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Sak	75/15	 Protokoll	fra	klagenemndas	møte	20.	oktober	2015.	
	
Protokollen	ble	godkjent	uten	merknader.	
 

	

Sak	76/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
fra	Brannteknisk	Consult	AS	AS	(godkjenningsnr.	2014/286).		

 

Klagenemnda	viser	til	oversendelse	av	saken	fra	direktoratet.	Saken	ble	opprinnelig	
oversendt	nemnda	til	behandling	i	mai	2014,	men	etter	foretakets	ønske	har	behandlingen	av	
saken	blitt	utsatt	til	dagens	møte.	Klagenemnda	kan	prøve	alle	sider	av	saken,	herunder	ta	
hensyn	til	nye	omstendigheter,	jf.	fvl.	§	34.	

Vedtak:	

Klagen	tas	ikke	til	følge.	

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

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

Fra	møte:		 6/15	–	Klagenemnda	for	sentral	godkjenning	av	foretak	for	
ansvarsrett	

Dato/tid:	 08.12.2015	kl.	09.30	til	kl.	14.30	
Sted:	 Gardermoen	
Deltakere:	 Torild	Engh,	Tone	Cecilie	Frønsdal,	Heidi	Marhaug	Sauar,		

Finn	N.	Bangsund,	Halvor	Langseth,	Tore	Hvidsand	
Sekretariatet:																			Hanne	Guro	Warholm	Sørum	
Møteleder:	 Torild	Engh	
Referent:	 Hanne	Guro	Warholm	Sørum	
Referat	også	til:	 Klagenemndas	medlemmer	og	varamedlemmer 
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direktoratets	redegjørelse,	vurdering	og	vedtak:	

«Klagen	gjelder	

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

• Utførelse	av	Installasjon	av	brannalarm,	nødlys	og	ledesystem	i	tiltaksklasse	2	

Subsidiært	ønsker	foretaket	å	bli	vurdert	i	lavere	tiltaksklasse.		

I	brev	datert	21.12.2013	ble	vedtaket	påklaget	ved	Torstein	Fredriksen.	Klagen	er	rettidig,	jf.	
forvaltningsloven	§	29.	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	08.10.2013	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
for	ansvarsrett.	

I	vedtak	datert	19.12.2013	avslo	direktoratet	delvis	søknad	om	fornyelse	av	sentral	
godkjenning.	Følgende	godkjenningsområder	ble	innvilget:	

• Prosjektering	av	Brannkonsept	i	tiltaksklasse	3	
• Kontroll	av	Brannsikkerhet	i	tiltaksklasse	2	

Følgende	godkjenningsområder	ble	ikke	innvilget:	

• Prosjektering	av	Brannalarm,	nødlys	og	ledesystem	i	tiltaksklasse	2	
• Utførelse	av	Installasjon	av	brannalarm,	nødlys	og	ledesystem	i	tiltaksklasse	2		

Begrunnelsen	for	avslagene	var	at	foretaket	ikke	hadde	dokumentert	tilstrekkelig	relevant	
utdanning.	Foretaket	hadde	dermed	ikke	dokumentert	relevante	faglige	kvalifikasjoner	jf	
byggesaksforskriften	kap.	11.	

Direktoratet	fant	heller	ikke	grunnlag	for	å	innvilge	godkjenningsområdene	i	en	lavere	
tiltaksklasse.		

Generelle	opplysninger	om	foretaket	

Brannteknisk	Consult	AS	fikk	sentral	godkjenning	første	gang	06.12.1999.	I	perioden	
31.01.2012-06.12.2013	hadde	foretaket	sentral	godkjenning	for	godkjenningsområdene	
prosjektering	av	brannkonsept	tiltaksklasse	3,	utførelse	av	brannalarmanlegg	,	nødlys	og	
ledesystem	i	tiltaksklasse	2	og	uavhengigkontroll	av	prosjektering	av	brannkonsept	i	
tiltaksklasse	3.	
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Foretaket	har	2	ansatte	og	ligger	i	Heimdal/	Trøndelag.	Torstein	Fredriksen	er	daglig	leder.	
Han	har	utdanning	som	brannbefal	fra	Norges	Brannskole	,	Brannmestereksamen	fra	Sverige,	
og	ett	år	på	Gjøvik	ingeniørhøyskole	i	1990.	Fredriksen	har	også	fagbrev	som	maskinarbeider	
fra	1968,	Radioamatøreksamen	og	allsidig	kursing	og	lang	praksis	innen	brannfaget.	

Saksgang	

08.10.2013:	Søknad	
30.10.2013:	Foreløpig	svarbrev	fra	direktoratet	
07.12.2013:	Mottatt	tilleggsinformasjon	
19:12:2013:	Vedtak	om	sentral	godkjenning	(delvis	avslag)	
14.01.2014:	Klage	på	avslag	arkivert	hos	direktoratet	

Foretakets	anførsler	

I	klagen	viser	Torstein	Fredriksen	til	at	dokumentasjon	kunnskap	om	elektronikk,	både	
svakstrøm	og	sterkstrøm	er	sendt	inn	ved	første	gangs	søknad.	Han	anfører	at	denne	
kompetansen	er	radioamatøreksamen,	en	offentlig	eksamen	fra	Post	og	teletilsynet.	(20	
vekttall	i	1983)	Det	er	i	klagen	henvist	til	e-postkommunikasjon	med	post	og	teletilsynet	og	
en	link	til	radioamatørforskriften	som	angir	pensum.	Det	er	også	link	til	register	over	
godkjente	radioamatører.	

Vurdering	

Direktoratet	har	vurdert	klageanførslene	og	funnet	at	klagen	ikke	kan	føre	frem	hva	gjelder	
sentral	godkjenning	for	utførelse	av	brannalarm,	nødlys	og	ledesystem	i	tiltaksklasse	1	eller	2.	
Ifølge	byggesaksforskriften	§	11-1	skal	foretaket	i	søknad	om	sentral	godkjenning	for	
ansvarsrett	”dokumentere	at	det	har	en	samlet	kompetanse	som	er	tilpasset	det	omsøkte	
godkjenningsområdet”.	Videre	skal	det	legges	vekt	på	”en	vurdering	av	om	foretakets	
kvalifikasjoner	med	hensyn	til	utdanning	og	praksis	fremstår	som	relevante	for	det	omsøkte	
godkjenningsområdet”	og	foretakets	”tilknytning	til	godkjenningsområdet”,	jf.	
byggesaksforskriften	§	11-4	første	og	annet	ledd.	

Det	fremgår	av	byggesaksforskriften	§13-5	at	fagområdet	omfatter	installasjon	av	
brannalarm,	nødlys	og	ledesystem.Kvalifikasjonskravene	er	for	tiltaksklasse	1,	utdanning	på	
nivå	tilsvarende	svennebrev	og	2	års	praksis.For	tiltaksklasse	2	er	kravet	utdanning	på	nivå	
med	mesterbrev	eller	teknisk	fagskole	og	3	års	praksis.	Relevant	utdanning	vil	være	elektro	
ingeniør	eller	elektrolinje	på	teknisk	fagskole,	og	svennebrev	elektro	for	personellet	som	står	
for	selve	installasjonen.	

Torstein	Fredriksen	har	en	sammensatt	og	langvarig	brannfaglig	praksis	og	utdanning.	
Foretaket	er	på	bakgrunn	av	denne	innvilget	sentral	godkjenning	i	tiltaksklasse	3	for	
prosjektering	av	brannkonsept	og	kontroll	av	brannsikkerhet	i	tiltaksklasse	2.Når	det	gjelder	
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godkjenningsområdet	utførelse	av	brannalarm,	nødlys	og	ledesystem	vektlegger	Fredriksen	
sin	utdanning	som	radioamatør.Det	fremgår	av	radioamatørforskriften	§	3,	
radioamatørprøve	og	krav	til	ferdigheter,	at	for	å	bestå	radioamatørprøven	kreves	det	
kjennskap	til	blant	annet	følgende	områder:Elektrisitetslære,	komponentlære	,	elektriske	
kretser	mm.	

Det	fremgår	videre	at	radioamatøren	skal	der	det	er	relevant	kunne	utføre	enkle	beregninger	
i	tilknytning	til	de	emner	det	kreves	kjennskap	til.	

Direktoratet	vurderer	ikke	denne	utdanning	til	å	svare	til	et	svennebrev,	eller	fagskole	innen	
elektrofaget.	Direktoratets	vurdering	er	derfor	at	utdanningskravene	ihht	
byggesaksforskriftens	§11-1	ikke	er	oppfylt.	

Når	det	gjelder	referanseprosjektene	var	det	ved	søknaden	vedlagt	ett	prosjekt.	Det	gjaldt	
byggesaksnr	10/18186	i	Trondheim	kommune.	Det	er	en	kort	beskrivelse	at	det	gjaldt	en	
bruksendring	av	boligbygning	på	Svartlamoen	i	Trondheim.	Det	er	avkrysset	at	foretaket	
hadde	ansvarsrett	men	foretakets	rolle	og	faglige	oppgaver	er	ikke	nærmere	beskrevet.	
Prosjektet	alene	dokumenterer	dermed	ikke	godt	nok	praksis	fra	utførelse	av	brannalarm,	
nødlys	og	ledesystem	verken	i	innhold	eller	i	tilstrekkelig	varighet	jf	byggesaksforskriften	§	
11-2.		

På	bakgrunn	av	det	ovenfor	nevnte	finner	direktoratet	at	Brannteknisk	Consult	AS	verken	i	
søknaden	eller	i	klagesaksomgangen	har	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelige	kvalifikasjoner	
til	å	få	godkjenning	som	for	utførelse	av	brannalarm,	nødlys	og	ledesystem	verken	i	
tiltaksklasse	2	eller	i	tiltaksklasse	1.»	

 

	

Sak	77/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	sentral	godkjenning	fra	Terje	
Viggo	Hansen-Eiendomstakst	(godkjenningsnr.	2014/8358).		

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

Vedtak:	

Klagen	tas	ikke	til	følge.	

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

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

Klagen	gjelder	avslag	på	søknad	av	22.09.2014,	ref:14/7206	om	sentral	godkjenning	for	
følgende	godkjenningsområder:	
	

• SØK	-	Søkerfunksjon	i	tiltaksklasse	1	
• PRO	–	Overordnet	ansvar	for	prosjektering	i	tiltaksklasse	1	
• UTF	–	Overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	1	

	
I	brev	av	04.11.2014	ble	vedtak	av	13.10.2014	påklaget	av	Terje	Viggo	Hansen.	Klagen	er	
rettidig,	jf.	forvaltningsloven	(fvl.)	§29.		
	
Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	22.09.2014	søknad	om	fornying	av	sentral	godkjenning	
for	ansvarsrett.	I	vedtak	datert	13.10.2014	avslo	direktoratet	søknad	om	sentral	godkjenning	
på	bakgrunn	av	at	foretaket	ikke	viste	til	referanseprosjekter	som	i	tilstrekkelig	grad	dekker	
de	godkjenningsområdene	foretaket	hadde	søkt	om,	jf.SAK10	§§11-4	og	13-5	med	tilhørende	
veiledning.	Foretaket	hadde	dermed	ikke	dokumentert	å	ha	samlede	kvalifikasjoner	som	var	
tilpasset	godkjenningsområdet	det	var	søkt	om	i	tiltaksklasse	1,	jf.	SAK10	§	11-1.	

Følgende	godkjenningsområder	ble	i	vedtak	av	13.10.2014	ikke	innvilget:	

• SØK	-	Søkerfunksjon	i	tiltaksklasse	1	
• PRO	–	Overordnet	ansvar	for	prosjektering	i	tiltaksklasse	1	
• UTF	–	Overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	1	

	
Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Terje	Viggo	Hansen-Eiendomstakst	ble	registrert	i	enhetsregisteret	05.07.2008.	Det	er	et	
enkeltpersonforetak,	og	vedtektfestet	formål	er;	Eiendomstaksering.	Eiendomsrådgivning.	
Registrert	under	næringskode;	Eiendomsmegling.	

Foretaket	søker	sentral	godkjenning	for	første	gang.	I	søknaden	opplyses	at	søker	innehar	
godkjenninger	i	foretaket	Nøytral	Kontroll	&	Takst	(org.nr:811743542),	og	på	grunn	av	
avvikling	ønskes	godkjenninger	flyttet	til	her	søkende	foretak.		

Saksgang	

22.09.2014Søknad	om	sentral	godkjenning.	
13.10.2014	Vedtaksbrev	–	avslag	på	søknad	
04.11.2014	Mottat	klage	på	vedtak	
	
Foretakets	anførsler	

Det	vises	i	klagen	til	at	det	i	hans	tidligere	selskap	Nøytral	Kontroll	&	Takst	AS	er	innvilget	
godkjenning	i	SØK	og	KTR,	og	kan	ikke	se	hvorfor	disse	ikke	kan	videreføres	i	nytt	foretak.	
Vedrørende	prosjektering	vises	det	til	at	han	benytter	preaksepterte	løsninger	og	
byggforskanvisninger,	og	Autocad	til	tegning.	Det	henvises	til	lang	arbeidspraksis	før	
ingeniørskole,	og	sertifikater	i	alle	områder	av	våtrom.		
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Videre	beskrives	arbeidserfaring	og	utdanning,	og	misnøye	med	at	dette	ikke	vurderes	som	
godt	nok	til	å	få	godkjenning.	Det	vises	til	klagen.	

	
Vurdering		

Direktoratet	har	vurdert	den	vedlagte	informasjon,	og	funnet	at	klagen	ikke	kan	føre	frem	
hva	gjelder	sentral	godkjenning	for	de	ovenfor	nevnte	områder.	

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

Ved	sentral	godkjenning	må	foretakets	faglige	ledelse	dokumentere	at	den	behersker	hele	
bredden	av	arbeidsoppgaver	innen	det	godkjenningsområdet	det	søkes	godkjenning	for,	jf	
Ot.prp.	nr.	45	2007-2008	pkt.	10.8.1.	Direktoratet	vil	også	bemerke	at	praktiseringen	av	
regelverket	vedrørende	den	sentrale	godkjenningsordningen	har	blitt	noe	strengere	de	siste	
årene	som	følge	av	bygningsmyndighetenes	ønske	om	dette,	jf.	Ot.prp.	nr.	45	(2007-2008)	s.	
132.	Det	er	følgelig	ingen	automatikk	i	at	et	foretak	får	fornyet	sin	sentrale	godkjenning	i	
samme	godkjenningsområde	eller	i	samme	tiltaksklasse	som	det	hadde	tidligere.	Ved	søknad	
om	(fornyelse	av)	sentral	godkjenning	må	derfor	foretaket	dokumentere	at	det	har	
nødvendige	kvalifikasjoner	i	foretaket,	og	at	det	har	relevant	og	oppdatert	praksis	for	
godkjenningsområdet	og	i	den	omsøkte	tiltaksklasse	i	henhold	til	gjeldende	regelverk	på	
fornyelsestidspunktet.	Videre	presiseres	at	det	ikke	er	mulighet	for	overføring	av	
godkjenning(er)	fra	et	foretak	til	et	annet.	Det	kreves	fullstendig	dokumentasjon	ved	ny	
søknad	på	nytt	foretak,	hvor	synliggjøring	av	dens	organisering	som	foretak	og	hvordan	det	
vil	organisere	arbeid	og	kvalifikasjoner	i	tiltakene	jf.Pbl.	§	22-1	og	SAK10	kap.9.	

I	gjennomgang	av	referanseprosjektene	finner	vi	at	det	i	flertallet	av	disse	er	mangler	ved	
søknadene,	og	mangel	av	sporbarhet	ved	ett	av	dem	på	grunn	av	overstrykninger	gjør	at	det	
ikke	kan	legges	til	grunn.	Videre	finner	vi	ved	gjennomgang	av	innrapporteringer	at	vi	den	
14.11.2013	mottok	informasjon	fra	Oslo	Kommune	om	avslag	på	søknad	om	ansvarsrett	som	
ansvarlig	søker	på	eiendom	105/398,	søker	er	Nøytral	Kontroll	&	Takst	AS.	Avslaget	
begrunnes	med	at	søknaden	er	svært	mangelfull.	

-	Ansvarlig	søker	-		for	alle	typer	tiltak	i	tiltaksklasse	1	

Krav	til	utdanning;	

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

Foretaket	har	ikke	vist	til	personell	med	slik	utdanning.	I	søknaden	er	det	referert	til	en	
person	med	over	8	års	praksistid,	men	ikke	angitt	utdanning/retning.	Utdanning/kurs	det	
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vises	til	i	vedlegg	har	ikke	et	tilstrekkelig	nivå	i	forhold	til	kravene	slik	det	fremkommer	av	
ovenfor	nevnte	bestemmelser.	Utdanningskravet	er	med	det	ikke	oppfylt.	

Krav	til	praksis/referanseprosjekt(er);	

Godkjenningsområdet	innebærer	utarbeidelse	av	tiltaksprofil	for	tiltaket,	synliggjøring	i	
gjennomføringsplan	jf.SAK10	§13-5,	Koordinering	av	prosjektering	og	utførelse	samt	at	
oppgaver	er	belagt	med	ansvar,	herunder	ansvar	for	uavhengig	kontroll	jf.	
byggesaksforskriften	kap	14.	Jf.bestemmelser	i	pbl.	§23-4	og	SAK10	§12-2	bokstav	a-m.	
I	søknaden	har	foretaket	vist	til	4	referanseprosjekter	innenfor	godkjenningsområdet.	Ut	fra	
beskrivelsene	av	prosjektene	anses	disse	å	være	relevant	innenfor	godkjenningsområdet,	jf.	
Pbl.	§23-4,	SAK10	§12-2	og	veiledningen	til	denne.	
Det	kommer	frem	av	saksbehandlingen	i	kommunen	at	det	for	3	av	søknadene	det	er	referert	
til	har	inneholdt	flere	mangler.	En	av	referansene	er	ikke	sporbar	da	det	ikke	finnes	saksnr.	
eller	g.nr/b.nr,	og	kan	således	ikke	legges	til	grunn	for	vurderingen.	

