tilhørende veiledning. Når annet foretak utførte selve 

taktekkingen i prosjektet har altså ikke Blink Hus selv utført oppgaver i form av taktekking i 

dette prosjektet som vil være relevante for det påklagede godkjenningsområdet. Det er på 

bakgrunn av dette direktoratets vurdering at det nevnte referanseprosjektet fra 2015 ikke 

dokumenterer slik nødvendig relevant og dekkende praksis som vil omfattes av 

godkjenningsområdet.  

 

Direktoratet etterspurte i klageomgangen i brev av 27.06.2018 flere referanseprosjekter med 

konkrete beskrivelser som kunne dokumentere at foretaket hadde relevant praksis med det 

påklagede godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1.  
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I innsendt tilleggsinformasjon datert 02.07.2018 fremgår det ingen informasjon eller 

referanseprosjekter knyttet til taktekking. Foretaket har dermed ikke vist til ytterligere 

praksis med utførelse av taktekking utover det som fremkommer i søknaden. Foretaket har 

på bakgrunn av dette dermed vist til 1 års relevant praksis med godkjenningsområdet i 

tiltaksklasse 1. Dette tilfredsstiller ikke kravet til praksis over tid på minimum 2 år for 

tiltaksklasse 1, jf. SAK10 § 11-3. Direktoratet finner dermed ikke grunnlag for å innvilge 

godkjenningsområdet, da foretaket ikke har dokumentert å ha tilstrekkelig relevant praksis 

med godkjenningsområdet over tid, jf. SAK10 §§ 11-3 og 13-5 tredje ledd bokstav k og 

tilhørende veiledning.  

 

Konklusjon  

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Blink Hus Songdalen 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.  

 

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

 

Tidligere godkjenning for påklagede godkjenningsområder 

Foretaket viser i klagebrevet til at det tidligere har hatt sentral godkjenning for 

godkjenningsområdene utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 og 

utførelse av tømrerarbeider i tiltaksklasse 2 og at det ønsker at disse godkjenningene fortsatt 

skal gjelde. Til dette vil direktoratet bemerke: Ved søknad om sentral godkjenning må 

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

tidspunktet for søknaden, jf. SAK10 § 13-4 tredje ledd. 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 fornyet sin sentrale godkjenning. Når foretaket 

ikke har dokumentert å oppfylle vilkårene for å ha sentral godkjenning for disse 

godkjenningsområdene, kan ikke direktoratet videreføre disse.  

 

Påklagede godkjenningsområder som ikke er omsøkt 

Foretaket har i klagen også vist til at det tidligere har hatt sentral godkjenning for kontroll av 

lufttetthet, kontroll av våtrom og våtromsarbeid og at det også ønsker å få godkjent disse. 

Godkjenningsområdet våtromsarbeid ble ved ny forskrift 1.1.2016 tatt bort, og er ikke lenger 

mulig å søke sentral godkjenning for. Det kan derfor heller ikke behandles i klageomgangen.  
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De to andre nevnte godkjenningsområder, kontroll av våtrom og lufttetthet, ble ikke omsøkt 

av foretaket i søknadsomgangen. Direktoratet kan dermed heller ikke klagesaksomgangen 

behandle godkjenningsområder som opprinnelig ikke er omsøkt.  

 

Direktoratet gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 

godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige 

vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 er oppfylt. 

Dette gjelder også dersom foretaket ønsker sentral godkjenning for nevnte kontrollområder 

som ikke ble omsøkt i siste søknadsomgang. Dersom foretaket ønsker sentral godkjenning for 

disse godkjenningsområdene må foretaket sende inn en endringssøknad for ønskede 

godkjenningsområder når klagen er endelig behandlet.» 

 

 

Sak 118/18      Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Siv. Ing. Jo Heier (klagesaksnr. 2018/3686) 

 

Behandlingen av klagesaken er utsatt etter foretakets eget ønske. 

 

 

Sak 119/18      Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Løvik 

Byggfirma AS (klagesaksnr. 2018/3932) 

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 § 13-10. 

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 06.05.2018 ble vedtak av 05.05.2018 påklaget av foretaket ved daglig leder 

Vegard Løvik. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  
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Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 08.04.2018 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 05.05.2018 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 

 

Avslaget for ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 ble begrunnet med at foretaket ikke hadde 

dokumentert tilstrekkelig relevant praksis med godkjenningsområdet, jf. 

byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-4, 11-5 og 13-5 første ledd og tilhørende veiledning. Det 

ble vist til at vedlagte bachelor/ingeniørutdanning er datert 29.01.2018 og at kravet til 

praksislengde derfor ikke er oppfylt, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning.  

 

Avslaget for utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 ble også begrunnet med at foretaket ikke 

hadde dokumentert tilstrekkelig relevant praksis med godkjenningsområdet det var søkt om, 

jf. SAK10 § 11-4, 11-5 og 13-5 tredje ledd bokstav h og tilhørende veiledning.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Løvik Byggfirma AS har ikke tidligere hatt sentral godkjenning.  

 

Foretaket har 3 ansatte og ligger i Kristiansand i Vest-Agder fylke. Vegard Løvik er daglig 

leder. Han har svennebrev i tømrerfaget fra 2004, i tillegg til at det er dokumentert en 

karakterutskrift for han med 140 oppnådde studiepoeng for treårig ingeniørutdanning med 

linjefag bygg ved Universitetet i Agder (UiA).  

 

Foretaket driver snekkervirksomhet, i tillegg til alt hva styret måtte finne formålstjenlig, 

herunder kjøp og slag av aksjer i andre selskaper. Foretaket er registrert med næringskoden 

«41.200 Oppføring av bygninger» i Enhetsregisteret.  

 

Saksgang 

08.04.2018 Søknad 

05.05.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

06.05.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
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16.06.2018 – 18.06.2018 E-postkorrespondanse vedrørende tilleggsopplysninger, herunder 

kursbevis 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket viser til daglig leders lange fartstid innen arbeider med enebolig og eiendommer i 

tiltaksklasse 1 og at Løvik Byggfirma AS primært utfører rehabilitering, tilbygg, garasje, 

oppussing og vedlikehold. Daglig leder har også jobbet som formann i Sanden Bygg AS, hvor 

arbeidsoppgavene ofte var tilknyttet tekniske tegninger og koordinering av ulike 

underentreprenører samt utførelse på byggeplass.  

 

Når det gjelder godkjenningsområdet ansvarlig søker viser foretaket i klagebrevet til fire 

referanseprosjekter hvor det er utført arbeider med situasjonsplan, tegninger, søknad og 

dispensasjoner samt innhenting av tjenester fra ulike underentreprenører. Videre vises det til 

konkrete fag i karakterutskriften fra UiA med opplæring i blant annet reguleringsplaner, plan- 

og bygningsloven, byggteknisk forskrift, bustadoppføringslova, tegning og prosjektering med 

videre. Foretaket anfører at tømrerbakgrunn, alder og utdanning bør føre til at kravet om 4 

års relevant praksis kan fravikes.  

 

Når det gjelder godkjenningsområdet utførelse av murarbeider viser foretaket til at daglig 

leder har utført arbeider med støp av ringmurer med tilhørende armering, varmeisolasjon og 

sålestøp til eneboliger og fritidsboliger, støp av trapper, muring av brannvegger i Leca, 

oppsetting av elementpiper med tilhørende fiberpuss, sparkling av gulv med flytemasser, fall 

til sluk, membran, rørmansjetter og flislegging. Det vises også her til karakterutskriften fra 

UiA og faget innen prosjektering av betong.  

 

Avslutningsvis håper foretaket at direktoratet kan utøve skjønn ved vurderingen av relevant 

erfaring med tilhørende praksiskrav og anfører at kombinasjonen av femten års erfaring som 

tømrer og høgskoleutdanning med relevante fag gir en trygghet både for teori og praksis.  

 

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. SAK10 § 11-5 første ledd. 

 

Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 
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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. Utdanning som 

ingeniør med linjefag bygg vil også kunne være relevant.  

 

Foretaket har dokumentert at daglig leder har svennebrev i tømrerfaget fra 2004. Denne 

utdanningen oppfyller ikke kravet til nødvendig utdanningsnivå, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3.  

 

I tillegg er det dokumentert en karakterutskrift for daglig leder med 140 oppnådde 

studiepoeng for treårig ingeniørutdanning med linjefag bygg ved UiA, datert 29.01.2018. « 

 

[…] 

 

«Foretaket har også i klagesaksomgangen sendt inn kopi av at daglig leder har fullført kurs i 

byggesak 14.06.2018. Direktoratet vil kort bemerke at et slik kurs ikke oppfyller kravene til 

utdanningsnivå i SAK10 § 11-3.  

 

Direktoratet har ikke etterspurt kopi av endelig vitnemål, da kravet til praksislengde ikke vil 

være oppfylt, jf. drøftelsen nedenfor.»  

 

Klagenemnda vil bemerke at kravet til utdanning er mesterbrev eller fagskole (teknisk 

fagskole med 120 fagskolepoeng), eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende 

veiledning. Ut i fra uttrykket «eller tilsvarende» kan det ikke oppstilles krav om en avsluttet 

grad. Utdanningskravet er dermed oppfylt. Utdanningen ble oppnådd i januar 2018 og det er 

et krav om at samme person i foretaket (faglig leder) må oppfylle både utdanningskravet og 

praksiskravet i henhold til SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Praksiskravet er dermed 

ikke oppfylt i denne saken, heller ikke tatt i betraktning at et halvt års praksis oppnådd før 

utdanning kan godskrives.   

 

Det hitsettes videre fra direktoratets saksfremlegg: 

 

«Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

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

godkjenningsområdet vil for eksempel være svennebrev i murerfaget.  

 

Foretaket har dokumentert at daglig leder har svennebrev i tømrerfaget fra 2004. Denne 

utdanningen oppfyller kravet til nødvendig utdanningsnivå, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3.  

Spørsmålet blir derfor om utdanningen er relevant for utførelse av murarbeider.  
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Når det skal vurderes hvorvidt svennebrev i tømrerfaget er relevant for utførelse av 

murarbeider, vil vurderingen måtte ta utgangspunkt i hvilke arbeidsoppgaver 

godkjenningsområdet omfatter sammenlignet med innholdet i opplæringen som tømrer. 

 

Godkjenningsområdet utførelse av murarbeid omfatter alle relevante arbeider som inngår i 

oppføring av bygning, for eksempel betongarbeider, montering av produkter, 

bygningselementer og takkonstruksjoner, samt taktekkingsarbeider og membranarbeider 

(fukt, radon) mm. Oppgaver som inngår i godkjenningsområdet kan være utførelse av 

yttervegger, etasjeskiller, innvendige vegger, montering av glasskonstruksjoner, luft- og 

fukttetting og varme-, lyd- og kondensisolering. Eksempler på annet murarbeid i tiltaksklasse 

1 er utførelse av konstruksjoner og anlegg av liten vanskelighetsgrad, som for eksempel 

forstøtningsmur, montering av enkle vegg og dekkeelementer, utførelse av luft- og 

fukttetting, varme-, lyd- og kondensisolering, montering av piper og ildsteder, puss- og 

flisarbeider inkludert membranlegging, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav h og tilhørende 

veiledning.  

 

For at en utdanning skal anses som relevant for godkjenningsområdet utførelse av 

murarbeider er det følgelig avgjørende at utdanningen innehar relevante fag for teglmuring, 

blokkmuring, pussing, natursteinsarbeider og flislegging.  

 

Utdanningen som tømrer innehar opplæring i konstruksjons- og innredningsarbeid i 

bygninger, samt produksjon og montering av elementer og moduler. Læreplanen for 

tømrerfaget viser at kompetansemålene blant annet innehar opplæring i bygging av nye 

utvendige og innvendige konstruksjoner av tre og stål, bygge og montere ulike typer 

komplette veggkonstruksjoner og takkonstruksjoner samt montere vinduer og dører og 

isolere og tette rundt dem. Direktoratet kan derfor ikke se at utdanningen som tømrer 

innehar tilstrekkelig relevante fag for utførelse av murarbeider. « 

 

Klagenemnda vil bemerke følgende: Med karakterutskriften på 140 studiepoeng for treårig 

ingeniørutdanning med linjefag bygg ved UiA så er utdanningskravet oppfylt, jf. tilsvarende 

klagenemndas kommentar ovenfor.  

 

Det hitsettes videre fra direktoratets saksfremlegg: 

 

«Krav til praksis 

Direktoratet bemerker kort at foretaket for funksjonen ansvarlig utførende i tiltaksklasse 1 

må dokumentere minst 2 år relevant praksis, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. 

Referanseprosjektene foretaket har vist til i søknaden og i klagen inneholder i seg selv 

relevante elementer for utførelse av murarbeid,…» 

 

[...] 
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«Ettersom daglig leder har fullført utdanningen som byggingeniør i 2018, vil foretaket likevel 

ikke på nåværende tidspunkt kunne oppfylle kravet til praksislengde, jf. SAK10 § 11-3 og 

tilhørende veiledning. Når det gjelder foretakets anførsel om at kravet om praksislengde må 

kunne fravikes på bakgrunn av daglig leders erfaring og utdanning, vil direktoratet bemerke 

at det ikke har anledning til å fravike et slik forskriftsfestet krav.   

 

Kravet til praksis er dermed ikke oppfylt.  

 

Til opplysning omfatter godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeid- og montering av 

trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1, som foretaket innehar sentral godkjenning for, alle 

relevante arbeider som inngår i oppføring av bygninger, herunder betongarbeider og 

murarbeider for småhus i tiltaksklasse 1, montering av produkter, bygningselementer, 

taktekkingsarbeider og membranarbeider (fukt, radon) m.m, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd 

bokstav g og tilhørende veiledning.   

 

Direktoratet ønsker også å opplyse om at kommunen kan godkjenne at kravet til utdanning 

reduseres ved relevant praksis av lengre og god kvalitet, jf. SAK10 § 11-4 sjette ledd bokstav 

b og tilhørende veiledning. Dette gjelder blant annet for funksjonen ansvarlig søker i 

tiltaksklasse 1. Direktoratet er ikke gitt tilsvarende mulighet.  

 

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

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 og 

utførelse av murarbeider i tiltaksklasse 1. 

 

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

 

Direktoratet gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 

godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige 

vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 er oppfylt.» 

 

 

Sak 120/18      Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Arkitekthuset Knut H. Knudsen AS (klagesaksnr. 2018/4099) 

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 § 13-10. 
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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 arkitektur i tiltaksklasse 2 

 

I brev datert 14.05.2018 ble vedtak av 03.05.2018 påklaget ved Knut H. Knudtsen. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 10.01.2018 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 03.05.2018 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende godkjenningsområde 

ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 

 

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

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

veiledning. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det hadde kvalifikasjoner som var 

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

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Arkitekthuset Knut H. Knudtsen AS fikk sentral godkjenning første gang 03.06.1998. I 

perioden 09.05.2015 – 02.05.2018 hadde foretaket sentral godkjenning for 

godkjenningsområdene ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 og prosjektering av arkitektur i 

tiltaksklasse 2. 