På	bakgrunn	av	det	ovenfor	nevnte	finner	direktoratet	at	foretaket	verken	i	søknaden	eller	i	
klagesaksomgangen	har	sannsynliggjort	eller	dokumentert	at	det	samlet	innehar	
tilstrekkelige	kvalifikasjoner	i	foretaket	til	å	få	godkjenning	som	ansvarlig	søker,	jf. SAK10 
§11-1. 

-	Overordnet	ansvar	for	prosjektering	i	tiltaksklasse	1	

Godkjenningsområdet	overordnet	ansvar	for	prosjektering	omfatter	komplett	prosjektering	
av	alle	relevante	fagområder	innen	bygning,	anlegg	eller	konstruksjon,	tekniske	
installasjoner.	Oppgaven	omfatter	offentligrettslig	ansvar	for	komplett	prosjektering	av	alle	
relevante	fagområder	som	inngår	i	et	tiltak.	Prosjektering	er	hjemlet	i	pbl.	§	23-5,og	
overordnet	ansvar	for	prosjektering	hjemlet	i	SAK10	§	13-5	andre	ledd	bokstav	a	og	
tilhørende	veiledning,	jf.	SAK10	§§	12-3	og	12-6	tredje	ledd.	Foretaket	har	også	ansvar	for	
prosjekteringsledelse	og	koordinering	av	underkonsulenter,	samt	ansvar	for	grensesnitt.	Ved	
at	foretaket	påtar	seg	ansvarsrett	for	underleverandører	vil	“hovedansvarlig”	også	hefte	fullt	
ut	for	feil,	mangler	og	ulovligheter	som	gjøres	av	underleverandøren.	

I	tiltaksklasse	1	omfatter	godkjenningsområdet	ansvar	for	komplett	prosjektering	av	tiltak	
med	liten	vanskelighetsgrad,	med	få	prosjekterende	fagområder,	som	ligger	i	tiltaksklasse	1	
og	2	og	hvor	grensesnitt	mellom	fagområder	er	oversiktlig.	jf.	SAK10	§	13-5	andre	ledd	
bokstav	a	og	tilhørende	veiledning.	

Krav	til	utdanning;	

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

Foretaket	har	ikke	vist	til	personell	med	slik	utdanning.	I	søknaden	er	det	referert	til	en	
person	med	over	8	års	praksistid,	men	ikke	angitt	utdanning/retning.	Utdanning/kurs	det	
vises	til	i	vedlegg	har	ikke	et	tilstrekkelig	nivå	i	forhold	til	kravene	slik	det	fremkommer	av	
ovenfor	nevnte	bestemmelser.	Utdanningskravet	er	med	det	ikke	oppfylt.	

Krav	til	praksis/referanseprosjekt(er);	
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De	samme	referanseprosjektene	legges	til	grunn,	og	det	finnes	kun	ett	som	omhandler	
prosjektering	på	egen	ansvarsrett,	og	dette	er	gitt	eget	foretak.	Beskrivelse	av	
ansvarsrett/arbeidet;	tilpasning	til	Tek10.	Ut	fra	dette	kan	vi	ikke	se	at	foretaket	benytter	
andre	foretak	inn	under	sin	ansvarsrett.	Det	vurderes	da	slik	at	det	slik	at	det	benyttes	
innleide	foretak	med	egne	ansvarsretter	til	de	oppgaver	som	ikke	dekkes	av	egne	ressurser.		

Referanseprosjektet	dekker	således	ikke	godkjenningsområdets	faglige	innhold,	og	med	ett	
referanseprosjekt	fra	2014	anses	ikke	den	nødvendige	erfaringstiden	oppfylt.	

Etter	vår	vurdering	har	ikke	foretaket	vist	til	slik	praksis	og	slik	sett	dokumentert	at	det	
samlet	har	kvalifikasjoner	som	er	tilpasset	godkjenningsområdet	det	er	søkt	om,	jf.	SAK10	§	
11-1.	(Direktoratet	vil	presisere	at	koordinering	mot	andre	ansvarshavende	er	oppgaver	som	
inngår	i	alle	utførende	fagområder,	jf.	SAK10	§12-4).	

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

Godkjenningsområdet	overordnet	ansvar	for	utførelse	innebærer	at	bygge-	eller	
rivearbeidene	utføres	i	henhold	til	prosjekteringen	til	de	ansvarlig	prosjekterende,	samt	krav	
og	tillatelser	etter	plan-	og	bygningsloven.	Utførelse	er	hjemlet	i	pbl.	§	23-6,og	overordnet	
ansvar	for	utførelse	hjemlet	i	SAK10	§	13-5	tredje	ledd	bokstav	a	og	tilhørende	veiledning,	jf.	
SAK10	§§	12-4	og	12-6	tredje	ledd.		

Foretaket	har	ansvar	for	komplett	utførelse	av	alle	relevante	fagområder.	Dette	innebærer	
også	ansvar	for	koordinering	av	underkonsulenter,	samt	ansvar	for	grensesnitt.	Ved	at	
foretaket	påtar	seg	ansvarsrett	for	underleverandører	vil	“hovedansvarlig”	også	hefte	fullt	ut	
for	feil,	mangler	og	ulovligheter	som	gjøres	av	underleverandøren.	Der	underleverandører	
benyttes	skal	disse	oppfylle	system-	og	kvalifikasjonskrav	som	følger	av	SAK10	kap.10	og	11.	

I	tiltaksklasse	1	omfatter	godkjenningsområdet	ansvar	for	komplett	prosjektering	av	tiltak	
med	liten	vanskelighetsgrad,	med	få	prosjekterende	fagområder,	som	ligger	i	tiltaksklasse	1	
og	2	og	hvor	grensesnitt	mellom	fagområder	er	oversiktlig.	jf.	SAK10	§	13-5	tredje	ledd	
bokstav	a	og	tilhørende	veiledning.	

Krav	til	utdanning;	

Kvalifikasjonskravene	fremgår	av	SAK10	§	11-1	og	veiledningen	til	denne.	For	overordnet	
ansvar	prosjekterende	i	tiltaksklasse	1,	er	utdanningskravet	relevant	utdanning	som	svarer	til	
kravet	for	mester/fagskole	og	2	års	praksis	innen	det	aktuelle	godkjenningsområdet.	

Foretaket	har	ikke	vist	til	personell	med	slik	utdanning.	I	søknaden	er	det	referert	til	en	
person	med	over	8	års	praksistid,	men	ikke	angitt	utdanning/retning.	Utdanning/kurs	det	
vises	til	i	vedlegg	har	ikke	et	tilstrekkelig	nivå	i	forhold	til	kravene	slik	det	fremkommer	av	
ovenfor	nevnte	bestemmelser.	Utdanningskravet	er	med	det	ikke	oppfylt.	

Krav	til	praksis/referanseprosjekt(er);	

De	samme	referanseprosjektene	legges	til	grunn	og	det	finnes	kun	ett	som	omhandler	
utførelse	på	egen	ansvarsrett,	og	dette	er	gitt	eget	foretak.	Beskrivelse	av	
ansvarsrett/arbeidet;	graving	og	innsetting	av	vinduer.	Ut	fra	dette	kan	vi	ikke	se	at	foretaket	
benytter	andre	foretak	inn	under	sin	ansvarsrett.	Det	vurderes	da	slik	at	det	benyttes	
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innleide	foretak	med	egne	ansvarsretter	til	de	oppgaver	som	ikke	dekkes	av	egne	ressurser.		

Referanseprosjektet	dekker	således	ikke	godkjenningsområdets	faglige	innhold,	og	med	ett	
referanseprosjekt	fra	2014	anses	ikke	den	nødvendige	erfaringstiden	oppfylt.	

Etter	vår	vurdering	har	ikke	foretaket	vist	til	slik	praksis	og	slik	sett	dokumentert	at	det	
samlet	har	kvalifikasjoner	som	er	tilpasset	godkjenningsområdet	det	er	søkt	om,	jf.	SAK10	§	
11-1.	(Direktoratet	vil	presisere	at	koordinering	mot	andre	ansvarshavende	er	oppgaver	som	
inngår	i	alle	utførende	fagområder,	jf.	SAK10	§12-4).»	

	

	

Sak	78/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	sentral	godkjenning	fra	Ypsilon	
Contractors	AS	(godkjenningsnr.	2014/8440).		

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

Vedtak:	

Klagen	tas	ikke	til	følge.	

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

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

«Klagen	gjelder		

Klagen	gjelder	avslag	på	søknad	av	03.09.2014,	ref:14/6734	om	fornyelse	av	sentral	
godkjenning	for	følgende	godkjenningsområder:	
	

• SØK	-	Søkerfunksjon	i	tiltaksklasse	2	
• PRO	–	Overordnet	ansvar	for	prosjektering	i	tiltaksklasse	3	
• UTF	–	Overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	3	
• UTF	–	Plasstøpte	betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	3	
• KTR	–	Overordnet	ansvar	for	kontroll	i	tiltaksklasse	3	

	
I	brev	av	04.11.2014	ble	vedtak	av	16.10.2014	påklaget	av	foretaket.	Klagen	er	rettidig,	jf.	
forvaltningsloven	(fvl.)	§29.		
	
Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	03.09.2014	søknad	om	fornying	av	sentral	godkjenning	
for	ansvarsrett.	I	vedtak	datert	16.10.2014	avslo	direktoratet	søknad	om	sentral	godkjenning	
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på	bakgrunn	av	at	foretaket	ikke	viste	til	referanseprosjekter	som	i	tilstrekkelig	grad	dekker	
de	godkjenningsområdene	foretaket	hadde	søkt	om,	jf.SAK10	§§11-4	og	13-5	med	tilhørende	
veiledning.	Foretaket	hadde	dermed	ikke	dokumentert	å	ha	samlede	kvalifikasjoner	som	var	
tilpasset	godkjenningsområdet	det	var	søkt	om	i	tiltaksklasse	2/3,	jf.	SAK10	§	11-1.	

Følgende	godkjenningsområder	ble	i	vedtak	av	16.10.14	ikke	innvilget:	

• SØK	-	Søkerfunksjon	i	tiltaksklasse	2	
• PRO	–	Overordnet	ansvar	for	prosjektering	i	tiltaksklasse	3	
• UTF	–	Overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	3	
• UTF	–	Plasstøpte	betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	3	
• KTR	–	Overordnet	ansvar	for	kontroll	i	tiltaksklasse	3	

	
	
	
Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Ypsilon	Contractors	AS	ble	registrert	i	enhetsregisteret	13.09.2003.	Det	har	sin	
virksomhet/bransje;	Spesialentrepenørvirksomhet	innenfor	betongrehabilitering	samt	annen	
entrepenørvirksomhet		som	naturlig	hører	sammen	med	denne,	herunder	å	delta	i	andre	
selskaper.	Selskapet	skal	også	kunne	yte	konsulenttjenester	samt	selge	egenutviklet	
teknologi	og	utstyr.	Næringskode:	43.990		Annen	spesialisert	bygge-	og	anleggsvirksomhet.		

Foretaket	har	tidligere	innhatt	sentral	godkjenning,	første	gang	03/2004.	Siste	periode	
03/2010	–	03/2013	innenfor	utførende	og	kontrollerende	anlegg,	konstruksjoner	og	
installasjoner	i	tkl.3.	

	

Saksgang	

03.09.2014	 Søknad	om	sentral	godkjenning.	
16.10.2014		 Vedtaksbrev	–	avslag	på	søknad	
06.11.2014		 Mottat	klage	på	vedtak	
	
Foretakets	anførsler	

I	brev	av	06.11.2014	påklages	vedtaket	om	avslag,	ingen	ytterligere	begrunnelse	gis.	De	ber	
samtidig	om	frist	til	21.11.2014	hvor	de	innen	denne	dato	skal	ettersende	manglende	
dokumentasjon/	referanser.		
	

Vurdering		

Direktoratet	har	pr.d.d.	ikke	mottatt	ytterligere	informasjon	som	varslet	i	klagen.	Det	
foreligger	dermed	ikke	nye	momenter	i	saken,	og	således	ikke	funnet	at	klagen	kan	føre	frem	
hva	gjelder	sentral	godkjenning	for	de	ovenfor	nevnte	områder.	Det	vises	til	begrunnelse	gitt	
i	vedtak	av	16.10.2014.	

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

Ved	sentral	godkjenning	må	foretakets	faglige	ledelse	dokumentere	at	den	behersker	hele	
bredden	av	arbeidsoppgaver	innen	det	godkjenningsområdet	det	søkes	godkjenning	for,	
jf.Ot.prp.	nr.	45	(2007-2008)	pkt.	10.8.1.	Når	det	gjelder	foretakets	tidligere	
godkjenningsområder,	vil	direktoratet	bemerke	at	praktiseringen	av	regelverket	vedrørende	
den	sentrale	godkjenningsordningen	har	blitt	noe	strengere	de	siste	årene	som	følge	av	
bygningsmyndighetenes	ønske	om	dette,	jf.	Ot.prp.	nr.	45	(2007-2008)	s.	132.	Det	er	følgelig	
ingen	automatikk	i	at	et	foretak	får	fornyet	sin	sentrale	godkjenning	i	samme	
godkjenningsområde,	eller	i	samme	tiltaksklasse	som	det	hadde	tidligere.	Ved	søknad	om	
fornyelse	av	sentral	godkjenning	må	derfor	foretaket	dokumentere	at	det	har	nødvendige	
kvalifikasjoner	i	foretaket,	og	at	det	har	relevant	og	oppdatert	praksis	for	
godkjenningsområdet	og	i	den	omsøkte	tiltaksklasse	i	henhold	til	gjeldende	regelverk	på	
fornyelsestidspunktet.		

Det	sammenfattes	her	de	generelle	krav	for	nedenfor	påklagede	områder;	

• PRO	–	Overordnet	ansvar	for	prosjektering	i	tiltaksklasse	3	
• UTF	–	Overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	3	
• KTR	–	Overordnet	ansvar	for	kontroll	i	tiltaksklasse	3	

	
Godkjenningsområdet	overordnet	ansvar	for	pro/utf/ktr	omfatter	offentligrettslig	ansvar	for	
komplett	utførelse	av	alle	relevante	fagområder	som	inngår	i	et	tiltak.	Hjemlet	i	pbl.	kap.23,	
og	i	SAK10	§	13-5	med	tilhørende	veiledning,	jf.	SAK10	§§	12-3,	12-4	og	12-5.	Foretaket	har	
også	ansvar	for	prosjektledelse	og	koordinering	av	underkonsulenter,	samt	ansvar	for	
grensesnitt.	Ved	at	foretaket	påtar	seg	ansvarsrett	for	underleverandører	vil	
“hovedansvarlig”	også	hefte	fullt	ut	for	feil,	mangler	og	ulovligheter	som	gjøres	av	
underleverandøren.	

Tiltaksklasse	3	omfatter	oppgaver	med	stor	kompleksitet	og	vanskelighetsgrad	eller	oppgaver	
av	middels	kompleksitet	og	vanskelighetsgrad	hvor	mangler	eller	feil	kan	føre	til	store	
konsekvenser	for	helse,	miljø	og	sikkerhet.	Jf.	SAK10	§	9-4	tredje	ledd	med	tilhørende	
veiledning.	
	
Krav	til	utdanning;	

Kvalifikasjonskravene	fremgår	av	byggesaksforskriften	§	11-1	og	veiledningen	til	denne.	For	
overordnet	ansvar	prosj./kontr.	i	tiltaksklasse	3,	er	utdanningskravet	relevant	utdanning	som	
svarer	til	kravet	for	siv.ing/master	og	5	års	praksis	innen	det	aktuelle	godkjenningsområdet.	
For	overordnet	ansvar	utførende	-ingeniør/bachelor	og	6	års	praksis.	

Foretaket	dokumenterer	utdanning	med	vitnemål	for	daglig	leder	fra	sivilingeniørstudiet	ved	
bygningsingeniøravdelingen	ved	universitetet	i	Trondheim	fra	1984.	For	ytterligere	ansatte	er	
det	oppgitt	utdanningsnivå	ingeniør	eller	lavere	grad,	av	disse	er	for	en	ansatt	dokumentert	
utdanning	med	cv	og	et	vitnemål	som	høyskolekandidat	i	ingeniørfag.		
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Når	det	gjelder	den	vedlagte	organisasjonsplanen	oppfyller	ikke	denne	kravene	i	SAK10	§	1-
2.1	ledd	bokstav	e,	jf.	§	11-1,1.	ledd.	Direktoratet	kan	ikke	ut	fra	organisasjonsplanen,	som	
skal	vise	foretakets	ansvars-	og	myndighetsfordeling	og	kvalifikasjoner,	se	at	foretaket	har	
dokumentert	at	kvalifikasjonskravene	er	oppfylt	gjennom	personer	med	nødvendige	
kvalifikasjoner	i	form	av	relevant	utdanning	og	praksis.	Jf.SAK10	§	9-1	første	og	annet	ledd	
med	tilhørende	veiledning.	Ut	fra	organisasjonsplanen	er	kun	den	administrative	
oppbyggingen	synliggjort.	Det	er	dermed	ikke	redegjort	for	foretakets	samlede	kompetanse,	
jf.SAK10	§11-3	første	ledd	med	tilhørende	veiledning.		
	