 

Foretaket har 2 ansatte og ligger i Ås i Ås kommune. Knut H. Knudtsen er daglig leder. Han 

har utdanning som teknisk tegner fra Follo yrkesskole i 1965. Foretaket har sin virksomhet 

innen arkitektvirksomhet og hva som faller naturlig inn under dette. Foretaket er registrert 

med næringskoden «71.112 Arkitekttjenester vedrørende byggverk» i Enhetsregisteret. 

 

Saksgang 

10.01.2018 Søknad 

03.05.2018 Vedtak om sentral godkjenning (delvis avslag) 

14.05.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
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Foretakets anførsler 

Foretaket viser til at det tidligere er godkjent til å utøve arkitekturprosjektering og har holdt 

på med dette i nesten 50 år. Foretaket finner det pussig at det etterlyses relevant utdanning 

etter man har utøvet yrket i hele denne tiden og innehatt godkjenning fra Statens 

bygningstekniske etat. Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) er tydelige på hvem som har 

lov til å bruke tittelen arkitekt MNAL og er skikket til å utøve yrket. Faglig leder har vært 

medlem av MNAL siden 1982. Det vises videre til et sitat fra NALs nettside med redegjørelse 

for hvem som kan kalle seg arkitekt. Det henvises til denne og for øvrig til klagen i sin helhet. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet. 

 

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

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

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

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

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. SAK10 § 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 arkitektfaglig utdanning på nødvendig nivå. 

 

Foretaket har dokumentert å ha utdanning som teknisk tegner fra Follo Yrkesskole i 1965. 

Denne utdanningen vurderes å tilsvare et a-nivå, det vil si på fag-/svennebrevsnivå, jf. SAK10 

§ 11-2. Utdanningen oppfyller dermed ikke kravet til utdanningsnivå for dette 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2.  

 

I tillegg til å være på et tilstrekkelig nivå, må også utdanningen være tilstrekkelig relevant for 

godkjenningsområdet det søkes om. Ved vurderingen av om utdanningen anses som relevant 

er fagretning og fagkombinasjon sentralt, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Et 

avgjørende moment vil derfor være om utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler det 

påklagede godkjenningsområdets innhold og arbeidsoppgaver. 

 

Fagområdet arkitektur 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.  
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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, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd 

bokav a og tilhørende veiledning.  

 

Godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 omfatter 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. 

 

Eksempler på arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2 kan være boligblokker, kontor-, 

forretnings- og skolebygg (inntil 5 etg.), store utendørstribuner, bruer og middels høye tårn.  

 

Det følger av dette at ved vurderingen av hva som er relevant utdanning for prosjektering av 

arkitektur i tiltaksklasse 2, vil det være avgjørende hvorvidt utdanningen innehar elementer 

knyttet til både funksjon og design, herunder estetisk planlegging og utforming. 

 

Utdanningen som teknisk tegner har tradisjonelt rettet seg mot å lage tekniske 

arbeidstegninger for bygg, maskiner og anleggsprosjekter eller kart, illustrasjoner og 3D-

modeller. Disse utarbeides normalt etter informasjon fra fagspesialister som for eksempel 

ingeniører og arkitekter.  

 

Utdanningen som arkitekt retter seg til forskjell fra dette, mot evnen til å vurdere design og 

arkitektur i et samfunnsperspektiv, hvor planlegging av bygninger, byggeteknikk, utseende, 

miljø og kultur står sentralt.  

 

Etter direktoratets vurdering har ikke en utdanning som teknisk tegner i tilstrekkelig grad en 

fagsammensetning som ivaretar godkjenningsområdets oppgaver. Direktoratets vurdering er 

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

heller ikke denne utdanningen relevant for tiltaksklasse 1, hvor relevant utdanning for 

eksempel vil være byggmester eller teknisk fagskole med linjefag bygg. 

 

Direktoratet har vurdert hvorvidt foretaket kan falle inn under overgangsordningen. Denne 

bestemmelsen gir en overgangsperiode som utløper 1. juli 2020. 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, jf. SAK10 § 20-3. 
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Et krav for å omfattes av overgangsordningen er imidlertid at utdanningen er tilstrekkelig 

relevant. Foretaket har ikke dokumentert tilstrekkelig relevant utdanning for 

godkjenningsområdet og omfattes dermed ikke av overgangsordningen. 

 

Fordi foretaket ikke har dokumentert nødvendig relevant utdanning gjør ikke direktoratet 

noen nærmere vurdering av foretakets praksis, da dette uansett ikke vil ha noen betydning 

for utfallet av klagesaken. 

 

Foretaket har i sin klage anført at faglig leder Knut H. Knudtsen er godkjent som medlem av 

NAL siden 1982. Til dette vil direktoratet bemerke at et medlemskap i en privat organisasjon 

ikke kan sidestilles med en formell utdanning på tilstrekkelig nivå.  

Ved behandling av søknader om sentral godkjenning må direktoratet også forholde seg til de 

fastsatte utdanningsnivåene som følger av SAK10 for de enkelte funksjoner og tiltaksklasser.  

 

Direktoratet har heller ikke anledning til å gi sentral godkjenning på bakgrunn av praksis 

alene, da denne må bygge på nødvendig utdanningsnivå og ikke minst tilstrekkelig relevant 

utdanning, jf. SAK10 § 11-5. 

 

Forholdet til tidligere innvilgede godkjenninger 

Direktoratet har gått igjennom tidligere søknader om sentral godkjenning. Ved fornyelsen i 

2012 hadde foretaket ansatt Frank Kalfoss som hadde en bachelor i arkitektur fra universitet 

i Montana fra 1970. Det vurderes at denne utdanningen kan ha vært lagt til grunn for å 

innvilge godkjenningsområdet prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 ved tidligere 

søknader. 

 

Ved fornyelsen i 2015 var ikke Kalfoss lenger oppført på organisasjonsplanen. Dette 

innebærer at fornyet godkjenning i 2015 ble gitt uten at kravene til relevant utdanning på 

tilstrekkelig nivå var oppfylt, og således ble det gitt en godkjenning som ikke var tilstrekkelig 

forankret i lovverket. 

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Arkitekthuset Knut H. Knudtsen AS 

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

kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdet prosjektering av 

arkitektur i tiltaksklasse 2. 

 

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

 

Direktoratet gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 

godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige 

vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 er oppfylt.» 

 

Klager har i e-post datert 07.09.2018 sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i  
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den aktuelle saken. Klagenemnda har tatt hensyn til disse i vurderingen, men kan ikke se at  

de har avgjørende betydning for resultatet i saken. 

 

 

Sak 121/18      Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Telemark Grunn og Betong AS (klagesaksnr. 2018/4129) 

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 § 13-10. 

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 

 

Den 15.05.2018 ble vedtak av 03.05.2018 påklaget ved Kim Remi Bergskås. Klagen er rettidig, 

jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 08.02.2018 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. I vedtak datert 03.05.2018 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

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



 

Side 66 

• Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

 

Avslagene ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig relevant 

utdanning/nivå eller tilstrekkelig relevant praksis med godkjenningsområdene foretaket 

søkte om, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. 

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

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

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Telemark Grunn og Betong AS fikk sentral godkjenning første gang 16.04.2012, da med 

firmanavnet Telemark Granitt og Betong AS, org.nr. 995331446. Etter fornyelse den 

13.04.2015 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene; 

• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1  

Etter endringssøknad med vedtak av 15.05.2017 fikk foretaket innvilget følende 

godkjenningsområder; 

• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg tiltaksklasse 2 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1  

 

Foretaket står oppført med 21 ansatte, stiftet i 2010 og ligger i GVARV. Dokumenter vedlagt 

klagen viser 17 ansatte, vedlegg til organisasjonsplanen viser 15 ansatte. Foretaket har sin 

virksomhet innen graving, grunnarbeid, mur, betong, støp og belegningsstein. I 

Enhetsregisteret er foretaket registrert med næringskoden «43.120 Grunnarbeid». 

 

Saksgang 

08.02.2018 Søknad 

03.05.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

15.05.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

Telemark Grunn og Betong AS v/ Kim Remi Bergskås har sendt inn klagen og ber om 

revurdering av vedtak. Det påberopes anvendelse av overgangsregelen i forhold til 

nedgradering til tiltaksklasse 1 i utførelse av veg- og grunnarbeider. Det vises til oppkjøp av 

Rørleggermesteren AS i 2016, og det fremlegges argumenter som lang erfaring, utdannelse 

og beskrivelse av utførte relevante oppdrag. 
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Vurdering 

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

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. 

 

Kim Remi Bergskås er daglig leder, og innehar utdanning innen betongfaget, 

anleggsmaskinførerfaget, samt bedriftsleder- og prosjektlederskolen fra MEF.  Videre er 

utdanning dokumentert med teknisk fagskole bygg for murmester Frode Mæland og 

rørleggermester Helge Orekaasa. Ansattoversikt viser videre utdanninger innen landbruk, 

betong, mur og anleggsmaskinfører. 

 

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

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

bygg eller anlegg. Praksisen skal som hovedregel bygge på endt utdanning, jf. veiledningen til 

SAK10 § 11-3. Det er foretaket som har dokumentasjonsplikten for at det oppfyller vilkårene 

for å få sentral godkjenning, jf. SAK10 § 13-2.2. 

 

Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2  

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen utførende i 

tiltaksklasse 2 er utdanning med 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 utdannelse på linje med fagskole med 

studieretning anlegg. Foretaket har blant annet vist til ansatte med teknisk fagskole, bygg. 

Det er dermed vist til utdanning på tilstrekkelig nivå, men ikke med studieretning som er 

tilstrekkelig relevant for det påklagede godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 11-

3. Utdanningen fra teknisk fagskole bygg inneholder ikke en tilstrekkelig mengde anleggsfag 

til å kunne være relevant for faglig ledelse av de oppgaver som omfattes av 

godkjenningsområdet. 

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt.  

 

Krav til praksis 

Fordi kravet til utdanning ikke er oppfylt er det ikke nødvendig å gjøre noen nærmere 

vurdering av foretakets praksis. Direktoratet vil likevel kort bemerke at praksisen som er 

knyttet til utførelse av veg- og grunnarbeider virker å være relevant for tiltaksklasse 2, da det 
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vises til oppgaver som normalt omfattes av det påklagede godkjenningsområdet i 

tiltaksklasse 2 i henhold til SAK10 § 13-5.  

 

Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen utførende i 

tiltaksklasse 2 er utdanning med 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 utdannelse på linje med fagskole med 

studieretning anlegg eller anleggsgartner. 

 

Foretaket har vist til ansatte med teknisk fagskole bygg som høyeste nivå. Det er dermed vist 

til utdanning på tilstrekkelig nivå, men ikke med studieretning som samsvarer med det 

påklagede godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2. Utdanningen fra teknisk fagskole bygg 

inneholder ikke en tilstrekkelig mengde anleggsfag til å kunne være relevant for faglig ledelse 

av de oppgaver som omfattes av godkjenningsområdet. 

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt.  

 

Krav til praksis 

Fordi kravet til utdanning ikke er oppfylt er det ikke nødvendig å gjøre noen nærmere 

vurdering av foretakets praksis. Direktoratet vil likevel kort bemerke at praksisen som er 

knyttet til utførelse av landskapsutforming virker å være relevant for tiltaksklasse 2 da det 

vises til oppgaver som normalt omfattes av det påklagede godkjenningsområdet i 

tiltaksklasse 2 i henhold til SAK10 § 13-5.  

 

Konklusjon 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Telemark Grunn og Betong AS 

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

kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene.  

 

Det vises til overgangsordningen for kvalifikasjoner, jf. SAK10 § 20-3. Denne åpner for at 

foretak frem til 1. juli 2020 kan få fornyet sin sentrale godkjenning på bakgrunn av de 

lempede kravene til kvalifikasjoner som gjaldt før 01.01.2016. Dette betyr at foretaket 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.  

 

Fordi overgangsordningen kun kommer til anvendelse når foretaket søker fornyelse, er det et 

krav at foretaket må ha hatt sentral godkjenning i siste godkjenningsperiode. Dette må 

følgelig være innvilget før endringene i byggesaksforskriften 01.01.2016. Foretaket har etter 

endringssøknad av 15.05.2017 innehatt sentral godkjenning for utførelse av veg- og 

grunnarbeider i tiltaksklasse 2, gjeldende i perioden 12.06.2017 – 13.04.2018.  
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Før dette hadde foretaket godkjenning for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1, og følgelig 

kommer ikke overgangsbestemmelsen til anvendelse. Søknad om endring ble behandlet 

12.06.2017, og de nye reglene skulle da legges til grunn.  

 

Det vises til epost av 08.05.2018 hvor det er gitt begrunnelse for at godkjenningsområdet ble 

vurdert til tiltaksklasse 1 i søknad om fornyelse av 08.02.2018, og hvor det konkluderes med 

at saksbehandlingsfeil i endringssøknad av 15.05.2017 var årsaken til innvilgelse av 

tiltaksklasse 2 i vedtak av 12.06.2017. Etter gjennomgang av søknader og klage finner vi 

denne konklusjonen korrekt. Det vises i denne forbindelse til vedlagte eldre vedtak fra 2015 – 

2017. Foretaket skulle på bakgrunn av dette ikke fått innvilget sentral godkjenning for 

utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2 som følge av at foretaket ikke hadde 

relevant utdanning for godkjenningsområdet. Denne godkjenningen utløp 13.04.2018, og det 

vil på bakgrunn av dette derfor ikke bli fattet vedtak om tilbaketrekk.  

 

Foretaket har verken i søknaden eller i forbindelse med klagen dokumentert at det har 

tilstrekkelig kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for de påklagede områdene jfr. SAK10 

§§ 11-1, 11-3 og 11-4, 13-5 og § 14-1. 

 

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

 

Direktoratet gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 

godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige 

vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 er oppfylt.» 

 

Klagenemnda støtter ikke utsagnet til direktoratet om at MEFs skole tilfredsstiller 

utdanningsnivået, og avventer en nærmere avklaring vedrørende dette.  

 

 

Sak 122/18      Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Landskap 

Design AS (klagesaksnr. 2018/4355) 

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 § 13-10. 

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 
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«Klagen gjelder 

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

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

 

I brev datert 12.05.2018 ble vedtak av 26.04.2018 påklaget ved daglig leder Arne Sælen. 

Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 27.02.2018 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett.  

 

I vedtak datert 26.04.2018 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av veg-, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 3  

 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

 

Avslaget for godkjenningsområdet ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 ble begrunnet med at 

foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig relevant praksis med denne tiltaksklassen, jf. 

byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-4, 11-5 og 13-5 første ledd og tilhørende veiledning. 