Krav	til	praksis/referanseprosjekt(er);	

Det	er	i	søknaden	registrert	elektronisk	i	hovedsak	tre	referanseprosjekter,	og	vedlagt	en	
referanseliste	med	tiltak/prosjekter	tilbake	til	2004.	Som	bemerket	i	vedtak	av	16.10.2014	
oppfyller	ikke	denne	listen	kravene	til	referanseprosjekter,	jf.SAK10	§11-4	andre	ledd	med	
tilhørende	veiledning.	Godkjenningsområdene	som	skal	beherskes	er	meget	omfattende	og	
fremgår	av	SAK10	§§	13-5	andre,	tredje	og	femte	ledd	med	tilhørende	veiledninger.	
Beskrivelse	gitt	av	referanseprosjektene	er	meget	kortfattet	f.eks;	”prosjektering,	
beregninger”	og	”kontroll	av	utførelsen”.	Disse	skal	dokumentere	at	foretaket	behersker	
godkjenningsområdene	i	sin	helhet,	hvilket	ikke	er	gjort	i	de	innsendte	referanseprosjekter.			

Vi	kan	ut	fra	referanseprosjektene	og	beskrivelse	av	disse	ikke	se	at	foretaket	benytter	andre	
foretak	inn	under	sin	ansvarsrett,	men	det	kan	derimot	se	ut	til	at	de	selv	i	stor	grad	selv	har	-	
eller	arbeider	under	andre	foretak	sin	ansvarsrett.	Det	er	dermed	ikke	synliggjort	i	
referanseprosjekter	eller	i	foretakets	organisering	at	foretaket	har	hatt	overordnet	ansvar.	

Det	presiseres	for	godkjenningsområdet	kontroll	at	det	her	betinges	utført	av	et	annet	
foretak	enn	det	foretaket	som	har	utført	arbeidet	som	skal	kontrolleres,	derav	krav	til	
uavhengighet	jf.	SAK10	§14-1,	i	tillegg	til	kvalifikasjonskravene	i	SAK10	kap.9-11.		

Videre	skal	foretaket	ha	erfaring	med	kontroll	av	prosjekterings-	og	utførelsesoppgaver	av	
relevante	fagområder	og	grenseflater.	Det	er	en	forutsetning	at	foretaket	har	kvalifisert	
personell	med	relevant	praksis	fra	prosjektering	og	prosjekteringsledelse,	samt	praksis	fra	
utførelse/byggeledelse,	og	har	rutiner	for	fagkontroll	og	tverrfaglig	kontroll,	slik	at	kontrollen	
utføres	på	en	hensiktsmessig	måte	og	i	nødvendig	omfang,	jf.SAK10	§11-1	tredje	ledd	og	§14-
2	med	tilhørende	veiledning.	Direktoratet	kan	ikke	ut	fra	forelagt	dokumentasjon	se	at	
foretaket	har	beskrevet	slik	kontroll.		

Etter	vår	vurdering	har	ikke	Ypsilon	Contractors	AS	verken	i	søknaden	eller	i	
klagesaksomgangen	sannsynliggjort	eller	dokumentert	at	det	samlet	innehar	tilstrekkelige	
kvalifikasjoner	for	å	få	innvilget	godkjenningsområdene	det	er	søkt	om,	jf.	SAK10	§	11-1.	
(Direktoratet	vil	presisere	at	koordinering	mot	andre	ansvarshavende	er	oppgaver	som	
inngår	i	alle	utførende	fagområder,	jf.	SAK10	§12-4).	

	

Det	sammenfattes	her	de	generelle	krav	for	nedenfor	påklagede	områder;	

• SØK	-	Søkerfunksjon	i	tiltaksklasse	2	
• UTF	–	Plasstøpte	betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	3	
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Kvalifikasjonskravene	fremgår	av	byggesaksforskriften	§	11-1	og	veiledningen	til	denne.	For	
funksjonen	søker	i	tiltaksklasse	2,	er	utdanningskravet	relevant	utdanning	som	svarer	til	
kravet	for	mester/fagskole	og	6	års	praksis	innen	det	aktuelle	godkjenningsområdet.	For	
utførende	plasstøpte	betongkonstruksjoner	-	ingeniør/fagbrev	og	5	års	praksis.	

For	området	ansvarlig	søker	vil	det	i	tiltaksklasse	2	innebære	søknader	med	noe	
kompleksitet,	der	koordineringsbehovet	for	prosjektering,	utførelse	eller	kontroll	er	
krevende,	jf.	SAK10	§13-5	første	ledd	med	tilhørende	veiledning.		

Utførende	for	plasstøpte	betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	3	omfatter	forskalings-,	
armerings-	og	utstøpningsarbeider	av	konstruksjoner	som	fundamenter,	vegger,	søyler,	
bjelker	og	dekker.	Hvor	utførelse	av	konstruksjoner	av	slakkarmert,	uarmert	eller	
spennarmert	betong	med	tiltak	som	etter	NS	1990	+NA	plasseres	i	pålitelighetsklasse	2	eller	
3,	og	forutsettes	utført	med	”utvidet	kontroll”.		Det	vises	til	eksempler	i	SAK10	§13-5	tredje	
ledd	bokstav	d	med	tilhørende	veiledning.	
	
Krav	til	utdanning;	

Kvalifikasjonskravene	fremgår	av	byggesaksforskriften	§	11-1	og	veiledningen	til	denne.	
For	søker	i	tiltaksklasse	2,	er	utdanningskravet	relevant	utdanning	som	svarer	til	kravet	for	
mesterbrev/fagskole	og	6	års	praksis	innen	det	aktuelle	godkjenningsområdet.	For	utførende	
plasstøpte	betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	3	-ingeniør/bachelor	og	5	års	praksis.	

Det	gjøres	her	gjeldende	samme	vurdering	som	gjort	i	ovenstående	punkt	angående	
utdanning/kvalifikasjoner.	

	
Krav	til	praksis/referanseprosjekt(er);	

Det	vises	i	hovedsak	til	de	samme	referanseprosjektene,	og	vi	gjør	de	samme	observasjoner	
for	disse	godkjenningsområder.	Det	gis	en	meget	kortfattet	beskrivelse,	og	vi	kan	ikke	ut	fra	
dette	se	at	foretaket	har	dokumentert	at	det	behersker	godkjenningsområdene	i	sin	helhet.		

Etter	vår	vurdering	har	ikke	Ypsilon	Contractors	AS	verken	i	søknaden	eller	i	
klagesaksomgangen	sannsynliggjort	eller	dokumentert	at	det	samlet	innehar	tilstrekkelige	
kvalifikasjoner	for	å	få	innvilget	godkjenningsområdene	det	er	søkt	om,	jf.	SAK10	§	11-1.		

Det	er	vurdert	om	foretaket	har	synliggjort	tilstrekkelig	organisering,	kvalifikasjoner	og	
referanser	for	godkjenning	i	lavere	tiltaksklasser,	men	direktoratet	finner	ikke	grunnlag	for	
innvilgelse	ut	fra	innsendte	dokumentasjon.»	
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Sak	79/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	sentral	godkjenning	fra	Karl-Ove	
Bjørnstad	AS	(godkjenningsnr.	2015/58).		

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

Vedtak:	

Klagen	tas	ikke	til	følge.	

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

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

«Klagen	gjelder	

Klagen	gjelder	avslag	på	søknad	om	sentral	godkjenning	for	godkjenningsområdet:	

• Innmåling	og	utstikking	i	tiltaksklasse	2	

I		brev	datert	05.01.2015	ble	vedtaket	påklaget	ved	Tormod	A	Sletten	i	advokatfirma	Riisa	&	
co.	Klagen	er	rettidig,	jf.	forvaltningsloven	§	29.		

Direktoratet	har	tatt	klagen	delvis	til	følge	og	innvilget	følgende	godkjenningsområder	i	eget	
omgjøringsvedtak:	

• Utførelse	av	arbeid	på	bevaringsverdige	byggverk	i	tiltaksklasse	2	
• Montering	av	bærende	metall-	eller	betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	2	

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	16.10.2014	søknad	om	sentral	godkjenning	for	
ansvarsrett.	

I	vedtak	datert	15.12.2014	avslo	direktoratet	delvis	søknad	om	av	sentral	godkjenning.		

Følgende	godkjenningsområder	ble	innvilget:	

• Overordnet	ansvar	for	utførelse	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	
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• Utførelse	av	riving	og	miljøsanering	i	tiltaksklasse	2	

Følgende	godkjenningsområde	ble	ikke	innvilget:	

• Overordnet	ansvar	for	prosjektering	i	tiltaksklasse	3	
• Overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	3	
• Innmåling	og	utstikking	i	tiltaksklasse	3	
• Utførelse	av	grunnarbeid	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	3	
• Utførelse	av	plasstøpte	betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	3	
• Utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	i	tiltaksklasse	3	
• Utførelse	av	murarbeid	i	tiltaksklasse	3	
• Montering	av	bærende	metall-	eller	betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	3	
• Montering	av	glasskonstruksjoner	og	fasadekledning	i	tiltaksklasse	3	
• Utførelse	av	taktekkingsarbeid	i	tiltaksklasse	3	
• Utførelse	av	arbeid	på	bevaringsverdige	byggverk	i	tiltaksklasse	3	
• Utførelse	av	riving	og	miljøsanering	i	tiltaksklasse	3	

Begrunnelsen	for	avslaget	var	at	foretaket	ikke	hadde	dokumentert	nødvendig	relevant	
utdanning,	jf.	byggesaksforskriften	(SAK10)	§§	11-1	første	ledd	og	11-4.	
Referanseprosjektene	foretaket	hadde	vist	til	dekket	heller	ikke	i	tilstrekkelig	grad	
godkjenningsområdet,	jf.	
SAK10	§§	11-4	og	13-5	tredje	ledd	bokstav	b,	og	tilhørende	veiledning.	Foretaket	hadde	
dermed	ikke	dokumentert	at	det	har	samlet	har	kvalifikasjoner	som	er	tilpasset	
godkjenningsområdet	det	er	søkt	om,	jf.	SAK10	§	11-1.	Direktoratet	fant	heller	ikke	grunnlag	
for	å	innvilge	godkjenningsområdet	i	en	lavere	tiltaksklasse.	

Klagen	gjelder	tiltaksklasse	2	for	det	påklagede	området.	

	

Generelle	opplysninger	om	foretaket	

Karl-Ove	Bjørnstad	AS	ble	stiftet	12.01.1994	men	har	ikke	hatt	sentral	godkjenning	tidligere.	
Foretaket	har	forretningsadresse	i	Trondheim	kommune	i	Trøndelag.	Selskapet	har	20	
ansatte.		Karl	Ove	Bjørnstad	er	daglig	leder.	Han	er	murmester	og	har	i	tillegg	2	årig	teknisk	
skole.		Foretaket	har	videre	opplyst	4	ansatte	med	svennebrev	som	tømrer	og	2	personer	
med	fagbrev	som	forskalingssnekker.	Foretaket	driver	tradisjonell	entreprenørvirksomhet	
med	hovedvekt	på	boligblokker.	

	

Saksgang	

16.10.2015:	Søknad	
18.11.2014:	Foreløpig	svarbrev	
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28.11.2014:	Tilleggsinformasjon	fra	foretaket	
15.12.2014:	Delvis	avslag	på	søknad	om	sentral	godkjenning		
18.12.2014:	Klage	på	avslag	arkivert	hos	direktoratet	
juni	–	november	2015:	Diverse	e-postkommunikasjon	mellom	direktoratet	og	foretaket.	

	

Foretakets	anførsler	

Klage	fremføres	av	advokat	Tormod	A.	Sletten	i	advokatfirmaet	Riisa	&	co	på	vegne	av	
foretaket.			

Sletten	viser	til	telefonsamtale	hvor	han	har	opplyst	at	Bjørnstad	har	ingeniørutdannelse	og	
at	det	vil	være	mulig	å	fremskaffe	dokumentasjon	på	denne,	men	at	det	ikke	fremstår	som	
nødvendig	da	de	har	behov	for	sentral	godkjenning	i	tiltaksklasse	2,		og	at	søknaden	om		
tiltaksklasse	3		ikke	opprettholdes.			

Han	skriver	videre	at	klagen	med	det	gjelder	godkjenningsområdene	:	Innmåling	og	
utstikking,	montering	av	bærende	metall-	eller	betongkonstruksjoner	og	arbeid	på	
bevaringsverdige	byggverk	

For	de	to	første	områdene	anfører	Sletten	at	dette	er	arbeider	foretaket	har	utført	på	de	
fleste	prosjekter	frem	til	nå,	og	han	vil	komme	tilbake	med	en	nærmere	konkret	
dokumentasjon	på	at	disse	arbeidene	har	vært	utført	av	foretaket.	Det	vises	til	klagen	

	

Vurdering	

Direktoratet	har	vurdert	klageanførslene	og	funnet	at	klagen	ikke	kan	føre	frem	hva	gjelder	
sentral	godkjenning	for	ansvarlig	utførende	for	innmåling	og	utstikking	i	tiltaklasse	2		

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

Krav	til	utdanning	og	praksis	

Godkjenning	for	ansvarlig	utførende	for	innmåling	og	utstikking	i	tiltaklasse	2	krever	
utdanning	som	svarer	til	krav	til	mesterbrevutdanning	eller	teknisk	fagskole	med	fagplan	for	
linjefag	og	3	års	praksis,	jf.	SAK	10	§	11-1	første	ledd	og	veiledningen	til	bestemmelsen	slik	
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den	gir	uttrykk	for	den	sentrale	godkjenningsordningens	praksis	for	krav	til	utdanningsnivå.		
Relevant	utdanning	vil	for	eksempel	være	landmålingslinje	fra	teknisk	fagskole	,	eventuelt	
også	teknisk	fagskole	bygg	og	anleggslinje.	

	

Karl	Ove	Bjørnstad		er	murmester,	og	har	2	årig	teknisk	skole	fra	1968.	Det	er	som	det	
fremgår	av	klagen	ikke	fremlagt	vitnemål		for	denne.	Direktoratet		legger	til	grunn	at		
Bjørnstad	har	utdanning	som	kan	være	tilstrekkelig	relevant	gitt	tilstrekkelig	kvalifiserede	
praksis	som	for	eksempel	oppmålingsingeniør.	

	

Foretakets	praksis	

Godkjenningsområdet	omfatter	innmåling	av	detaljer	for	å	sikre	nødvendig	plassering	av	
tiltak	på	situasjonskart	samt	overføring	av	tiltakets	plassering	fra	plan	til	terreng,	i	områder	
hvor	krav	til	høyder	og	minsteavstander	for	utstikking	av	punkter	er	krevende	for	oppfyllelse	
av	krav	til	plangrunnlaget.	
	
Eksempler	på	utstikking	i	tiltaksklasse	2:	

Innmåling	av	nødvendige	detaljer	for	sikre	nødvendig	utgangspunkt	for	beregning	av	tiltakets	
plassering,byggverk	med	uregelmessig	form	(mange	utstikkingspunkter	og	buer),	større	
byggverk	i	skrånende	eller	kupert	terreng,infrastruktur	i	boligfelt	(interne	veier	og	VA-
ledninger	med	lengdeprofil	og	kotehøyde,	samt	kummer	med	høydeangivelse),utstikking	av	
fundamenter	for	bruer.	

Det	er	listet	opp	en	rekke	prosjekter	hvorav	de	fleste	er	fra	langt	tilbake	i	tid.		Det	er	i	
prosjektbeskrivelsen	ikke	redegjort	for	hvilken	arbeider	foretaket	selv	utfører	innen	
oppmålingstekniske	arbeider.		Foretaket	har	heller	ikke	i	organisasjonsplanen	vist	at	de	
disponerer	personell	som	utfører	oppmålingstekniske	arbeider.		

Organisasjonsplanen	skal	vise	foretakets	kvalifikasjoner	med	hensyn	til	utdanning	og	praksis.	
Organisasjonsplanen	legges	til	grunn	for	direktoratets	vurdering,	jf	SAK	10	§	11-1.		
Bestemmelsen	må	ses	i	sammenheng	med	byggesaksforskriften	§	11-4	første	ledd	som	
krever	at	foretakets	kvalifikasjoner	med	hensyn	til	utdanning	og	praksis	må	fremstå	som	
relevante	for	det	omsøkte	godkjenningsområdet.		

Foretaket	har	således	ikke	vist	til	samlede	kvalifikasjoner	som	er	tilpasset	
godkjenningsområdet	utførelse	innmåling	og	utstikking	i	tiltaksklasse	2,	jf.	SAK10	§	11-1.»	

På	bakgrunn	av	det	ovenfor	nevnte	finner	direktoratet	at	Karl-Ove	Bjørnstad	AS	As	verken	i	
søknaden	eller	i	klagesaksomgangen	har	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelige	kvalifikasjoner	
til	å	få	godkjenning	for	utførelse	av	innmåling	og	utstikking	i	tiltaksklasse	2.	Direktoratet	har	
etter	dette	kommet	til	at	klagen	ikke	kan	tas	til	følge.»	
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Sak	80/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
fra	Landås	Hage	og	Boligservice	AS	(godkjenningsnr.	2015/1501).		

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

Vedtak:	

Klagen	tas	ikke	til	følge.	