Foretaket viste i søknaden til ett referanseprosjekt som etter direktoratets vurdering ikke i 

tilstrekkelig grad dokumenterte praksis i form av søknader med den kompleksitet, 

koordineringsbehov og flertrinnssøknader som omfattes av godkjenningsområdet i 

tiltaksklasse 2. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det hadde kvalifikasjoner som 

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

fant imidlertid grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Landskap Design AS har tidligere hatt sentral godkjenning for godkjenningsområdene 

ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 og prosjektering av utearealer og landskapsutforming i 

tiltaksklasse 3 i perioden 03.02.2015 til 03.02.2018. 

 

Foretaket har 1 ansatt og ligger i Bergen i Hordaland. Arne Sælen er daglig leder. Han har 

utdanning som landskapsarkitekt fra Norges Landbrukshøgskole fra 1977.  

 

Landskap Design AS har sin virksomhet innen konsulentvirksomhet innen offentlig og privat 

planlegging etter plan-  og bygningsloven, prosjektering av offentlige og private plasser,  

gater og uteanlegg generelt, samt design av møbler og produkter  tilknyttet overfor nevnte 

anlegg. Foretaket er i Enhetsregisteret registrert med næringskoden «71.113 

Landskapsarkitekttjenester».  
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Saksgang 

27.02.2018 Søknad 

26.04.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

24.05.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

29.06.2018 Direktoratet etterspør informasjon om foretakets praksis 

25.07.2018 Foretaket sender inn ytterligere informasjon om praksis 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket viser i klagen til at det tidligere hadde sentral godkjenning for ansvarlig søker i 

tiltaksklasse 2 frem til februar i år. Foretaket viser til at det i siste periode blant annet har 

søkt om, og fått innvilget, rammetillatelse for Johanneskirketrappene ferdigstilt i 2015, som i 

følge foretaket er det mest kompliserte anlegg de har søkt med hensyn til koordinering av 

prosjektering samt utarbeidelse av tiltaksplaner og lignende på grunn av særdeles sterke 

miljøkrav i det historiske sentrum. Foretaket viser også til at det har stått ansvarlig som 

ansvarlig søker for Nedre Korskirkealmenning i Bergen, som ble ferdigstilt høsten 2017. Som 

vedlegg til klagen følger flere kommunale vedtak.  

 

Det henvises for øvrig til klagen.  

 

Vurdering 

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

godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet.  

 

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

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

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

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

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

 

Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

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

tiltaksklasse 2 er mesterbrev eller fagskole (teknisk fagskole med 120 fagskolepoeng), eller 

tilsvarende, i tillegg til minimum 6 års relevant praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og 

tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel 

være teknisk fagskole med linjefag bygg.  

 

Foretakets daglige leder har dokumentert å ha utdanning som landskapsarkitekt fra Norges 

Landbrukshøgskole fra 1977. Denne utdanningen tilfredsstiller kravet til nivå for funksjonen 

ansvarlig søker i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3. Etter direktoratets vurdering vil 

utdanningen også være relevant for faglig ledelse av de arbeidsoppgaver som omfattes av 

godkjenningsområdet.  
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Utdanningskravet er dermed oppfylt.  

 

Krav til praksis 

I henhold til SAK10 § 13-5 første ledd og tilhørende veiledning bestemmes oppgaver og 

ansvar til ansvarlig søker av pbl. § 23-4 og presiseres ytterligere av byggesaksforskriften § 12-

2 bokstav a-m. Tiltaksklasseplassering for søkerfunksjonen vil være avhengig av kompleksitet, 

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

mange ansvarsoppgaver 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 også ansvar for at 

alle oppgaver er belagt med ansvar, herunder ansvar for uavhengig kontroll, jf. 

byggesaksforskriften kap 14.  

Søkerfunksjonen i tiltaksklasse 2 omfatter søknader med noe kompleksitet, der 

koordineringsbehovet for prosjektering, utførelse eller kontroll er krevende. 

 

Eksempelvis vil dette omfatte flertrinnssøknader der ansvarsforholdene i tiltaket er 

oppsplittet og krever koordinering. 

 

I søknadsomgangen viste foretaket til ett prosjekt fra 2015 som gjaldt Johanneskirketrappene 

i Bergen. Som beskrivelse var det oppgitt at foretaket hadde vært ansvarlig søker. Av 

beskrivelsen fremkommer det ingen informasjon om hvorvidt ansvarsforholdene var 

oversiktlige eller ikke, hvor mange foretak som var involvert og hvor stort 

koordineringsbehovet var, om det gjaldt flertrinnssøknader eller ikke. Direktoratet er på 

bakgrunn av dette av den oppfatning at referanseprosjektet ikke dokumenterer praksis med 

søknader med slik kompleksitet og omfattende ansvarsforhold som godkjenningsområdet i 

tiltaksklasse 2 omfatter, jf. SAK10 § 13-5 første ledd og tilhørende veiledning. Direktoratet 

fant imidlertid i søknadsomgangen grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet i 

tiltaksklasse 1.  

 

I klagen la foretaket ved tre kommunale vedtak fra Bergen kommune i form av to 

rammetillatelser samt tillatelse til endring for prosjekter vedrørende Nedre 

Korskirkealmenning og Vestre Torvgate i Bergen. Av vedtaket om tillatelse til endring for 

prosjektet Nedre Korskirkealmenning fremgår det at Landskap Design AS hadde ansvarsrett 

for søkerfunksjonen i tiltaksklasse 2. Av vedtaket fremgår det at det i tiltakene kun er oppført 

tre andre foretak med ansvarsrett. Det fremgår heller ingen informasjon som tyder på at det 

gjelder flertrinnssøknader av en viss kompleksitet. I rammetillatelsen for Vestre Torvgate 

fremgår det at Landskap Design hadde ansvarsrett for funksjonen ansvarlig søker i 
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tiltaksklasse 1. Disse to prosjektene klassifiseres dermed ikke som relevant praksis for 

ansvarlig søker i tiltaksklasse 2, da det for tiltaksklasse 2 kreves prosjekter med kompliserte 

ansvarsforhold, stort behov for koordinering der mange foretak er involvert, og søknader i 

flere trinn, jf. SAK10 § 13-5 første ledd og tilhørende veiledning.  

 

Direktoratet etterspurte på bakgrunn av dette i brev av 29.06.2018 flere referanseprosjekter 

med beskrivelser som kunne dokumentere praksis med tiltaksklasse 2. Foretaket sendte etter 

dette inn i e-post av 25.07.2018 en liste med spesifikasjon av fire referanseprosjekter hvor 

foretaket hadde vært ansvarlig søker.  

 

I listen er prosjektet med Johanneskirketrappene i Bergen igjen oppført. Prosjektet er i 

søknaden oppgitt å være ferdigstilt i 2015. Det fremgår her at det inngikk tre andre foretak i 

prosjektet. Direktoratet kan imidlertid fortsatt ikke se at prosjektet er av en slik karakter at 

det kvalifiserer for tiltaksklasse 2, da det er få foretak som er opplistet i prosjektet samt at 

det ikke fremgår noen informasjon om hvorvidt det gjelder flertrinnssøknader eller ikke.  

 

Prosjektet foretaket hadde med Nedre Korskirkealmenning i Bergen er også ført opp på nytt. 

Prosjektet er oppgitt å være ferdigstilt i 2015. Direktoratet kan fortsatt ikke se at det er 

oppgitt flere foretak med ansvarsrett her utover de som allerede fremkom av kommunens 

vedtak om tillatelse til endring, eller at søkerfunksjonen er av en slik kompleksitet som 

fremgår av godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2.  

 

I tillegg er det også vist til to andre referanseprosjekter, Festplassen i Bergen (2008) og 

Gågata park i Mo i Rana (2017). Det fremgår ikke av innsendt informasjon at 

ansvarsforholdene omfatter flere enn 3 ansvarlige foretak. Direktoratet kan derfor heller ikke 

se av oppgitt informasjon at referanseprosjektene foretaket viser til dokumenterer slik 

nødvendig praksis med tiltaksklasse 2 som kreves i form av kompliserte søknader med stort 

koordineringsbehov og søknader i flere trinn, jf. SAK10 § 13-5 første ledd og tilhørende 

veiledning.  

 

Foretaket anfører i klagen at de oppgitte referanseprosjekter er av omfattende karakter når 

det gjelder prosjekteringen, og at særlig prosjektene med Nedre Korskirkealmenning og 

Johanneskirketrappene er de mest kompliserte anlegg foretaket har søkt om. Til dette vil 

direktoratet bemerke at selv om prosjekteringen og/eller utførelsen i et tiltak kan være av 

kompleks karakter og ligge i en høyere tiltaksklasse, så vil fortsatt tiltaksklassen for 

søkerfunksjonen være lav der ansvarsforholdene er oversiktlige og koordineringsbehovet lite, 

jf. SAK10 § 13-5 første ledd og tilhørende veiledning. Direktoratet finner på bakgrunn av 

dette at de oppgitte referanseprosjekter når det gjelder søkerfunksjonen ikke er av en slik 

kompleksitet at de omfattes av godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 13-5 første 

ledd og tilhørende veiledning.  
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Det er ette dette direktoratets vurdering at foretaket ikke har dokumentert tilstrekkelig 

relevant praksis med godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 §§ 11-3 og 13-5 første 

ledd og tilhørende veiledning.  

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Landskap Design AS 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.  

 

Foretaket viser i klagen til at det har hatt sentral godkjenning for det påklagede 

godkjenningsområdet tidligere og at det således har den kompetanse som kreves for å 

inneha sentral godkjenning for ansvarlig søker i tiltaksklasse 2. Til dette vil direktoratet 

bemerke: Ved søknad om sentral godkjenning må foretaket dokumentere at det oppfyller de 

krav som fremgår av gjeldende regelverk på tidspunktet for søknaden, jf. SAK10 § 13-4 tredje 

ledd. 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 sin sentrale godkjenning eller innenfor samme tiltaksklasse.  

 

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

 

Direktoratet gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 

godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige 

vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 er oppfylt.» 

 

 

Sak 123/18      Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra DE Elektro AS (klagesaksnr. 2018/4362) 

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 § 13-10. 

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 
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«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområder: 

• Utførelse av installasjon av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av installasjon av ledesystem i tiltaksklasse 3 

 

Den 24.05.2018 ble vedtak av 03.05.2018 påklaget av DE ELEKTRO AS v/Erik Backe Hansen. 

Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 06.04.2018 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. I vedtak datert 03.05.2018 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Prosjektering av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av ledesystem i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av installasjon av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 2 

• 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 nødvendig 

utdanningsnivå eller tilstrekkelig relevant praksis med godkjenningsområdene foretaket 

søkte om, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. 

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

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

 

Generelle opplysninger om foretaket 

DE ELEKTRO AS fikk sentral godkjenning første gang 06.09.2009, med godkjenningsområdene 

prosjekterende brannalarm, nødlys og ledesystem i tiltaksklasse 2 og utførende installasjon 

av brannalarm, nødlys og ledesystem i tiltaksklasse 2 i to perioder fra 26.10.2012 - 

02.05.2018.  

 

Foretaket står oppført med 33 ansatte, ble stiftet i 2005 og ligger i OSLO. Foretaket har sin 

virksomhet innen elektrikervirksomhet samt kjøp og salg av varer og tjenester 

herunder. Selskapet skal også drive med investeringsvirksomhet av enhver art. Foretaket er i 

Enhetsregisteret registrert med næringskoden «43.210 Elektrisk installasjonsarbeid».  

 

Saksgang 

06.04.2018 Søknad om fornyelse 
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03.05.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

24.05.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

DE ELEKTRO AS v/Erik Backe Hansen har sendt inn klagen og sier seg uenig i vedtaket. Det 

informeres om at saken blir videresendt til næringspolitisk direktør i Nelfo v/Tore Strandskog. 

Utover dette fremgår det ingen konkrete anførsler av klagen.  

 

Vurdering 

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

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. 

 

Erik Backe Hansen er daglig leder, og innehar utdanning som fagskoleingeniør elektro.  

Det dokumenteres i foretaket ytterligere fem personer med teknisk fagskole elektro. 

 

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

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

bygg eller anlegg. Praksisen skal som hovedregel bygge på endt utdanning, jf. veiledningen til 

SAK10 § 11-3. Det er foretaket som har dokumentasjonsplikten for at det oppfyller vilkårene 

for å få sentral godkjenning, jf. SAK10 § 13-2.2. 

 

Samlet vurdering av godkjenningsområdene utførelse av; installasjon av brannalarmanlegg 

og 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 disse godkjenningsområdene vil for eksempel 

være bachelor med linjefag elektro. Foretakets høyeste utdanningsnivå er fagskoleutdanning 

innen elektro.  

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt.  

 

Det vises forøvrig til vedtak av 03.05.2018 hvor fornyelsen sentral godkjenning for 

prosjekterende godkjenningsområder i tiltaksklasse 2 er gitt på bakgrunn av 
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overgangsordningen ref. SAK10 § 20-3 med veiledning. Bakgrunnen for dette er at foretaket 

har hatt sentral godkjenning for de prosjekterende områdene tidligere, i motsetning til de 

påklagede godkjenningsområdene for utførelse.  

 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdene omfatter i henhold til SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav m og n med 

tilhørende veiledning installasjon av brannalarmanlegg/ledesystem i store bygninger i 

risikoklasse 1-6 i brannklasse 3, store bygninger i risikoklasse 5-6 i brannklasse 2 og bygninger 

i brannklasse 4. Referanseprosjektene gitt i søknaden er ikke gjennomgått i detalj grunnet 

ikke oppfylt utdanningskrav, men det vises i hovedsak til utførte arbeider innenfor 

tiltaksklasse 2. Foretaket har dermed ikke vist til referanseprosjekter som vil være relevante 

for godkjenningsområdene i tiltaksklasse 3, og kravet til relevant praksis over tid på minimum 

5 år for tiltaksklasse 3 er dermed ikke oppfylt, jf. SAK10 § 11-3.  

 

Foretaket har etter dette ikke dokumentert at det oppfyller kravet til utdanningsnivå for de 

påklagede godkjenningsområdene. Foretaket har heller ikke dokumentert tilstrekkelig praksis 

med de påklagede tiltaksklasser, jf. SAK10 §§ 11-3 og 13-5 tredje ledd bokstav m og n med 

tilhørende veiledning.  

 

Konklusjon 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at DE ELEKTRO 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.  

 

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

 

Klagen oversendes Klagenemnda for endelig avgjørelse, jf. SAK10 § 13-10, jf. 

forvaltningsloven § 33 fjerde ledd. 