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

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

«Klagen	gjelder		

Klagen	gjelder	avslag	på	søknad	av	22.12.2014	om	sentral	godkjenning	for	følgende	
godkjenningsområde:	

• Utførelse	av	grunnarbeid	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	2	

• Utførelse	av	plasstøpte	betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1	

• Utførelse	av	murarbeid	i	tiltaksklasse	1	

• Utførelse	av	arbeid	på	bevaringsverdige	byggverk	i	tiltaksklasse	1	

Vedtaket	datert	02.02.2015	ble	påklaget	av	foretaket	ved	v/Tommy	Sande	den	18.02.2015.	
Klagen	er	rettidig,	jf.	forvaltningsloven	§	29.	Foretaket	er	klageberettiget,	jf.	(fvl)	§	28.1.1.	
Klagen	er	fremsatt	i	samsvar	med	fvl.	§	32.	

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	22.12.2014	søknad	om	sentral	godkjenning	for	
ansvarsrett.		

I	vedtak	datert	02.02.2015	avslo	direktoratet	delvis	søknad	om	sentral	godkjenning.	Følgende	
godkjenningsområder	ble	innvilget:		

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

• Utførelse	av	grunnarbeid	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	1	

• Utførelse	av	riving	og	miljøsanering	i	tiltaksklasse	1	

Følgende	godkjenningsområder	ble	ikke	innvilget:	
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• Søker(for	alle	typer	tiltak)	i	tiltaksklasse	1	

• Prosjektering	av	utearealer	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	1	

• Prosjektering	av	geoteknikk	i	tiltaksklasse	1	

• Utførelse	av	grunnarbeid	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	2	

• Utførelse	av	plasstøpte	betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1	

• Utførelse	av	murarbeid	i	tiltaksklasse	1	

• Utførelse	av	arbeid	på	bevaringsverdige	byggverk	i	tiltaksklasse	1	

	
Begrunnelsen	for	avslagene	for	disse	godkjenningsområdene	var	at	foretaket	ikke	hadde	
dokumentert	nødvendig	relevant	utdanning,	jf.	byggesaksforskriften	(SAK10)	§§	11-1,1.	ledd	
og	11-4.	Det	ble	samtidig	opplyst	om	relevant	utdanning.			Godkjenningsområdet	utførelse	på	
bevaringsverdige	byggverk	var	i	tillegg	begrunnet	med	for	dårlige	referanseprosjekter.	

	

Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Foretaket	ligger	i		Bergen	kommune	i		Hordaland	fylke.		

Foretaket	er	et	aksjeselskap	som	ifølge	opplysninger	fra	Brønnøysundregistrene	ble		stiftet	
28.12.1998	og	registrert	i	enhetsregisteret	den	10.02.1999.		Foretaket	hadde	godkjenning	
etter	tidligere	forskrift,	som	bygde	på	et	annet	system	og	andre	krav.	Ifølge	
organisasjonsplanen	har	foretaket	14	ansatte,	mens	det	ifølge	opplysninger	i	Purehelp	er	23	
ansatte.	Daglig	leder	er	Tommy	Sande.		Han	har	fagbrev	som	anleggsgartner	fra	2003.		Det	er	
i	tillegg	innsendt	dokumentasjon	på	at	Frode	Takle	har	bestått	svenneprøven	som	sveiser	i	
1989.		Monica	Solheim	har	avlagt	fagprøven	som	anleggsgartner.		Det	er	i	tillegg	innsendt	
utenlandsk	dokumentasjon	på	at	Antoni	Stenka	er	jernbinder.	Denne	dokumentasjonen	er	
imidlertid	innsendt	på	et	utenlansk	språk	som	ikke	er	lesbart	for	direktoratet.	Foretaket	ble	
gjort	oppmerksom	på	språkkravet	i	SAK10	§	13-2	den	29.06.2015.	Foretaket	ble	
innrapportert	av	Bergen	Kommune	i	2010	for	å	ha	utført	arbeider	i	forbindelse	med	bygging	
av	garasjer	i	Gerhard	Grams	vei	69	G	i	Bergen.	Det	ble	ansett	nødvendig	med	oppfølging	og	
foretaket	fikk	advarsel	fra	direktoratet.	Det	fremgår	at	foretaket	hadde	dårlig	forståelse	av	
ansvarsretten,	mangelfull	avviksbehandling	som	indikerte	mangelfull	forståelse	for	plan-	og	
bygningsloven	og	ansvarsrettssystemet.	

	

Saksgang	

22.12.2014:	Søknad	

23.01.2015:	Brev	til	foretaket	med	anmodning	om	bedre	dokumentasjon	

Direktoratet	mottar	deretter	en	del	tilleggsdokumentasjon	

02.02.2015:	Vedtak	om	sentral	godkjenning	(delvis	avslag)	
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18.02.2015:	Klage	på	vedtaket	

29.07.2015:	Foretaket	orienteres	på	e-post	om	nødvendig	ny	dokumentasjon.	Ikke	besvart.	

	

Foretakets	anførsler	

Foretaket	anfører	at	underliggende	dokumentasjon	i	den	tidligere	godkjenningen	ikke	er	
tilstrekkelig	lagt	til	grunn	når	foretakets	kompetanse	ble	vurdert	i	den	siste	søknaden.		I	den	
sammenheng	vises	det	til	kopi	av	tidligere	innsendt	dokumentasjon	som	vedlegges.	I	tillegg	
vises	det	til	en	del	konkrete	arbeider	i	selve	klagen,	en	del	av	disse	er	ikke	ferdigstilt.	Klagen	
avsluttes	med	en	kort	oppsummering	av	daglig	leders	erfaring	innen	bygg	og	anlegg.	

For	øvrig	vises	det	til	klagen.	

	

Vurdering	

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

Gjeldende	rett	for	vurderingen	

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

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

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

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

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

Daværende	Kommunal-	og	regionaldepartementet	skrev	i	et	brev	til	direktoratet	den	
11.09.2008	bl.a.	følgende	om	nødvendigheten	av	riktig	utdannelse	for	å	få	sentral	
godkjenning:	
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”Dersom	det	gis	sentral	godkjenning	til	et	foretak	hvor	den	faglige	ledelsen	ikke	oppfyller	
minimumskravet	til	relevant	utdanning	og	praksis,	innebærer	dette	i	realiteten	en	
dispensasjon	fra	kravet	i	GOF	§§	10	og	11.	(Tidligere	forskrift,	dibks	bemerkning).	Ved	søknad	
om	lokal	godkjenning	for	ansvarsrett	har	kommunen	myndighet	til	å	dispensere	fra	kravet	til	
utdanning	og	praksis,	jf	pbl	§	7	første	ledd.	Denne	muligheten	er	imidlertid	ikke	tillagt	den	
sentrale	godkjenningsordningen	og	klagenemnda,	jf	”kommunen””.	

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

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

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

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

Departementet	skriver	videre:	

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

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

Departementets	uttalelser	er	m.a.o.	svært	klare	og	konsekvente	over	lengre	tid.	Inntil	
departementet	på	formell	og	korrekt	måte	har	gitt	uttrykk	for	en	annen	rettstilstand,	er	det	
ovennevnte	rettstilstand	direktoratet	må	og	skal	forholde	seg	til.	Dette	står	rett	ut	i	
sistnevnte	brev.	Det	er	pr	i	dag	kun	kommunene	som	kan	lempe	på	kravene,	jf	nedenfor.	
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Direktoratet	finner	grunn	til	å	nevne	at	i	forbindelse	med	den	pågående	lovendringen	om	
sentral	godkjenning	skrev	departementet	i	Prop.	99	L	(2013-2014)	i	pkt	10.2.6.	bl.a.	følgende:	
”Det	er	viktig	at	sentral	godkjenning	har	en	høy	grad	av	troverdighet,	slik	at	det	er	tillit	til	at	
godkjente	foretak	faktisk	har	de	kvalifikasjoner	de	er	godkjent	for”.		I	pkt.	10.4.3.2.	skriver	
departementet	følgende	om	kvalifikasjonskravene:	”Utgangspunktet	for	kravet	til	utdanning	
vil	som	etter	gjeldende	regler	være	at	de	skal	bidra	til	å	sikre	at	foretaket	besitter	teoretisk	
kunnskap	om	hva	som	kreves	etter	plan-	og	bygningslovgivningen,	mens	hensynet	bak	
praksiskravet	er	å	sikre	at	foretakene	har	praktiske	kunnskaper.”	

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

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

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

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

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

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

For	å	kunne	innvilges	sentral	godkjenning,	må	foretaket	oppfylle	de	kravene	som	til	enhver	
tid	stilles	i	SAK	10	del	3,	jf.	plan-	og	bygningsloven	§		22	-1,1.	ledd	og	SAK	10	§	9-1,1.ledd.	Når	
direktoratet	fatter	vedtak	om	at	et	foretak	er	kvalifisert	for	et	godkjenningsområde	og	en	
tiltaksklasse,	skal	direktoratet	også	kunne	innestå	for	at	foretaket	har	dokumentert	at	det	har	
alle	de	nødvendige	kvalifikasjonene	for	dette.	

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

Påklaget	godkjenningsområde	nr.	1:	Grunnarbeid	og	landskapsutforming,	tiltaksklasse	2	
Fagområdet	grunn-	og	terrengarbeider	omfatter	graving,	sprengning,	oppfylling,	planering	og	
komprimering.	Arbeidene	skal	utføres	i	henhold	til	produksjonsunderlaget,	se		SAK10	§1-2	
bokstav	g.	

	Eksempel	på	utførelse	av	grunn-	og	terrengarbeider	i	tiltaksklasse	2	kan	være:	

• graving	med	krav	til	midlertidig	sikring	av	byggegrop,	«normal»	komprimering	i	hht.	
NS	3420	kap.	F,	dreneringsarbeider	med	krav	til	filterlag,	utlegging	av	drenerende	lag	

• graving,	avstivning,	sprengning,	fundamentering	for	vann-	og	avløpsledninger	ved	
normale	grunnforhold	(ansvarsområde	omfatter	også	gjenfylling	av	grøfter	med	
hensyn	til	frostskader	og	trafikkbelastning),	inkl.	legging	av	ledninger	med	diameter	
høyst	200	mm	for	vann	og	400	mm	for	avløpsledninger	

• utførelse	av	fundament	(forsterknings-	og	bærelag)	for	veger	med	forutsatt	ÅDT	
høyst	5000	planeringsarbeider,	utførelse	av	forstøtningskonstruksjoner	og	
skråningsbeskyttelse	tilsvarende	«vanskelige	forhold»	i	følge	Vegvesenets	normal	
018		

• sprenging	med	skjæringshøyde	inntil	8	m	fra	opprinnelig	nivå	
• oppfylling	av	løsmasser	med	avvik	inntil	5	m	fra	opprinnelig	nivå	
• fjellarbeider	i	dagen	med	tilhørende	sikringsarbeider,	sprengning	av	grop	eller	

skjæringer	med	mindre	høyde	enn	8	meter,	med	krav	til	kontur	i	utførelsesklasse	2	i	
henhold	til	NS	3420	og	med	middels	risiko	for	skader	

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

Nødvendig	utdannelse		
Ifølge	Sak10	§	11-1,1.	ledd	og	veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	
forvaltningspraksis,	er	det	nødvendig	med	utdanning	på	linje	med	fagskole		innen	anlegg.	
Den	nødvendige	utdannelsen	er	ikke	til	stede	i	foretaket.	Dette	vilkåret	er	således	ikke	
oppfylt.	

Forholdet	til	praksis	-	referanseprosjektene	
Som	det	fremgår	av	departementets	prinsipielle	uttalelse	som	er	sitert	ovenfor,	er	det	
nødvendig	med	tilstrekkelig	og	relevant	praksis	i	tillegg	til	utdanning.	Selv	det	ene	
grunnleggende	vilkåret	ikke	er	oppfylt,	velger	direktoratet	å	ta	en	gjennomgang	også	av	
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referanseprosjektene	i	og	med	foretaket	har	hatt	dette	godkjenningsområdet	tidligere.	
Denne	fremgangsmåten	vil	bli	benyttet	også	for	de	øvrige	påklagede	godkjenningsområdene.		
Ifølge	Sak10	§	11-1,1.	ledd	og	veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	
forvaltningspraksis	er	det	nødvendig	med	2	års	dokumentert	praksis	med	
godkjenningsområdet,	slik	dette		er	beskrevet	i	ovennevnte	regelsett.	Direktoratet	må	
forholde	seg	til	dette.	

Vedlagt	søknaden	lå	det	7	referanseprosjekter	for	dette	godkjenningsområdet	i	tiltaksklasse	
2.	Beskrivelsen	av	utførte	arbeider	innenfor	det	omsøkte	godkjenningsområde.	Felles	for	
disse	er	at	det	fremgår	at	foretaket	driver	med	enklere	planeringsarbeider,	legging	av	
kantstein,	beplantning,	etablering	av	inn/utkjøringer,	arbeider	på	ballbaner	og	lignende.	I	
tillegg	har	foretaket	utført	grunnarbeider	forbindelse	med	montering	av	hurtigladestasjoner.			
Det	er	for	eksempel	ikke	dokumentert	at	foretaket	sprenger	fjell	selv,	og	heller	ikke	
komprimerer.	Samlet	sett	etterlater	de	innsendte	referanseprosjekter	det	helhetsinntrykk	at	
foretaket	jobber	på	et	smalere	og	mindre	krevende	godkjenningsområdet	enn	utførelse	av	
grunnarbeider	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	2.		Oppfylling	av	løsmasser	opp	til	5	
meters	nivå	er	for	eksempel	ikke	dokumentert,	for	å	nevne	noe.		Godkjenningsområdet		som	
skal	beherskes	er	meget	omfattende		og	fremgår	av	SAK10	§	13-5,3.	ledd	bokstav	c	og	§	12-4	
bokstav	a-k	med	tilhørende	veiledninger.	Det	er	dette	foretaket	skal	dokumentere	at	det	
behersker	i	sin	helhet,	hvilket	ikke	er	gjort	i	de	innsendte	referanseprosjekter.			

Klagen	inneholdt	en	kortfattet	redegjørelse	over	foretakets	arbeider.		Denne	viser	til	noen	
pågående	arbeider	for		bl.a.	Bergen	kommune.		Det	er	oppgitt	at	arbeidene	består	i	
oppretting	av	inn	og	utkjørsler.	Dette	er	ikke	arbeider	i	tiltaksklasse	2.	Videre	er	det	vist	til	
”konstruksjoner/murer	med	høyde	over	5	meter”	uten	at	det	er	nærmere	dokumentert	hva	
foretaket	har	utført	i	den	sammenheng.	Direktoratet	skal	bemerke	at	pågående	arbeider,	
som	heller	ikke	er	tilstrekkelig	beskrevet,	ikke	kan	legges	til	grunn	som	referanseprosjekter	
for	sentral	godkjenning.	Jf.	også	SAK10	§	11-4,2.	ledd.		

Det	er	videre	i	klagen	tatt	inn	en	generell	informasjon	om	ulike	samarbeidspartnere	gjennom	
årene,	og	en	kortfattet	henvisning	til	hva	foretaket	har	utført	i	den	sammenheng.		En	slik	
kortfattet	henvisning	er	ikke	en	tilfredsstillende	dokumentasjon	som	kan	danne	grunnlag	for	
sentral	godkjenning.	

Vedlagt	klagen	lå	et	19	siders	sammendrag	fra	referanseprosjektene	i	tidligere	søknad.	Se	
egen	gjennomgang	av	disse	nedenfor.		

Forholdet	til	tidligere	godkjenning	av	dette	godkjenningsområdet	
Foretaket	viser	i	klagen	til	sin	tidligere	godkjenning	av	det	påklagede	godkjenningsområdet,	
gitt	i	vedtak	av	02.02.2012.	Direktoratet	har	i	forbindelse	med	klagen	gått	gjennom	
dokumentasjonen	i	den	saken.	Den	tidligere	saken	er	arkivert	i	vårt	arkiv.	
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Utdanningen	
Foretaket	hadde	heller	ikke	i	denne	søknaden	dokumentert	tilstrekkelig	utdanning.	

Referanseprosjektene	
Vedlagt	den	tidligere	søknaden	var	det	et	oppsett	over	ulike	tiltak	hvor	foretaket	hadde	
utført	en	del	jobber.	Slike	oppsett	er	i	seg	selv	ikke	faglig	dekkende	som	referanseprosjekter	
og	kan	ikke	danne	grunnlag	for	vedtak	om	sentral	godkjenning,	jf	SAK10	§	11-4,2.	ledd.	

Den	tidligere	søknaden	inneholdt	totalt	15	referanseprosjekter	for	dette	
godkjenningsområdet.		Direktoratet	skal	foreta	en	kort	gjennomgang	av	disse	i	og	med	at	det	
er	henvist	til	dem	i	klagen.	Samtidig	gjør	vi	oppmerksom	på	at	fastsettelsen	av	tiltaksklasse	i	
kommunene	ikke	nødvendigvis	er	korrekt	etter	forskriften.	Direktoratet	foretar	sin	egen	
vurdering	av	tiltaksklassene	opp	mot	forskriftens	krav.	