 

Vedrørende overgangsordning og innvilgede godkjenningsområder 

Det vises til overgangsordningen for kvalifikasjoner, jf. SAK10 § 20-3. Denne åpner for at 

foretak frem til 1. juli 2020 kan få fornyet sin sentrale godkjenning på bakgrunn av de 

lempede kravene til kvalifikasjoner som gjaldt før 01.01.2016. Dette betyr at foretaket 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.  

 

Fordi overgangsordningen kun kommer til anvendelse når foretaket søker fornyelse, er det et 

krav at foretaket må ha hatt sentral godkjenning for det aktuelle godkjenningsområdet i siste 

godkjenningsperiode. Dette må følgelig være innvilget før endringene i byggesaksforskriften 

01.01.2016. Foretaket har på bakgrunn av dette fått innvilget prosjektering av brannalarm og 

prosjektering av ledesystem i tiltaksklasse 2, med bakgrunn i tidligere godkjenning for disse 
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områdene. Det vises i denne sammenheng til endring i SAK10 § 20-3 av 23.05.2018 hvor 

overgangsbestemmelsen for fornyelse av sentral godkjenning er forlenget til 01.07.2020.  

 

Foretaket har ikke tidligere hatt sentral godkjenning for de avslåtte og påklagede 

godkjenningsområdene utførelse av installasjon av brannalarmanlegg og ledesystem i 

tiltaksklasse 3. Overgangsordningen kommer derfor ikke til anvendelse for disse 

godkjenningsområdene, da overgangsordningen kun gjelder fornyelsessøknader og 

godkjenningsområder foretaket tidligere har hatt godkjenning for.  

 

Direktoratet gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 

godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige 

vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 er oppfylt.» 

 

 

Sak 124/18      Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Handberg Maskin & Transport AS (klagesaksnr. 2018/5048) 

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 § 13-10. 

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

godkjenningsområde: 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 

Direktoratets vedtak av 30.05.2018 ble 18.06.2018 påklaget av foretaket via den elektroniske 

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

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 12.04.2018 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 30.05.2018 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 
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• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

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

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 

For det påklagede godkjenningsområdet utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i 

tiltaksklasse 1 ble avslaget begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert å ha 

nødvendig relevant utdanning, jf. byggesaksforskriften (heretter SAK10) § 11-3 og tilhørende 

veiledning. Det ble vist til at relevant utdanning for dette godkjenningsområdet for eksempel 

ville være fagbrev i betongfaget. Foretaket hadde dokumentert å ha ansatte med utdanning 

som fagbrev i anleggsmaskinførerfaget. Foretaket hadde heller ikke dokumentert å ha 

tilstrekkelig relevant praksis over tid med godkjenningsområdet, jf. SAK10 §§ 11-4, 11-5 og 

13-5 tredje ledd bokstav f og tilhørende veiledning. Foretaket hadde vist til 2 

referanseprosjekter fra 2018, som dermed dokumenterte for kort praksislengde. Foretaket 

hadde dermed ikke dokumentert å ha kvalifikasjoner som var tilpasset godkjenningsområdet, 

jf. SAK10 § 11-1 andre ledd.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Handberg Maskin og Transport AS ble stiftet i 1993. Foretaket har hatt sentral godkjenning i 

en rekke perioder. I perioden 09.05.2015 – 09.05.2018 hadde foretaket sist sentral 

godkjenning for godkjenningsområdene ansvarlig søker i tiltaksklasse 1, prosjektering av 

vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 1 og utførelse av grunnarbeid og 

landskapsutforming i tiltaksklasse 2.  

 

Foretaket har 11 ansatte og ligger i Brekstad i Ørland kommune i Trøndelag. Håkon Handberg 

er daglig leder. Han har fagbrev i anleggsmaskinførerfaget fra 2009.  

 

Foretaket har sin virksomhet innen entreprenørvirksomhet innen bygg og anlegg, og er i 

Enhetsregisteret registrert med næringskoden «43. 120 Grunnarbeid».  

 

Foretaket har ikke tidligere hatt sentral godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet 

utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1.  
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Saksgang 

12.04.2018 Søknad 

30.05.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

18.06.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket skriver i klagen til at det ikke fikk godkjenning for plasstøpte betongkonstruksjoner 

på grunn av for lite dokumentasjon, og at dette nå vedlegg i klagen. Det fremkommer ingen 

videre anførsler utover dette.  

 

Vurdering 

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

godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet.  

 

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

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

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

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

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

 

Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

tilsvarende, i tillegg til minimum 2 års relevant praksis etter endt utdanning, jf. SAK10 §§ 11-2 

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

eksempel være fagbrev i betongfaget.  

 

I tillegg til utdanning med tilstrekkelig nivå, må foretaket også ved søknad om sentral 

godkjenning dokumentere å ha relevant utdanning for det omsøkte godkjenningsområdet, jf. 

SAK10 §§ 11-3 og 11-5 med tilhørende veiledning. 

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

sentralt, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Et avgjørende moment vil derfor være om 

utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets innhold 

og arbeidsoppgaver.   

 

Foretakets daglige leder har dokumentert å ha fagbrev som anleggsmaskinfører. Fagbrevet 

som anleggsmaskinfører gir først og fremst kunnskaper innen føring av forskjellige 

maskintyper, vedlikehold av maskiner, samt kunnskaper om utførelse av anleggsarbeid og 

underlag. Utdanningen gir derimot ikke slik kompetanse med forskalings-, armerings- og 

utstøpningsarbeider av betongkonstruksjoner og den type byggfaglig kompetanse som er 

nødvendig for at utdanningen skal kunne gjenspeile godkjenningsområdets innhold og 
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arbeidsoppgaver, jf. SAK10 §§ 11-3, 11-5 første ledd og 13-5 tredje ledd bokstav f og 

tilhørende veiledning. Det er på bakgrunn av dette direktoratets vurdering at fagbrevet som 

anleggsmaskinfører dermed ikke er tilstrekkelig relevant for det påklagede 

godkjenningsområdet.  

 

Det er ikke dokumentert andre utdanninger som kan være relevante for 

godkjenningsområdet. Utdanningskravet er etter dette ikke oppfylt.  

 

Krav til praksis 

Utdanningskravet er absolutt, og praksis kan ikke veie opp for dette. Da kravet til relevant 

utdanning ikke er oppfylt er det ikke nødvendig å gå detaljert igjennom foretakets praksis for 

å avgjøre klagen.  

 

Direktoratet vil likevel knytte noen kommentarer til foretakets praksis. Foretaket har i 

søknaden vist til to referanseprosjekter fra 2018 som omfatter støp av plate på mark for 

hytter/fritidshus. Referanseprosjektene vil kunne omfattes som relevant praksis for 

godkjenningsområdet i henhold til SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav f og tilhørende 

veiledning. Prosjektene viser imidlertid ikke praksis om vil dekke hele godkjenningsområdets 

bredde, da godkjenningsområdet hovedsakelig omfatter arbeider med betong som bærende 

konstruksjoner i byggverk, førstøtningskonstruksjoner, bruer og lignende. Kravet til praksis 

over tid på minimum 2 år i henhold til SAK10 § 11-3 er heller ikke oppfylt, da begge 

referanseprosjekter er fra 2018. 

 

Foretaket har i klagen vist til flere kommunale vedtak hvor Handberg Maskin & Transport AS 

har hatt ansvarsrett for blant annet utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i 

tiltaksklasse 1 ved oppføring av fritidsboliger. Det følger ingen beskrivelser fra foretakets side 

til prosjektene når det gjelder hva foretaket konkret har utført av betongarbeider. 