Når	det	gjelder	de	tre	første	referanseprosjektene,	Marikollen	fotballbane	og	
nærmiljøanlegg,	Grønnestølen	nærmiljøanlegg	og	Midtun	skole,	så	opplyser	foretaket	at	de	
der	hadde	ansvaret	for	underentreprenører		som	utførte	ulike		arbeidsoppgaver,	derunder	et	
sprengingsfirma	i	det	første	tiltaket.	Direktoratet	skal	til	dette	bemerke	at	Landås	Hage	og	
Boligservice	ikke	kan	benytte	seg	av	andre	foretaks	arbeider	som	referanseprosjekter	for	seg	
selv.	Det	er	heller	ikke	tilstrekkelig	redegjort	i	referanseprosjektene	for	hvilke	arbeider	
foretaket	selv	utførte	i	disse	tiltakene.	Det	er	for	eksempel	nevnt	at	det	er	sprengt	fjell,	
samtidig	som	det	opplyses	at	foretaket	hadde	inne	et	sprengningsfirma.	Utskiftning	av	større	
mengder	masse	medfører	ikke	i	seg	selv	at	tiltaket	skal	plasseres	i	tiltaksklasse	2.	For	å	
komme	i	tiltaksklasse	2,	må	oppfyllingen	være	mer	angitt	og	av	viss	størrelse.	Hovedvekten	
av	de	arbeider	som	er	utført	ligger	etter	direktoratets	oppfatning	i	tiltaksklasse	1.	

Direktoratet	skal	bemerke	at	kvalifikasjoner	for	å	kunne	sprenge	fjell	er	en	vesentlig	og	
sentral	del	av	det	omsøkte	godkjenningsområdet	i	tiltaksklasse	2.		

Foretak	som	skal	kunne	utøve	fjellsprengning,	må	disponere	personell	med	gyldig	sertifikat	
for	denne	type	arbeider,	jf.	forskrift	om	håndtering	av	eksplosjonsfarlig	stoff	av	26.02.2002	
med	senere	endringer,	kap.	11.	Det	er	ikke	fra	foretakets	side	dokumentert	at	noen	i	
foretaket	innehar	sprengningssertifikat.	Når	foretaket	leier	inn	andre	foretak	til	å	utføre	
denne	typen	jobber,	har	de	heller	ikke		i	nevnte	referanseprosjekter	dokumentert	at	det	kan	
utføre	dette	selv	i	samsvar	med	gjeldende	krav	til	utførelsen	av	dette.			

Direktoratet	finner	det	ikke	i	samsvar	med	reglene	at	et	foretak	som	ikke	kan	dokumentere	
at	det	disponerer	personell	med	gyldig	sprengningssertifikat	skal	kunne	få	sentral	
godkjenning	for	dette	godkjenningsområdet.	Det	vil	bidra	til	å	svekke	tilliten	til	selve	
godkjenningsordningen.	Direktoratet	kan	heller	ikke	legge	til	grunn	referanseprosjekter	hvor	
det	er	opplyst	at	foretaket	har	utført	sprengningsarbeider,	da	foretaket	mangler	personell	
med	sprengningssertifikat	og	i	tilfelle	har	utført	slike	jobber	i	strid	med	forskrift	om	
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håndtering	av	eksplosjonsfarlig	stoff	av	26.02.2002	og	således	operert	i	strid	med	
regelverket.		

Det	sprengningsarbeidet	som	kort	er	omtalt	i	referanseprosjektene	5,	verksted	og	
lagerbygning	under	oppføring		Gerhard	Grans	vei	nr.	69	G,	og		6,	Hellebakken	barnehage	og	
nr.	9,	Kleppestø	sykehjem	kan	derfor	ikke	danne	grunnlag	som	et	referanseprosjekt.	Selve	
utførelsen	av	sprengningsarbeidet	er	dessuten	for	dårlig	dokumentert	faglig.	Det	øvrige	
arbeidet	i	disse	referanseprosjektene	ligger	etter	direktoratets	oppfatning	i	tiltaksklasse	1.	
Ikke	alle	referanseprosjektene	er	brede	nok	til	at	de	dekker	det	mest	sentrale	av	
godkjenningsområdet.	Når	det	gjelder	referanseprosjektet	fra	Gerhard	Grans	vei	nr.	69	G	skal	
det	spesielt	bemerkes	at	det	var	i	forbindelse	med	arbeid	med	dette	tiltaket	at	foretaket	ble	
innrapportert	av	Bergen	Kommune	den	03.02.2010	for	å	ha	jobbet	uten	nødvendig	tillatelse	
og	i	strid	med	senere	gitt	tillatelse.	Dette	prosjektet	kan	derfor	allerede	av	den	grunn	ikke	
anvendes	som	et	referanseprosjekt,	jf	SAK10	§	11-4,2.	ledd.	

Referanseprosjekt	nr	7,	Olsvikparken,	kan	muligens	ligge	i	tiltaksklasse	2	p.g.a.	at	parken	ble	
etablert	på	en	myr.	Det	er	imidlertid	dårlig	beskrevet	hvilke	faglige	utfordringer	foretaket	der	
stod	ovenfor	og	hvordan	det	behersket	disse.		

Foretaket	anfører	i	referanseprosjekt	nr	8,	Haakonsvern,	at	gravearbeidet	m.m.	var	spesielt	
krevende	p.g.a.	at	det	befant	seg	mange	kabler	i	bakken.	Direktoratet	ser	at	det	er	behov	for	
stor	forsiktighet	i	denne	typen	arbeider,	noe	som	i	praksis	oftest	løses	ved	god	kartlegging	i	
forkant	og	at	en	person	sjekker	i	marken	etter	hvert	som	gravingen	skal	skje.	Direktoratet	kan	
imidlertid	ikke	se	at	dette	er	arbeidsoppgaver	som	innebærer	så	store	faglige	utfordringer	at	
det	kan	brukes	som	referanseprosjekt	for	tiltaksklasse	2.	

Referanseprosjekt	nr.	9,	Kleppestø	sykehjem.	Etablering	av	uteområde	og	
rehabiliteringsløype	og	sansehage.		Dette	er	arbeider	i	tiltaksklasse	1.	Når	det	gjelder	den	
sprengningen	nær	fasade	som	er	nevnt,	så	er	det	ikke	tilstrekkelig	dokumentert	at	denne	er	i	
tiltaksklasse	2,	selv	om	sprengningen	skal	ha		forgått	i	nærheten	av	en	fasade.		I	slike	tilfeller	
benyttes	ofte	såkalt	”Trollkraft”	eller	”sprengsement”,	som	ikke	medfører	fare	for	skade.	I	
tillegg	minnes	det	om	at	foretaket	mangler	nødvendig	relevant	utdanning.	

Arbeidet	i	referanseprosjekt	nr.	10,	Nasjonens	park,	bestod	i	ivaretakelse	av	eksisterende	
veiter	og	systemer,	masseutskifting	m.m.	Dette	var	ikke	arbeider	i	tiltaksklasse	2.	Det	samme	
er	tilfellet	med	referanseprosjekt	nr.	11,	Søråshøgda	skole	og	referanseprosjekt	nr.	12,	
Fredlundveien	45/47.		

Referanseprosjektene	nr.	4,	13,	14,15,og	16	gjelder	oppføring	av	ballbinger	med	diverse	
tilhørende	arbeider.	Disse	tiltakene	hører	alle	til	i	tiltaksklasse	1.	Det	samme	er	tilfellet	for	
referanseprosjekt	nr.	17,	Lerkeveien	2-8.	
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Gjennomgangen	av	ovennevnte	referanseprosjekter	viser	at	vurderingen	i	forbindelse	med	
forrige	søknad	var	for	mild,		og	foretaket	derfor	også	ut	fra	referanseprosjektene	den	gang	
ikke	hadde	dokumentert	tilstrekkelige	kvalifikasjoner	for	å	kunne	få	sentral	godkjenning	i	
tiltaksklasse	2	for	dette	godkjenningsområdet.	

Samlet	sett	virker	det	for	at	foretaket	ikke	er		tilstrekkelig	oppmerksom	på	hva	
godkjenningsområdet	formelt	omfatter	i	sin	helhet,	og	hva	som	derfor	må	utføres	i	
referanseprosjektene	for	at	disse	skal	kunne	brukes	i	forbindelse	med	sentral	godkjenning.	

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

	

Påklaget	godkjenningsområde	nr.	2:	Utførelse	av	plasstøpte	betongkonstruksjoner	i	
tiltaksklasse	1	

Fagområdet	omfatter	forskalings-,	armerings-	og	utstøpningsarbeider	av	konstruksjoner	som	
fundamenter,	vegger,	søyler,	bjelker	og	dekker.	
I	tiltaksklasse	1	omfatter	godkjenningsområdet	utførelse	av	plasstøpte	betongkonstruksjoner	
i	byggverk	etter	NS	1990	+NA	plasseres	i	pålitelighetsklasse	1,	og	forutsettes	utført	med	
”begrenset	kontroll”.		(Begrepet	”pålitelighetsklasse”	var	i	bruk	tidligere,	nå	reguleres	dette	
av	TEK10	§§	7-3	og	7-4).	Eksempler	på	plasstøpte	betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1	kan	
være:	

• fundamenter,	vegger,	dekker	o.l.	for	småhus	inntil	3	etasjer	og	høyst	to	boenheter	
over	hverandre,	

• bygning	for	publikum	og	arbeidsbygning	med	høyst	to	etasjer,	
• forstøtningskonstruksjon	med	høyde	inntil	2	m	og	kummer	uten	trafikkbelastning,	
• kulverter	og	bruer	med	spennvidder	inntil	6	m.	

Utdannelsen	i	foretaket	
Ifølge	Sak10	§	11-1	første	ledd	og	veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	
forvaltningspraksis,	er	det	nødvendig	med	utdanning	på	linje	med	fagbrev/svennebrev	i	
betongfaget.	Det	er	ikke	dokumentert	at		noen	i	foretaket	innehar	denne	utdannelsen.	Dette	
vilkåret	er	således	ikke	oppfylt.	
	
Forholdet	til	praksis	-	Referanseprosjektene	
Som	det	fremgår	av	departementets	prinsipielle	uttalelse	som	er	sitert	ovenfor,	er	det	
nødvendig	med	tilstrekkelig	og	relevant	praksis	i	tillegg	til	utdanning.	Ifølge	Sak10	§	11-1	
første	ledd	og	veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	forvaltningspraksis	er	det	
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nødvendig	med	2	års	dokumentert	praksis	med	godkjenningsområdet,	slik	dette		er	
beskrevet	i	ovennevnte	regelsett.		

Søknaden	inneholdt	fire	referanseprosjekter.	Av	disse	er	det	etter	direktoratets	oppfatning	
kun	et	som	har	slikt	omfang	og	vanskelighetsgrad	at	det	kan	legges	til	grunn.	Dette	er	
oppføring	av	forstøtningsmur	i	betong	på	ene	langsiden	av	en	fotballbane,	samt	støpning	av	
en	kulvert		for	overvannshåndtering,	samt	støpning	av	vanngrav.		Direktoratet	anser	en	
forstøtningsmur	rundt	en	fotballbane	for	å	være	et	for	lite	krevende	referanseprosjekt,	all	
den	tid	foretak	med	dette	godkjenningsområdet	skal	kunne	dokumentere	at	det	kan	sette	
opp	bygninger	for	publikum	til	og	med	to	etasjer.	Når	det	gjelder	kulverten,	er	det	oppgitt	at	
denne	skal	tjene	til	overvannshåndtering	for	1000	mm	mer	rør,	hvilket	etter	direktoratets	
oppfatning	er	en	for	liten	kulvert	til	å	kunne	legges	til	grunn	som	referanseprosjekt	for	dette	
godkjenningsområdet.	Foretaket	skal	kunne	beherske	kulverter	med	spennvidde	opp	til	6	
meter	i	tiltaksklasse	1.	

	Referanseprosjektene	nr.	2	og	3	angår	støpning	av	betongsåle	til	ladestasjoner,	det	fjerde	
støpning	gjelder	av	en	mur	oppe	på	en	eldre	mur.	Dette	er	for	små	tiltak	til	at	de	kan	tjene	
som	referanseprosjekter	for	det	omsøkte	godkjenningsområdet.	Det	minnes	i	denne	
sammenheng	om	at	foretaket	skal	dokumentere	at	det	behersker	hele	bredden	av	
arbeidsoppgaver	innenfor	omsøkte	godkjenningsområde.	Det	er	også	dette	direktoratet	går	
god	for	at	foretaket	gjør	når	det	fatter	vedtak	om	sentral	godkjenning.		

I	klagen	opplyses	det	at	foretaket	ved	arbeide	på	Fyllingsdalen	Stadion	støpte	betongmur	og	
kant	ved/rundt	hele	banen,	samt	støpning	av	fundament	til	lysmaster	og	støpning	av	
vanngrav.	Videre	vises	det	til	et	oppdrag	ved	Hellen	barnehage	hvor	foretaket	støpte	en	
rampeanlegg	med	boder	under	bakken.	Når	det	gjelder	de	to	første	tiltakene,	er	disse	i	seg	
selv	etter	direktoratets	oppfatning	for	små	og	også	for	dårlig	beskrevet	i	forhold	til	
godkjenningsområdets	innhold	og	bredde	og	dermed	faglige	utfordringer	til	at	de	kan	legges	
til	grunn	for	sentral	godkjenning.	
Til	slutt	nevnes	et	garasjeanlegg/lagerbygg	i	2	etasjer	i	Gerhard	Grans	vei.	Dette	tiltaket	ble	
utført	uten	nødvendige	tillatelser	og	utført	i	strid	med	senere	gitt	tillatelse	og	kan	av	den	ikke	
benyttes	som	referanseprosjekt,	jf	SAK10	§	11-4,2.ledd.	

Referanseprosjektene	i	saken	fra	2012	
Når	det	gjelder	saken	fra	2012	skal	det	først	bemerkes	at	foretaket	heller	ikke	den	gang	
hadde	dokumentert	nødvendig	utdannelse.	Søknaden	i	2012	inneholdt	12	
referanseprosjekter	for	dette	godkjenningsområdet.	Foretaket	fikk	den	gang	innvilget	
godkjenningsområdet	i	tiltaksklasse	1.	Det	er	anmodet	om	at	disse	gjennomgås	i	forbindelse	
med	klagen	på	vedtaket	av	02.02.2015.	

Det	er	direktoratets	oppfatning	at	tiltakene	i	disse	referanseprosjektene	er	for	små	og	for	
smalsporede	til	at	de	kan	legges	til	grunn	for	sentral	godkjenning.	Det	minnes	også	her	om	at	
hele	godkjenningsområdet	skal	beherskes,	og	selv	om	ikke	alle	tiltakene	i	seg	selv	
dokumenterer	dette,	så	må	foretaket	ha	sendt	inn	en	samlet	dokumentasjon	som	godtgjør	at	
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foretaket	innehar	denne	bredden	og	dybden	i	sin	samlede	kompetanse.	

Om	referanseprosjektene	fra	søknaden	i	2012	skal	kort	kommenteres	følgende:	
Referanseprosjektene	1,8,9,10	og	11	gjelder	oppføringer	av	ballbinger.	Dette	er	i	seg	selv	for	
små	og	smale	tiltak	til	at	de	kan	danne	grunnlag	for	sentral	godkjenning.		I	tiltak	nr.	8	hadde	
det	også	vært	inne	en	underentreprenør,	uten	at	det	er	redegjort	for	hvilke	arbeider	som	ble	
utført	av	hvem.	

Referanseprosjekt	nr.	2	er	den	verkstedbygningen	som	ble	oppført	i	Gerhard	Grans	vei	i	
Bergen	og	som	også	er	omtalt	ovenfor.		Det	vises	om	gyldigheten	av	dette	prosjektet	
ovenfor.	

Referanseprosjekt	nr.	3		er	forholdvis	dårlig	beskrevet	men	ligger	trolig	innenfor	tiltaksklasse	
1.	Dette	tiltaket	er	imidlertid	fra	2008,	d.v.s.	at	det	er	7	år	gammelt	og	ble	tildels	regulert	av	
andre	regler.	Det	samme	er	tilfelle	med	referanseprosjekt	nr.	12.	Dette	er	fra	2007.	I	denne	
sammenheng	minnes	det	om	kravet	i	SAK10	§	11-4,2.	ledd	om	nødvendigheten	av	at	
referanseprosjektene	er	oppdatert.	

Referanseprosjektene	4-7	gjelder	alle	mindre	tiltak	som	forstøtningsmur	i	forbindelse	med	en	
gangbro,	støpning	av	brønn	under	vann	under	vann	og	mindre	lignende	tiltak.	Faglige	
utfordringer	er	for	eksempel	ikke	dokumentert.	

Samlet	sett	etterlater	disse	referanseprosjektene	det	helhetsinntrykk	at	foretaket	jobber	på	
et	for	smalt	område	i	forhold	til	godkjenningsområdet	hele	innhold.	Referanseprosjekter	som	
er	av	en	slik	karakter	kan	dessverre	ikke	legges	til	grunn	for	sentral	godkjenning,	jf.	om	dette	
ovenfor.	Også	for	dette	godkjenningsområdets	del	synes	det	derfor	som	om	foretaket	har	
fått	en	for	mild	bedømmelse	i	2012.	

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

	

Påklaget	godkjenningsområde	nr.	3:	Utførelse	av	murarbeid	tiltaksklasse	1	

Godkjenningsområdet	omfatter	murarbeid	med	liten	vanskelighetsgrad,	som	f.eks.	enebolig,	
tomannsbolig,	rekkehus	og	kjedehus,	og	andre	byggverk	med	liten	vanskelighetsgrad.	
Godkjenningsområdet	omfatter	alle	relevante	arbeider	som	inngår	i	oppføring	av	bygning	i	
tiltaksklasse	1,	f.eks.	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.	Godkjenningsområdet	omfatter	også	arbeider	med	murte	ikke-bærende	
vegger.	(forblending)	inntil	3	etasjer.	
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Eksempler	på	annet	murarbeid	i	tiltaksklasse	1	er:	

• utførelse	av	konstruksjoner	og	anlegg	av	liten	vanskelighetsgrad,	som	f.eks	
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.	

Utdannelsen	i	foretaket	
Ifølge	Sak10	§	11-1	første	ledd	og	veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	
forvaltningspraksis,	er	det	nødvendig	med	utdanning	på	linje	med	fagbrev/svennebrev	i	
murerfaget.	Det	er	ikke	dokumentert	at		noen	i	foretaket	innehar	denne	utdannelsen.	Dette	
vilkåret	er	således	ikke	oppfylt.	
	
Forholdet	til	praksis	-	Referanseprosjektene	
Ifølge	Sak10	§	11-1	første	ledd	og	veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	
forvaltningspraksis	er	det	nødvendig	med	2	års	dokumentert	praksis	med	
godkjenningsområdet,	slik	dette		er	beskrevet	i	ovennevnte	regelsett.		

Vedlagt	søknaden	var	det	to	referanseprosjekter.	Disse	gjelder	diverse	arbeider	på	støpte	
murer,	som	avdekking	av	skifer,	(direktoratet	antar	at	det	menes	legging	av	skifer)	og	sikring	
av	en	eldre	gråsteinsmur.	Begge	tiltakene	dreier	seg	i	realiteten	om	enklere	
rehabiliteringsarbeider,	noe	som	blir	for	smalt	som	referanseprosjekter	i	forhold	til	
godkjenningsområdets	innhold.	En	sentral	godkjenning	skal	bygge	på	at	foretaket	utad	er	
kvalifisert	for	å	utføre	alle	de	arbeidsoppgavene	som	godkjenningsområdet	innbefatter	i	den	
aktuelle	tiltaksklassen.	

Klagen	inneholder	en	kortfattet	opplysning	om	at	foretaket	i	en	periode	på	flere	år	har	
arbeidet	for	sammen	med	Murmester	Rune	Johansen	AS.	Det	opplyses	at	på	Hellen	skole,	
som	fortsatt	er	under	utførelse,	jf	SAK10	§	11-4,2.	ledd,	legger	foretaket	skifertopp	på	
betongmurer	og	trapper.	Også	dette	dreier	seg	om	en	meget	liten	del	av	murerfaget,	og	kan	
derfor	ikke	tjene	som	grunnlag	som	referanseprosjekt	for	det	omsøkte	godkjenningsområdet.	
	
Referanseprosjektene	i	saken	fra	2012	
Foretaket	hadde	heller	ikke	den	gang	dokumentert	relevant	utdannelse.	Søknaden	i	2012	
inneholdt	4	referanseprosjekter	for	dette	godkjenningsområdet.	Foretaket	fikk	den	gang	
innvilget	godkjenningsområdet	i	tiltaksklasse	1.	Disse	er	fra	2007	og	2008	og	således	7	og	8	år	
nå.	Jf.	ovenfor	om	SAK10	§	11-4,2.	ledd.	

Det	første	av	disse	gjelder		oppsetting	av	tilbygg	i	pusset	leca	med	isoblokk	på	to	plan	og	
isolering	og	støpning	av	gulv.	Isolert	sett	kan	dette	dreie	seg	om	tiltak	i	tiltaksklasse	1.		Det	er	
imidlertid	problematisk	å	vurdere	substansen	i	dette	prosjektet	p.g.a.	lite	detaljert	
beskrivelse.	Størrelsen	på	bygget	og	beskrivelse	av	den	faglige	utførelsen	fremgår	ikke.		
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Referanseprosjekt	nr.	2	gjelder	”Uthus	oppført	i	leca,	skifer	platting	og	trapper”.	Dette	
referanseprosjektet	er	også	dårlig	beskrevet.	Størrelse	på	bygget	og	faglig	utførelse	fremgår	
ikke.	Referanseprosjekt	nr.	3	gjelder	diverse	arbeider	ved	Haukeland	sykehus.	En	del	av	
arbeidet	faller	utenfor	det	omsøkte	godkjenningsområdet.	Det	som	kan	falle	inn	under	
godkjenningsområdet	er	diverse	arbeider	med	å	støpe	en	forstøtningsmur	på	gammelt	
fundament	på	fjell	under	sykehuset.	Det	siste	referanseprosjektet	er	fra	Lerkeveien	2-8.	Store	
deler	av	beskrivelsen	angår	ikke	godkjenningsområdet.	Det	lille	som	står	der	i	forbindelse	
med	godkjenningsområdet	er	for	lite	og	for	smalt	til	at	det	kan	benyttes	som	relevant	
referanseprosjekt.		

Samlet	sett	er	referanseprosjektene	for	søknaden	fra	2012	ikke	tilstrekkelige	til	å	kunne	være	
grunnlag	som	dokumentasjon	for	den	praktiske	utøvelsen	av	godkjenningsområdet,	også	
p.g.a	sin	alder	og	at	det	ikke	er	dokumentert	nyere	prosjekter	som	er	tilfredsstillende.		
Hvilket	innebærer	at	vurderingen	i	2012	nok	har	vært	for	mild,	og	således	ikke	kan	legges	til	
grunn	i	dag.	
	
Landås	Hage	og	Boligservice		AS	har	ikke	i	søknaden	eller	i	forbindelse	med	klagen	
dokumentert	at	det	har	tilstrekkelig	utdannelse	og	heller	ikke	dokumentert	tilstrekkelig	
relevant	praksis	for	det	påklagede	godkjenningsområdet.		Foretaket	kan	derfor	ikke	få	
innvilget	sentral	godkjenning	for	det	påklagede	området	jf.	SAK10		§§	9-1,1.	ledd,	11-1,1.	
ledd,	11-3,3.	ledd	og	11-4,2.	ledd,	jf.	§§		12-4	og	13-5.3	ledd	bokstav	f	og	pbl.	§	§	22-1	og	23-
6.	

Påklaget	godkjenningsområde	nr.	4:	Utførelse	av	arbeid	på	bevaringsverdige	byggverk	i	
tiltaksklasse	1	

Fagområdet	omfatter	arbeider	(restaurering/bevaring)	på	byggverk	med	ulik	grad	av	juridisk	
vernestatus.	Med	juridisk	vernestatus	menes	enkeltbygninger	eller	bygningsmiljøer	som	er	
fredet	etter	kulturminneloven,	vernet	gjennom	pbl.	kapittel	11	eller	12,	kirkerundskrivet	eller	
andre	bestemmelser.	Godkjenningsområdet	omfatter	også	tiltak	på	byggverk	som	åpenbart	
fyller	kriteriene	for	tilsvarende	formelt	vern.		
	
Arbeid	på	bevaringsverdige	byggverk	omfatter	arbeid	med	alle	typer	materialer	og	innenfor	
en	rekke	håndverksfag,	slik	som	murer,	tømrer,	snekker,	blikkenslager,	taktekker	og	maler.		
Kulturminner	representerer	en	ikke-fornybar	ressurs	med	store	økonomiske,	
kunnskapsmessige,	kulturhistoriske	og	miljømessige	verdier	og	skal	derfor	vernes	både	som	
en	del	av	vår	kulturarv	og	identitet	som	ledd	i	en	helhetlig	miljø-	og	ressursforvaltning.		
Restaurering	av	slike	tiltak	kan	omfatte	både	konstruktive	og	ikke	konstruktive	(dekorative)	
deler.	Plassering	i	tiltaksklasse	for	arbeider	på	bevaringsverdige	byggverk	vil	være	avhengig	
av	arbeidets	kompleksitet	og	vanskelighetsgrad	og	byggverkets	verneverdi	og	autentisitet.		
	
Det	er	en	forutsetning	at	foretak	som	søker	sentral	godkjenning	innen	dette	området	har	
kjennskap	til	bygningens	tekniske	oppbygging,	utseende	og	egenskaper.		
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Som	det	fremgår	av	omtalen	av	dette	godkjenningsområdet,	gjelder	det	arbeider	på	ikke-	
fornybare	ressurser	og	hvor	manglende	kompetanse	kan	påføre	uopprettelige	skader.	Dette,	
sammen	med	at	den	sentrale	godkjenningen	skal	dekke	hele	godkjenningsområdets	faglige	
innhold,	innebærer	at	kompetansens	innhold	og	bredde	må	være	meget	godt	dokumentert	
før	det	kan	innvilges	sentral	godkjenning.	

Utdannelsen	i	foretaket	
Ifølge	Sak10	§	11-1	første	ledd	og	veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	
forvaltningspraksis,	er	det	nødvendig	med	utdanning	på	linje	med	fagbrev/svennebrev	som	
tømrer,	murer	og	andre	relevante	fag	som	gjør	vedkommende	i	stand	til	å	ha	tilstrekkelig	
kjennskap	til	bygningens	tekniske	oppbygging,	utseende	og	egenskaper.		

Det	er	ikke	dokumentert	at		noen	i	foretaket	har	utdannelse	med	slikt	innhold.	

Referanseprosjektene	
Ifølge	Sak10	§	11-1	første	ledd	og	veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	
forvaltningspraksis	er	det	nødvendig	med	2	års	dokumentert	praksis	med	
godkjenningsområdet,	slik	dette		er	beskrevet	i	ovennevnte	regelsett.	

Vedlagt	søknaden	lå	det	et	referanseprosjekt.	Det	angikk	oppgradering	og	sikring	av	en	mur	
ved	Teknisk	Museum	i	Bergen.	Det	fremgår	ikke	hvorvidt	muren	er	fredet	eller	oppfyller	
vilkårene	for	å	bli	fredet,	selv	om	mye	kan	tale	for	dette	når	den	er	i	tilknytning	til	Teknisk	
Museum	i	Bergen,	som	er	fredet.	Murens	størrelse,	detaljer	om	det	faglige	arbeidet	i	forhold	
til	fredningen	og	nærmere	retningslinjer	i	forhold	til	dette	er	ikke	dokumentert.	Direktoratet	
kan	derfor	ikke	legge	særlig	vekt	på	dette	referanseprosjektet.	Det	minnes	i	denne	
sammenheng	om	at	hele	godkjenningsområdets	faglige	innhold	skal	beherskes.	Selv	om	
omfang	og	yttergrenser	kan	være	noe	uklart	for	dette	godkjenningsområdet,	er	det	desto	
viktigere	at	de	foretak	som	får	sentral	godkjenning	for	dette	godkjenningsområdet	har	meget	
god	kunnskap	og	erfaring	og	kan	dokumentere	dette.	Det	dreier	seg	om	svært	viktige	
objekter	av	sentral	historisk	verdi.	

I	klagen	er	det	henvist	til	reparasjon	og	sikring	av	gammel	festningsmur	ved	Bergenhus	
festning.	Nærmere	detaljer	er	ikke	dokumentert.		I	klagen	er	det	også	vist	til	arbeider	ved	
Bergen	Tekniske	museum,	dette	er	trolig	samme	arbeid	som	er	omtalt	i	søknaden	uten	at	
dokumentasjonen	er	noe	mer	dekkende.	Avslutningsvis	er	det	kort	henvist	til	arbeide	ved	
Skanse	myren	idrettsplass	hvor	det	ble	støpt	bekkeinntak	og	forbedret	drenering.		
Ikke	noen	av	disse	referanseprosjektene	oppfyller	den	krav	til	dokumentasjon	som	er	
nødvendig	for	dette	godkjenningsområdet.			

Referanseprosjektene	i	saken	fra	2012	
Innledningsvis	bemerkes	at	foretaket	heller	ikke	for	dette	godkjenningsområdets	del	hadde	
dokumentert	relevant	utdanning	i	2012.	Det	var	vedlagt	to	referanseprosjekter	i	søknaden	i	
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2012.	Det	første	gjelder	utgraving	langs	festningsmuren	på	Bergenhus	Festning,	utført	i	2008.	
Det	er	allment	kjent	at	Bergenhus	er	fredet.	Foretaket	hadde	ikke	selv	ansvarsrett	for	den	
jobben	de	utførte.	Foretaket	utførte	gravearbeider	på	og	bak	murer,	pilarer	og	fundamenter	
fra	nygammel	tid.	Selve	beskrivelsen	av	arbeidet	er	kortfattet.	Diverse	gravearbeider	i	
tilknytning	til	for	eksempel	fredede	murer	ligger	ikke	til	kjerneoppgavene	innen	dette	
godkjenningsområdet,	selv	om	gravearbeider	i	slike	omgivelser	opplagt	må	utføres	med	
meget	stor	grad	av	aktsomhet.	Direktoratet	er	av	den	oppfatning	at	foretakets	rolle	faglig	
sett	er	for	liten	og	smal	til	at	dette	referanseprosjektet	kan	anvendes	som	grunnlag	for	
sentral	godkjenning.	

Referanseprosjekt	nr.	2	i	søknaden	fra	2012	angikk	arbeider	med	en	mur	ved	Teknisk	
Museum	i	Bergen.		Foretaket	hadde	heller	ikke	her	egen	ansvarsrett.	Det	er	samme	tiltaket	
som	det	var	innsendt	som	referanseprosjekt	i	søknaden	nå,	men		med	noe	mer	utfyllende	
beskrivelse.	Det	fremgår	her	at	årsaken	til	arbeidet	var	et	pålegg	fra	Statens	vegvesen	om	
sikring	av	muren	for	å	hindre	at	den	skled	ut	i	en	vei.	Arbeidet	er	beskrevet	som	
oppgradering	og	sikring	av	muren.	Det	er	uklart	hvilket	omfang	arbeidet	egentlig	har	hatt	
bevaring	av	fredet	objekt	som	hovedformål,	eller	om	det	til	dels	dreier	seg	om	en	ny	mur.	
Bruken	av	ordet	”oppgradering”	taler	mer	i	retning	av	det	siste.	

Hvordan	det	enn	måtte	ligge	an	med	dette,	er	det	utførte	arbeidet	også	her	for	smalt	i	
forhold	til	det	som	må	kreves	for	å	kunne	danne	grunnlag	for	sentral	godkjenning.	

Landås	Hage	og	Boligservice		AS	har	ikke	i	søknaden	eller	i	forbindelse	med	klagen	
dokumentert	at	det	har	tilstrekkelig	utdannelse	og	heller	ikke	dokumentert	tilstrekkelig	
relevant	praksis	for	det	påklagede	godkjenningsområdet.		Foretaket	kan	derfor	ikke	få	
innvilget	sentral	godkjenning	for	det	påklagede	området	jf.	SAK10		§§	9-1,1.	ledd,	11-1,1.	
ledd,	11-3,3.	ledd	og	11-4,2.	ledd,	jf.	§§		12-4	og	13-5.3	ledd	bokstav	j	og	pbl.	§	§	22-1	og	23-
6.»	

 

 

	

Sak	81/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
fra	Svein	Løkenflaen	Rørleggerservice	AS	(godkjenningsnr.	2015/1536).		

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

Klagen	tas	ikke	til	følge.	

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

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

«Klagen	gjelder		

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

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

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

• Våtromsarbeid	(	i	boliger)		

Vedtaket	av	04.02.2015	ble	påklaget	av	foretaket	16.02.2015.	Klagen	er	rettidig,	jf.	
forvaltningsloven	(fvl)	§	29.	Foretaket	er	klageberettiget,	jf	fvl	§	28.	Klagen	er	fremsatt	i	
samsvar	med	fvl	§	32.	

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	12.01.2015	søknad	om	sentral	godkjenning	for	
ansvarsrett.	Følgende		godkjenningsområde	ble	innvilget:		

• Utførelse	sanitær-,	varme	og	slukkeinstallasjoner	i	tiltaksklasse	1	

Følgende	godkjenningsområder	ble	avslått:	
	

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

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

• Våtromsarbeid	(	i	boliger)		

	
Begrunnelsen	for	avslaget		for	de	to	første	godkjenningsområdene	var	at	foretaket	ikke	
hadde	dokumentert	nødvendig	utdanningsnivå,	jf.	byggesaksforskriften	(SAK10)	§	11-1,1.		
ledd,	slik	denne	gir	uttrykk	for	den	sentrale	godkjenningsordningens	krav	når	til	nødvendige	
utdanningsnivå.	Alle	tre	avslagene	var	i	tillegg	begrunnet	med	at	referanseprosjektene	ikke	
dekket	de	omsøkte	godkjenningsområdene,	jf	SAK10	§	13-5,2.	ledd	bokstav	i,		3	ledd	bokstav	
l	og	§	13-5,4.ledd,	jf.	§	11-2.	

Det	vises	til	vedtaket.	
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Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Foretaket	er	et	aksjeselskap	som	ligger	i	Oslo	kommune.	Foretaket	ble	stiftet	den	01.10.2005		
og	registrert	i	Brønnøysundregistrene	17.11.2005.	Næringskode	er	oppgitt	å	være	rørlegger	
og	ventilasjonsarbeid.	Foretaket	har	ifølge	organisasjonsplanen	en	ansatt,	Svein	Løkenflaen.		
Løkenflaen	har	fagbrev	som	rørlegger	fra	1975	og	noen	mindre	kurs.	Foretaket	fikk	sentrale	
godkjenning		første	gang	i	vedtak	av	17.01.2001.	Dette	var	godkjenninger	etter	tidligere	
forskrift	av	1997,	som	var	bygget	opp	på	en	annen	måte	og	med	andre	vilkår.		Foretaket	har	
tidligere	hatt	to	søknader		i	forhold	til	SAK10,	hvor	det	fikk	innvilget	utførelse	av	sanitær,-	
varme	og	slukkeinstallasjoner	i	tk.	2.		

	

Saksgang			

12.01.2015:	Søknad	

04.02.2015:	Vedtak	om	sentral	godkjenning,	delvis	avslag.	