Direktoratet vil i tilknytning til dette også opplyse om at relevant praksis vil si at den normalt 

er opparbeidet etter endt utdanning og bygger på det utdanningsnivået som kreves, jf. 

SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Praksisen foretaket viser til i søknad og klageomgang 

vil dermed ikke kunne tillegges vekt så lenge den ikke bygger på relevant utdanning med 

tilstrekkelig nivå for det påklagede godkjenningsområdet. 

 

Konklusjon 

Det er etter dette direktoratets vurdering at foretaket ikke har dokumentert å ha 

kvalifikasjoner i form av relevant utdanning eller praksis som bygger på slik relevant 

utdanning. Foretaket har dermed ikke dokumentert å ha tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få 

sentral godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd.  

 

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

 

Direktoratet gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 

godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige 
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vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 er oppfylt. For 

godkjenningsområdet utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner må foretaket dermed da 

kunne dokumentere relevant utdanning samt relevant praksis over tid før det søker om 

sentral godkjenning på nytt for dette godkjenningsområdet.»  

 

 

Sak 125/18      Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Winsnes Maskin & Transport AS (klagesaksnr. 2018/5323) 

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 § 13-10. 

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 veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 3 

 

I e-post datert 13.06.2018 ble vedtak av 11.06.2018 påklaget av foretaket ved Lisbet Øyås. 

Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 30.04.2018 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 11.06.2018 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 3 
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• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3 

 

Avslaget for utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 3 ble begrunnet med at 

foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig utdanningsnivå for tiltaksklasse 3, jf. SAK10 §§ 

11-3 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 3, 

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

tiltaksklasse 2.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Winsnes Maskin & Transport AS fikk sentral godkjenning første gang 25.07.2000. I perioden 

08.07.2015 – 10.06.2018 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene 

utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2, utførelse av grunnarbeid og 

landskapsutforming i tiltaksklasse 3 og utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2. 

 

Foretaket har 56 ansatte og ligger i Støren i Midtre Gauldal kommune, Trøndelag fylke. Lisbet 

Øyås er ifølge organisasjonsplanen daglig leder. Bjørn-Erik Storstein er prosjektleder anlegg 

og har fagbrev som grunnarbeider/anleggsarbeider fra 1997 og teknisk fagskole med linjefag 

bygg og anlegg fra 2016. I tillegg har foretaket flere ansatte med fagbrev i 

anleggsmaskinførerfaget, platearbeiderfaget og bilfaget.  

 

Foretaket har som formål å drive salg, maskinentreprenørvirksomhet og transport samt hva 

det som står i denne forbindelse. Foretaket er registret med næringskoden «43.120 

Grunnarbeid» i Enhetsregisteret.  

 

Saksgang 

30.04.2018 Søknad 

11.06.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

13.06.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket viser i klagebrevet til at de har lang erfaring med prosjekter som har ÅDT over 

5000. Det vises også til at ansatt med teknisk fagskole har lang og solid erfaring med slike 

prosjekter og at han har vært anleggsleder, byggeleder og overingeniør/ kontrollingeniør hos 

Statens Vegvesen i flere år. Avslutningsvis vises det til overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-

3 og foretaket ber om at direktoratet innvilger utførelse av veg- og grunnarbeider i 

tiltaksklasse 3.  

 

Det henvises for øvrig til klagen. 
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Vurdering 

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

godkjenning for utførelse av veg- og grunnarbeider 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. SAK10 § 11-5 første ledd. 

 

Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 3 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel 

være utdanning som ingeniør med anleggstekniske fag.   

 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med fagbrev i anleggsmaskinførerfaget, 

platearbeiderfaget, bilfaget samt teknisk fagskole med linjefag bygg og anlegg. Fagbrev i 

anleggsmaskinførerfaget og teknisk fagskole med linjefag bygg og anlegg er relevant for 

utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 3, men oppfyller ikke kravet til nødvendig 

utdanningsnivå, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3.  

 

Foretaket hadde imidlertid sentral godkjenning for utførelse av veg- og grunnarbeider i 

tiltaksklasse 3 ved forrige godkjenningsperiode og det er nå søkt om fornyelse av denne. 

Vurderingen i det følgende vil derfor være hvorvidt tiltaksklasse 3 kan innvilges på bakgrunn 

av overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3.  

 

Overgangsbestemmelsen innebærer at foretak som søker om fornyelse av sin sentrale 

godkjenning kan vurderes etter de mer lempelige kompetansekravene som gjaldt før 1. 

januar 2016. Bestemmelsen gjelder frem til 1.juli 2020 og ble innført for at foretakene skulle 

få tid til å oppgradere sin formalkompetanse og tilpasse seg regelverket. 

Overgangsbestemmelsen søker å ivareta de tilfellene hvor foretaket har fått innvilget sentral 

godkjenning på et høyere nivå enn hva den formelle kompetansen i foretaket skulle tilsi. Det 

vil si at det er tidligere kompensert kompetanse som er gjenstand for vurdering etter 

overgangsbestemmelsen, ikke nyansatt kompetanse.   

 

Vurdering av hvorvidt praksis i det enkelte tilfellet kan kompensere for manglende 

utdanningsnivå, er en konkret skjønnsmessig vurdering. Praksis kan kun kompensere for ett 

manglende utdanningsnivå, jf. SAK10 § 20-3 og tilhørende veiledning.  
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Ved søknad om sentral godkjenning i 2015 fikk Winsnes Maskin & Transport AS innvilget 

godkjenning for utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 3 med formell 

kompetanse på fagbrevnivå. Det er således kompetansen på fagbrevnivå som tidligere er 

kompensert og som er gjenstand for vurdering etter overgangsbestemmelsen. Som nevnt 

over kan praksis kun kompensere for ett manglende utdanningsnivå, jf. SAK10 § 20-3. Å 

skulle innvilge sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 ville innebære å kompensere for to 

utdanningsnivåer, noe direktoratet ikke har anledning til.  

 

Ved fornyelse av sentral godkjenning i 2018 har foretaket dokumentert at det har ansatt 

Bjørn Erik Storstein med teknisk fagskole med linjefag bygg og anlegg. Av CV-en til Storstein 

fremgår det at han jobbet i et annet foretak frem til april 2018, samtidig som foretaket selv 

opplyser om at han er nyansatt. Ettersom Storstein ikke var en del av foretaket før i 2018 kan 

ikke hans kompetanse vurderes i henhold til overgangsbestemmelsen, jf. det som er sagt 

ovenfor om at det kun er tidligere kompensert kompetanse som er gjenstand for vurdering.  

 

Kravet til utdanning er dermed ikke oppfylt.  

 

Foretaket oppfyller imidlertid utdanningskravet for utførelse av veg- og grunnarbeider i 

tiltaksklasse 2, noe foretaket allerede har sentral godkjenning for.  

 

Krav til praksis 

Som følge av at kravet til nødvendig utdanningsnivå ikke er oppfylt, er det ikke nødvendig å 

gå detaljert igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet 

bemerker likevel kort at det ikke har anledning til å la praksis veie opp for manglende 

utdanningsnivå. Hertil kommer også at relevant praksis vil si at den bygger på det 

utdanningsnivået som kreves, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning.  

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Winsnes Maskin & Transport AS 

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

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

grunnarbeider i tiltaksklasse 3. 

 

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

 

Direktoratet gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 

godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige 

vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 er oppfylt.» 

 

 

Sak 126/18     Eventuelt 

Neste møte i klagenemnda blir tirsdag 4. desember 2018.  
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