16.02.2015:	Klage	på	avslag		

04.11.2015:	Foretaket	kontaktes	på	e-post	med	hensyn	til	bedre	dokumentasjon	

	

Foretakets	anførsler	

Foretaket	opplever	det	som	vanskelig	å	ikke	lengre	få	innvilget	tiltaksklasse	2	for	utførelse	av	
sanitær-,	varme	og	slukkeinstallasjoner	og	avslag	på	prosjektering	av	dette	
godkjenningsområdet	i	tiltaksklasse	1,	og	da	heller	ikke	få	innvilget	søknaden	når	det	gjelder	
samlekoden	for	våtrom.	Klageren	anfører	at	han	har	42	års	praksis	innen	rørleggerfaget	og	
oppfatter		det	som	vanskelig	å	bli	likestilt	med	en	nyutdannet	svenn.	Videre	anføres	at	
saksbehandlingen	i	direktoratet	ikke	er		tillitsvekkende,	noe	som	skaper	frustrasjon	og	
merarbeid	for	de	som	er	erfarne	i	bransjen.	Deretter	følger	en	gjennomgang	av	generell	
karakter	når	det	gjelder	klagers	erfaring.	

For	øvrig	vises	det	til	klagen.	

	

Vurdering	

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

Oversikt	over	gjeldende	rett	for	vurderingen	

Formålet	med	den	sentrale	godkjenningsordningen	var	bla.	å	sikre	god	kvalitet	og	seriøsitet	
blant	utøverne	(jf.	Ot.prp.	nr.	39	(1993	-1994).	Dette	formålet	er	videreført	i	de	påfølgende	
lovrevisjoner.	
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Ifølge	pbl	§	22-1	skal	sentral	godkjenning	kun	gis	til	foretak	som	er	kvalifisert.	Ifølge	SAK10	§	
11-1	med	tilhørende	veiledning	slik	denne	uttrykker	gjeldende	forvaltningspraksis	på	
området	er	det	nødvendig	med	nærmere	angitt	relevant	utdannelse	og	tilstrekkelig	og	
relevant	praksis,	jf.	gjennomgangen	nedenfor.		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Departementet	skriver	videre:	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	

Prosjektering	av	Sanitær-,	varme	og	slukkeinstallasjoner	i	tiltaksklasse	1	

Prosjekteringsfunksjonen	for	dette	godkjenningsområdet	er	hjemlet	i	pbl.	§	23-5	og	
byggesaksforskriften,	(SAK10)	§	13-5,2	ledd	bokstav	1,	jf.	SAK10	§	12-4	om	prosjekterendes	
ansvar.	Godkjenningsområdet	er	forholdsvis	omfattende.	
	
Prosjektering	av	ovennevnte	installasjoner	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.	
Ved	prosjektering	av	systemer	for	vannbåren	varme	og	varmeinstallasjoner	for	fast-,	
flytende-	og	gassformig	brensel	eller	kombinasjon	av	disse	med	tilhørende	rørsystem,	
brenseltank	m.v.	samt	tilslutning	av	installasjonen	til	røykkanal,	skal	plassering	fremgå	av	
prosjekteringsunderlaget.		
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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.		
Prosjekteringen	omfatter	også	utarbeidelse	av	nødvendig	dokumentasjon	som	grunnlag	for	
utarbeiding	av	FDV-rutiner	for	driftsfasen.	
	
I	tiltaksklasse	1	omfatter	godkjenningsområdet	prosjektering	av	nye	eller	endring	av	
eksisterende	installasjoner	med	liten	vanskelighetsgrad	eller	kompleksitet,	i	bygning	med	
inntil	to	boenheter	over	hverandre.		Prosjektering	av	sanitærinstallasjoner	omfatter	
plassering	av	sanitærutstyr	med	tilhørende	rørsystemer,	herunder	vann-	og	avløpsledninger,	
manuelle	brannslanger	og	stikkledninger	fram	til	kommunalt	ledningsnett.	
Godkjenningsområdet	omfatter	prosjektering	av	renseanlegg	for	vann	og	avløp	og	
prosjektering	av	sanitærinstallasjon	for	mindre	bassenger.	Godkjenningsområdet	omfatter	
slukkeinstallasjoner	i	bygninger	i	BKL	1.	Godkjenningsområdet	omfatter	varmeanlegg	med	
effekt	inntil	50	kW.	
Eksempler	på	tiltak	i	denne	klassen	kan	være	installasjoner	i	

• fritidsbolig	og	enebolig,	tomannsbolig,	rekkehus,	kjedehus	,	
• mindre	publikums-	og	arbeidsbygning.	

Nødvendig	utdannelse	
Ifølge	Sak10	§	11-1.1	ledd	og	veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	
forvaltningspraksis,	er	det	nødvendig	med	utdanning	på	linje	med	mesterbrev	som	rørlegger	
eller	fagskole	innen	VVS.		Løkenflaen,	som	opplyser	at	han	er	alene	i	bedriften,	har	fagbrev	
som	rørlegger	fra	1975.		Den	nødvendige	utdannelsen	er	derfor	ikke	tilstede	i	foretaket.	Det	
vises	i	denne	samenheng	til	departementets	uttalelse	fra	2005,	2008		og	2014	som	er	
gjennomgått	ovenfor.	

Det	forhold	at	Løkenflaen		opplyser	å	ha	42	års	praksis	innen	rørleggerfaget	er	ikke	nærmere	
dokumenter	eller	spesifisert	og	heller	ikke	av	avgjørende	betydning.		Første	sentrale	
godkjenning	ble	gitt	17.01.2001,	og	da	som	ovenfor	nevnt	etter	andre	regler	før	01.07.2010.		
Det	er	kun	praksis	som	er	relevant	for	fagområdet	som	kan	tillegges	vekt,	jf	SAK10	§§	11-2,2.	
ledd	og	11-4,1.ledd.	Slik	praksis	må	dokumenteres	etter	reglene	i	SAK10	§	11-4,2.	ledd.	På	
bakgrunn	av	departementets	klare	lovforståelse,	og	presisering	om	at	direktoratet	ikke	skal	
legge	realkompetanse	til	grunn	for	sentral	godkjenning,	finner	ikke	direktoratet	det	
nødvendig	å	gå	mer	inn	på	dette.		

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

Søknaden	inneholdt	kun	referanseprosjekter	fra	2014,	begge	angikk	rehabilitering	av	
baderom.	Tiltakene	var	ikke	søknadspliktige.	Beskrivelsen	relaterer	seg	til	en	enkel	
arbeidsoppgave,	og	omfatter	på	langt	nær	godkjenningsområdets	faglige	innhold,	som	
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foretaket	skal	dokumentere	at	det	behersker,	jf	departementets	uttalelse	som	er	sitert	
ovenfor.		Vedlagt	søknaden	var	det	i	tillegg	to	dokumentsett,	såkalt	
”våtromsdokumentasjon”	fra	de	samme	tiltakene.	Disse	besto	av	standardtekster	og	noen	få	
bilder.	Dette	er	ikke	referanseprosjekter		i	forskriftens	forstand,	jf	SAK10	§	11-4,2.	ledd.		De	
dokumenterer	heller	ikke	prosjekteringsarbeide		med	det	innhold	og	omfang	av	
godkjenningsområdet	som	er	nødvendig	for	at	det	skal	kunne	legges	til	grunn	som	
referanseprosjekter.		

Klagen	inneholdt	ikke	flere	referanseprosjekter.	Det	var	derimot	en	henvisning	til	Løkenflaens	
lange	praksis,	og	kopi	av	tidligere	godkjenninger	og	en	del	kursbevis.		Kursbevisene	er	ikke	
referanseprosjekter.	

Når	det	gjelde	betydningen	av	godkjenninger	etter	tidligere	forskrift	av	22.01.1997	om	
godkjenning	av	foretak,	så	er	ikke	disse	godkjenningene	relevante	i	dag.		
De	tidligere	godkjenningsområdene	var	generelle,	og	arbeidsområdene	var	ikke	knyttet	opp	
mot		godkjenningsområder	med	tiltaksklasse,	slik	som	systemet	er	i	SAK	10.	Det	forhold	at	
foretaket	har	hatt	sentral	godkjenning	etter	tidligere	forskrift	av	22.07.1997	nr.	35	om	
godkjenning	av	foretak,	innebærer	derfor	ikke	at	det	ligger	innebygget	noen	automatikk	om	
ny	sentral	godkjenning.	Dersom	foretaket	fortsatt	ønsker	ny	sentral	godkjenning	etter	
godkjenningstidens	utløp,	er	det	vilkårene	på	søknadstidspunktet	som	må	oppfylles	jf	også	
SAK10	§	13-4,3.ledd.	

Foretaket	fikk	avslag	på	søknad	på	dette	godkjenningsområdet	i	vedtak	av	29.02.2012.	

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

Foretaket	har	ikke	dokumentert	verken	tilstrekkelig	utdanning	eller	nødvendig		relevant	
praksis	med	godkjenningsområdet	og		har	da	heller	ikke	dokumentert	nødvendige	
kvalifikasjoner	for	å	få		innvilget	sentral	godkjenning	for	det	påklagede	området	jf.	pbl.	§	23-
5,	SAK	10	§	§	9-1,1.	ledd,	11-1,1.	ledd	og	§	11-4,2	ledd	12-3	og	13-5,3	ledd	bokstav	i.	Jf.	også	
pbl.	§	22-1.	

	
Utførelse	av	Sanitær-,	varme	og	slukkeinstallasjoner	i	tiltaksklasse	2	

Fagområdet	omfatter	utførelse	av	nye	eller	vesentlig	endring	av	eksisterende	sanitær-	og	
slukkeinstallasjoner,	samt	vannbårne	varme-,	og	kjøleinstallasjoner.	
Utførelse	av	disse	installasjonene	omfatter	montering	av	komplett	rørsystem	og	tilhørende	
komponenter	og	utstyr.	Lyd-	og	branntetting	av	rørføringer	gjennom	lyd-	og	brannskiller	
inngår	i	oppgaven.	Fagområdet	omfatter	også	legging	av	vann-	og	avløpsledninger	utenfor	
byggverket	og	installering	av	manuelle	brannslanger	i	byggverket.	Utførelse	av	
varmeinstallasjoner	omfatter	komplett	anlegg	uavhengig	av	energitype,	inkludert	tilslutning	
til	røykkanal	og	brenseltank.	
Utførelse	av	slukkeinstallasjon	gjelder	innvendig	eller	utvendig	slukkeanlegg	inkludert	
forsyningsanlegg	for	alle	typer	slukkemiddel.	
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I	tiltaksklasse	2	omfatter	godkjenningsområdet	utførelse	av	nye	eller	vesentlig	endring	av	
eksisterende	installasjoner	med	middels	kompleksitet	eller	med	middels	konsekvenser	ved	
feil.		
Oppgaven	omfatter	installasjoner	i	byggverk	med	flere	boenheter,	brannceller	eller	
brukerområder,	hvor	gjennomføringer	i	bygningsdeler	som	skal	oppfylle	lydtekniske	og	
branntekniske	krav	kan	være	kritiske.	Eksempler	på	sanitær-,	varme-	og	slukkeinstallasjoner	i	
tiltaksklasse	2	kan	være:	

• installasjoner	i	middels	store	boligbygninger	t.o.m.	4	etasjer,	
• installasjoner	i	middels	store	skoler	og	barnehager	t.o.m.	4	etasjer,	
• installasjoner	i	overnattingsbygninger	t.o.m.	4	etasjer,	
• installasjoner	i	middels	store	idrettsbygninger	t.o.m.	2	etasjer,	
• andre	installasjoner	med	tilsvarende	kompleksitet,	
• ledninger	med	dimensjoner	for	vann	t.o.m.	200	mm	og	avløp	t.o.m.	400	mm.	
• varmeanlegg	med	effekt	høyst	100	kW	
• kulde-	og	varmepumpeanlegg	med	kondensatoreffekt	høyst	100	kW	

Direktoratet	skal	innledningsvis	bemerke	at	foretaket	fikk	avslag	på	søknad	om	dette	
godkjenningsområdet	i	samme	tiltaksklasse	i	vedtak	av	01.12.2014	på	grunn	av	manglende	
utdanning	og	ikke	dekkende	referanseprosjekter.	

Nødvendig	utdannelse	
Ifølge	Sak10	§	11-1.1	ledd	og	veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	
forvaltningspraksis,	er	det	nødvendig	med	utdanning	på	linje	med	mesterbrev	som	rørlegger	
eller	fagskole	innen	VVS.		Løkenflaen,	har	fagbrev	som	rørlegger	fra	1975.		Den	nødvendige	
utdannelsen	er	derfor	ikke	tilstede	i	foretaket.	
	
Referanseprosjektene			
Ifølge	Sak10	§	11-1.1	ledd	og	veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	
forvaltningspraksis,	er	det	nødvendig	med	3	års	dokumentert	praksis	med	hele	
godkjenningsområdets	faglige	innhold,	jf.	henvisningen	til	Ot.prp.	nr.	45	ovenfor.	

Søknaden	inneholdt	tre	referanseprosjekter.	Det	ene	var	fra	2002,	og		dokumenterer	således	
ikke	oppdatert	praksis.	Etter	direktoratets	oppfatning	er	også	det	utførte	arbeidet	for	smalt	
faglig	i	forhold	til	fagområdet	som	sådan.		Søknaden	inneholdt	i	tillegg	to	referanseprosjekter	
fra	2014.	Det	er	de	to	samme	prosjektene	som	var	oppført	i	forbindelse	med	søknaden	om	
prosjektering,	og	som	er	omtalt	ovenfor.	Tiltakene	var		i	utgangspunktet	ikke	søknadspliktige.		
Disse	tiltakene	var	ikke	tilstrekkelig	omfattende	og	faglig	krevende	til	at	de	kan	danne	
grunnlag	som	referanseprosjekt	for	det	omsøkte	godkjenningsområdet.	Vedlagt	søknaden	
var	det	i	tillegg	vedlagt	såkalt	”våtromsdokumentasjon”.	Disse	er	omtalt	i	forbindelse	med	
forrige	godkjenningsområde,	og	det	vises	til	den	omtalen,	som	også	gjør	seg	gjeldende	for	
dette	godkjenningsområdet.	
	
Klagen	inneholdt	ikke	flere	selvstendige	referanseprosjekter,	men	en	del	anførsler	av	generell	
karakter	samt	kopi	av	tidligere	godkjenninger	og	noen	kursbevis.		Også	disse	er	omtalt	i	
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forbindelse	med	behandlingen	av	klagen	på	avslaget	for	prosjektering	ovenfor,	og	det	vises	til	
den	omtalen	som	også	er	dekkende	for	dette	godkjenningsområdet.	
	
I	tidligere	sak	fikk	foretaket	innvilget	dette	godkjenningsområdet	i	tiltaksklasse	2	i	vedtak	av	
29.02.2012.		Søknaden	den	gang	inneholdt	kun	et	referanseprosjekt	for	dette	
godkjenningsområdet.	Det	var	fra	et	tiltak	i	2011,	og	teksten	på	referanseprosjektet	var	kun:	
”Foretaket	har	utført	alt	VVS-arbeid”.	(	Denne	teksten	var	den	samme	for	alle	de	omsøkte	
godkjenningsområdene,	derunder	søkefunksjonen.)	Foretaket	fikk	innvilget	kun	dette	ene	
godkjenningsområdet.	Sett	på	bakgrunn	av	de	krav	som		følger	av	SAK10,	og	med		de	
presiseringer	departementet	allerede	da	hadde	skrevet,	bl.a.	m.h.t.	bredden	av	kompetanse	
som	er	nødvendig,	anser	direktoratet	i	dag	at	dette	vedtaket	var	fattet	på	for	tynt	grunnlag	
og	således	ikke	i	samsvar	med	regelverket.	Direktoratet	kan	derfor	ikke	videreføre	
godkjenningen.	
	
Foretaket	har	ikke	dokumentert	tilstrekkelig	relevant	praksis	for	dette	godkjenningsområdet.	

Foretaket	har	ikke	dokumentert	verken	tilstrekkelig	utdanning	eller	nødvendig		relevant	
praksis	med	godkjenningsområdet	og		har	da	heller	ikke	dokumentert	nødvendige	
kvalifikasjoner	for	å	få		innvilget	sentral	godkjenning	for	det	påklagede	området	jf.	pbl.	§	23-
6,	SAK	10	§	§	9-1,1.	ledd,	11-1,1.	ledd	og	§	11-4,2	ledd	12-4	og	13-5,3	ledd	bokstav	l.	Jf.	også	
pbl.	§	22-1.	

	
Våtromsarbeid	i	tiltaksklasse	1	
	
Godkjenningsområdet	omfatter	ansvarlig	søker,	ansvarlig	prosjekterende	og	ansvarlig	
utførende	for	våtrom.	Det	er	dermed	et	felles	godkjenningsområde	for	våtrom	for	disse	
funksjonene.	Det	må	søkes	og	gis	godkjenning	innenfor	alle	de	nevnte	funksjoner	samlet	for	
dette	godkjenningsområdet.	Godkjenningsområdet	omfatter	alle	nødvendige	tilhørende	
arbeider	for	gjennomføring	av	et	våtrom.	Dette	vil	omfatte	søknad,	prosjektering,	valg	av	
produkter	og	utførelse,	samt	koordineringsansvar	for	arbeidene.		For	å	bli	prekvalifisert	for	
dette	godkjenningsområdet	må	foretaket	beherske	det	vesentlige	av	oppgavene	innenfor	
området.	Det	er	anledning	til	å	benytte	underentreprenører	for	deler	av	arbeidene.		Arbeid	
med	våtrom	i	boliger	og	andre	typer	bygg	ligger	i	tiltaksklasse	1.		
Godkjenningsområdet	omfatter	arbeid	på	våtrom	i	alle	typer	bygg,	og	kan	bl.a.	være	aktuelt	
ved	rehabilitering	av	våtrom	i	boligblokker.	Det	er	ikke	meningen	at	området	skal	gjelde	for	
svømmehall	eller	større	garderobe-	og	dusjanlegg.	Ved	nybygg	eller	ved	vesentlig	ombygging	
av	eksisterende	bygg,	er	våtromsarbeid	normalt	omfattet	av	godkjenningsområdet	
Murarbeid	eller	Tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	.		
	
Nødvendig	utdannelse	
Ifølge	Sak10	§	11-1.1	ledd	og	veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	
forvaltningspraksis,	er	det	nødvendig	med	utdanning	på	linje	med	fagbrev	som	tømrer	eller	
murer.	Dette	følger	av	kravet	i	SAK10	§	11-4,1.	ledd	om	at	utdanningen	skal	være	relevant.	
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Prosjekterings-	og	utførelsesarbeide,	derunder	for	eksempel	tettingsarbeider,	ligger	inn	
under	tømrer	og	murerfaget,	jf.	også	fra	orienteringen	om	godkjenningsområdet	ovenfor.	
Dette	er	årsaken	til	at	det	er	disse	fagbrevene	som	oppfyller	relevanskravet.	Rørleggeren	har	
faglig	ansvar	for	rørleggerarbeidet.		Kravet	til	relevant	utdanning	for	de	omsøkte	
godkjenningsområdene	er	gjentatt	i	flere	brev	fra	departementet,	senest	28.01.2014.		
Våtrom	er	en	fellesgodkjenning	for		prosjektering	og	utførelse	av	våtrom.	(Slike	tiltak	er	ikke	
lengre	søknadspliktig.	Det	er	imidlertid	også	slik	at	dersom	brann	cellene	brytes	ved	
rehabilitering,	så	er	rehabiliteringen	søknadspliktig.	Det	fremgår	ikke	hvorvidt	dette	er	
tilfellet	i	denne	saken.)	Løkenflaen,	har	fagbrev	som	rørlegger	fra	1975.		Den	nødvendige	
utdannelsen	er	derfor	ikke	tilstede	i	foretaket.	
	
Referanseprosjektene			
Ifølge	Sak10	§	11-1.1	ledd	og	veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	
forvaltningspraksis,	er	det	nødvendig	med	4	års	dokumentert	praksis	med	
godkjenningsområdet.	Foretaket	må	da	ha	erfaring	med	henholdsvis	prosjektering	og	
utførelse	av	hele	våtrommet	for		å	kunne	innvilges	sentral	godkjenning.	
	
Søknaden	inneholdt	kun	to	referanseprosjekter.	Det	er	de	to	tiltakene		fra	2014	som	er	
gjennomgått	ovenfor	og	som	gjelder	rehabilitering		av	to	baderom	i	Oslo.	I	tillegg	til	selve	
søknaden,	er	det	vedlagt	to	eksemplarer	av	såkalt	”våtromsdokumentasjon”	for	disse	to	
prosjektene.		Som	nevnt	i	gjennomgangen	ovenfor,	er	ikke	våtrom	i	seg	selv	lengre	
søknadspliktig,	og	det	er	heller	ikke	søkt	om	disse	tiltakene.		
	
Selve	beskrivelsen	av	det	arbeidet	foretaket	har	utført	er	kortfattet.	Det	vises	til	at	foretaket	
hadde	totalansvaret	for	prosjektering	og	utførelse	av	alle	fag,	og	ansvar	for	grensesnittene.		
Av	den	vedlagte	våtromsdokumentasjonen,	som	har	vært	benyttet	i	de	to	sakene,	fremgår	
det	at	Løkenflaen	var	våtromskoordinator,	men	at	de	andre	arbeidene	var	utført	av	andre	
foretak.	Ut	fra	dette	virker	Løkenflaens	rolle	for	å	være	begrenset	til	en	koordinatorrolle,	
hvor	andre	har	stått	for	prosjekteringen.		De	innsendte	referanseprosjektene	dekker	heller	
ikke	hele	godkjenningsområdets	faglige	innhold	gjennom	4	år,	slik	det	er	nødvendig.	
	
	
De	beskrivelsene	som	er	innsendt	dokumenterer	ikke	at	foretaket	behersker	prosjektering	og	
utførelse	av	selve	våtrommet	og	dets	oppbygging,	utenom	rørleggerarbeidene.		Utdannelsen	
i	foretaket	åpner	heller	ikke	opp	for	at	foretaket	kan	drive	prosjektering	for	andre	områder	
enn	selve	rørleggerarbeidene.	De	innsendte	kompetansebevis	endrer	ikke	dette	da	slike	
kompetansebevis	ikke	er	relevant	utdannelse	i	regelverkets	forstand.	
	
Klagen	inneholder	ikke	flere	konkrete	referanseprosjekter.	Det	henvises	generelt	til		
Løkenflaen	har	erfaring	med	bl.a.	prosjektering		etter	TEK	og	TEK10	og	krav	fra	
våtromsnormen	m.m.	uten	at	dette	er	nærmere	dokumentert.	Slike	generelle	henvisninger	
oppfyller	ikke	kravene	i	SAK10	§	11-4,2.,	jf	også	§	11-2,	2	og	3	ledd.	
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Foretaket	har	ikke	søkt	på	dette	godkjenningsområdet	tidligere	og	det	er	derfor	heller	ikke	
tidligere	referanseprosjekter	for	dette	godkjenningsområdet.		
	
Foretaket	har	ikke	dokumentert	verken	tilstrekkelig	utdanning	eller	nødvendig		relevant	
praksis	med	godkjenningsområdet	og		har	da	heller	ikke	dokumentert	nødvendige	
kvalifikasjoner	for	å	få		innvilget	sentral	godkjenning	for	det	påklagede	området	jf.	pbl.	§	§	
23-5	og	23-6,	SAK	10	§	§	9-1,1.	ledd,	11-1,1.	ledd	og	§	11-4,2.	ledd	12-3	og	12-4	jf.§	13-5,4.	
ledd.	Jf.	også	pbl.	§	22-1.	

Når	det	gjelder	foretakets	anførsel	i	klagen	om	at	direktoratets	saksbehandling	ikke	er	
tillitsvekkende,	skal	direktoratet	kort	vise	til	de	hovedformålene	som	er	med	ordningen.	
Disse		formålene	fremgår	flere	steder	i	forarbeidene	til	plan-	og	bygningsloven.	Et	særlig	
viktig	formål	var	å	sikre	god	kvalitet	og	seriøsitet	blant	utøverne.	Dette	ble	fremhevet	
allerede	i	Ot.prp.	nr.	39	(1993-94)	kap.	2.4.		Godkjenningsordningen	skulle	heve	kvaliteten	i	
byggenæringen.		Disse	målene	har	ikke	vært	oppnådd	i	ønsket	grad,	jf.	Ot.prp.	nr	45	(2207-
2008)	kap.	10.	Departementet	har	derfor	skjerpet	kravet	til	praktiseringen	av	de	krav	som	
foretakene	skal	oppfylle	før	sentral	godkjenningen	skal	innvilges.	Denne	prosessen	fortsetter.	
Det	vises	i	den	sammenheng	til	den	oversikten	over	gjeldende	rett	som	er	tatt	inn	ovenfor,	
og	til	den	vedlagte	orienteringen	om	grunnleggende	forutsetninger	for	å	kunne	innvilges	
sentral	godkjenning.	Det	er	også	presisert	i	pbl	§	22-1,1.	ledd	at	sentral	godkjenning	kun	skal	
gis	til	foretak	som	er	kvalifisert,	det	vil	si	de	som	oppfyller	kravene	i	pbl	og	
byggesaksforskriften	på	søknadstidspunktet.	Det	er	foretaket	selv	som	har	ansvaret	for	å	
dokumentere	at	det	oppfyller	kravene,	jf.	SAK10	§	13-2.»	

		

	

	

	

Sak	82/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
fra	Nilsen	Bygg	Hvaler	AS	(godkjenningsnr.	2015/1641).		

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

Vedtak:	

Klagen	tas	ikke	til	følge.	

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

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

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

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

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

I	e-post	av	20.02.2015	ble	vedtaket	påklaget	av	foretaket		v/Simon	Nilsen.	Klagen	er	rettidig,	
jf.	forvaltningsloven	§	29.	Foretaket	er	klageberettiget,	jf.	(fvl)	§	28.1,1.	ledd.	Klagen	er	
fremsatt	i	samsvar	med	fvl.	§	32.	
	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	15.01.2015	søknad	om	sentral	godkjenning	for	
ansvarsrett.		

I	vedtak	datert	11.02.2015	avslo	direktoratet	delvis	søknad	om	sentral	godkjenning.	Følgende	
godkjenningsområder	ble	innvilget:		

• Søker	(for	alle	typer	tiltak)	i	tiltaksklasse	1	

• Prosjektering	av	arkitektur	i	tiltaksklasse	1	

• Utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1	

	
	Følgende	godkjenningsområder	ble	ikke	innvilget:	

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

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

Begrunnelsen	for		avslagene	var	at	referanseprosjektene	ikke	i	tilstrekkelig	grad	dekket	de	
omsøkte	godkjenningsområdene.	Foretaket	hadde	dermed	ikke		tilstrekkelig	dokumentert		
nødvendige	og	relevante	faglige	kvalifikasjoner.	Det	ble	samtidig	opplyst	om	hva	
godkjenningsområdene	omfatter,	og	hva	som	skal	dokumenteres.	Kravene	til	dokumentasjon	
i	SAK	10	§§	11-1,1.	ledd	og	11-4,	jf.	§	13-5,2.	og	3.	ledd	bokstav	begge	bokstav	a	var	dermed	
ikke	oppfylt.	Det	vises	til	vedtaket.	

	

Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Foretaket		er	et	forholdsvis	nystiftet	aksjeselskap	og	ligger	i	Hvaler		kommune	i	Østfold	fylke.	
Foretaket	ble	stiftet	den	03.08.2011,	og	registrert	i	foretaksregisteret	den	05.10.2011.	
Foretaket	er	et	resultat	av	en	sammenslåing	mellom		to	tidligere	selskaper,		Tømrer	Terje	
Nilsen	(org	nr.	980738418)	og	Nilsen	Bygg	Østfold	(org.	nr.	991876219).	Disse	to	foretakene	
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hadde	sentral	godkjenning	etter	byggesaksforskriften	av	01.07.2010,	men	ikke	for	noen	av	de	
påklagde	godkjenningsområdene.	Se	vedlegg.	
Foretaket	fikk	i	vedtak	av	17.04.2012	innvilget	sentral	godkjenning	for	bl.a.	de	to	
godkjenningsområdene	som	nå	er	avslått.	I	tillegg	fikk	foretak	i	vedtak	av	18.04.2013	
innvilget		sentral	godkjenning	for	uavhengig	kontroll	for	henholdsvis	våtrom	(i	boliger)	og	
lufttetthet,	begge	i	tiltaksklasse	1.	

Forretningsformål	er	oppgitt	å	være	utførelse	av	håndverkstjenester,	entreprenørvirksomhet	
samt	annen	virksomhet	som	faller	inn	under	dette.		Næringskode	er	oppføring	av	bygninger.	
Foretaket	har	ifølge	vedlagt	organisasjonsplan	og	offisielle	register	4	ansatte.	Daglig	leder	er	
Simon	Nilsen.		Ifølge	opplysninger	innsendt	i	forbindelse	med	tidligere	søknad	har	Simon	
Nilsen	mesterbrev	som	Bygg/Tømrermester	fra	1979.	Terje	Nilsen	har	svennebrev	i	
tømrerfaget	fra	1982.			

Når	det	gjelder	de	tidligere	innvilgede	godkjenningsområdene,	vises		det	til	omtalen	av	disse	
under	vurderingen.	

	

Saksgang			

15.01.2015:	Søknad	

11.02.2015:	Vedtak	om	sentral	godkjenning	(delvis	avslag)	

20.02.2015:	Vedtaket	påklages	av	foretaket	

	

Foretakets	anførsler	

Innledningsvis	i	klagen	vises	det	tidligere	innvilgelse	av	de	to	nå	påklagde	
godkjenningsområdene	i	tidligere	vedtak	av	17.04.2012.	Videre	vises	det	til	vedtak	av	
17.04.2013	hvor	foretaket	fikk	innvilget	sentral	godkjenning	for	kontroll	av	henholdsvis	
våtrom	i	boliger	og	kontroll	av	lufttetthet,	begge	i	tiltaksklasse	1.	Foretaket	anfører	videre	at	
det	nå	har	mistet	tre	av	fem	godkjenningsområder,	og	slutter	ut	fra	dette	at	direktoratet	har	
ment	at	foretakets	kompetanse	er	halvert	i	løpet	av	tre	år.	Det	påpekes	at	ledelsen	i	
foretaket	er	den	samme	som	tidligere.	Avslutningsvis	henvises	det	til	at	det	ved	siste	søknad	
var	sendt	inn	nye	referanseprosjekt	og	at	dette	skulle	bekrefte	at	kompetansen	er	økt	i	
foretaket	siden	siste	godkjenning.	

Det	vises	til	klagen.	

	

Vurdering	

Direktoratet	har	vurdert	klageanførslene	og	funnet	at	klagen	ikke	kan	føre	frem	for	de	
påklagede	godkjenningsområdene.		
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Oversikt	over	gjeldende	rett	for	vurderingen	
Formålet	med	den	sentrale	godkjenningsordningen	bla.	var	å	sikre	god	kvalitet	og	seriøsitet	
blant	utøverne	(jf.	Ot.prp.	nr.	39	(1993	-1994).	Dette	formålet	er	videreført	i	de	påfølgende	
lovrevisjoner.	

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

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

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

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

Kommunal-	og	moderniseringsdepartementet	har	i	brev	av	24.01.2014	presisert	at	foretak	
som	søker	sentral	godkjenning	må	oppfylle	både	kravet	til	utdanning	og	praksis.	I	brevet	
heter	det	bl.a.	følgende:	

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

Departementet	skriver	videre:	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	

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

Godkjenningsområdet	er	regulert	i	pbl	§	23-5	og	SAK10	§§	12-3	og	3-5.2	avsnitt	bokstav	a	
med	tilhørende	veiledning	og	omfatter	komplett	prosjektering	av	alle	relevante	fagområder.	
For	de	oppgaver	som	utføres	av	andre,	har	foretaket	ansvar	for	prosjekteringsledelse	med	
koordinering,	og	ansvar	for	grensesnittene,	derunder	ansvar	for	koordinering	av	de	
forskjellige	prosjekteringsoppgavene,	uavhengig	av	om	dette	utføres	med	egne	ansatte	eller	
med	andre	innleide	foretak.	Det	hører	med	til	overordnet	prosjekterendes	rolle	å	påse	at	de	
prosjekterende	fagområder	oppfyller	TEK10	og	at	grensesnittene	mellom	fagområdene	blir	
ivaretatt.		Godkjenningsområdet	omfatter	også	utomhusarbeider	og	plassering	av	tiltaket,	
samt	ansvar	for	prosjektering	av	tilhørende	tekniske	installasjoner.	
	
I	tiltaksklasse	1omfatter		godkjenningsområdet	ansvar	for	komplett	prosjektering	av	tiltak	
med	liten	vanskelighetsgrad,	få	prosjekterende	fagområder,	som	ligger	i	tiltaksklasse	1	og	2	
og	hvor	grensesnitt	mellom	fagområder	er	oversiktlig.	
Eksempler	på	bygninger	hvor	prosjekteringen	kan	ligge	i	tiltaksklasse	1	kan	være	

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

Det	skal	dokumenteres	at	foretaket	behersker	hele	godkjenningsområdets	faglige	innhold,	jf.	
Ot.prp.	nr.	45	2007-2008	pkt.	10.8.1.	

Nødvendig	utdannelse	
Ifølge	Sak10	§	11-1.1	ledd	og	veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	
forvaltningspraksis,	er	det	nødvendig	med	utdanning	på	linje	med	mesterbrev	som	tømrer		
eller	fagskole	med	bygg	eller	anleggslinje	og	4	års	dokumentert	praksis	med	
godkjenningsområdet	faglige	innhold.	

Daglig	leder	Simon	Nilsen	har	mesterbrev	som	Bygg/Tømrermester	fra	1979	og	Terje	Nilsen	
har	svennebrev	i	tømrerfaget	fra	1982.		Kravet	til	utdannelse	er	dermed	oppfylt.	

Referanseprosjektene	
Søknaden	inneholdt	to	referanseprosjekter	fra	2015	som	var	skrevet	inn	i	søknadsskjemaet.		
Det	er	imidlertid	fra	samme	tiltaket,	knr	0111	gnr	35	bnr	262	i	Hvaler	kommune	som	er	
oppført	to	ganger.		Prosjektet	var	da	under	arbeid,	og	det	er	derfor	ikke	dokumentert	
hvorvidt	arbeidene	ble	utført	i	samsvar	med	tillatelser	og	bestemmelser	gitt	i	eller	med	
hjemmel	i		plan-	og	bygningsloven	(pbl),	jf	SAK10	§	11-4,2.	ledd.	Beskrivelsen	er	kun	
”Tømerarbeider”,	hvilket	ikke	sier	noe	om	hvordan	foretaket	eventuelt	har	utført	det	
påklagede	godkjenningsområdets	faglige	innhold,	derunder	prosjekteringsledelse,		
koordinering	for	prosjekteringsoppgaver	m.m.		Referanseprosjektene	er	derfor	ikke	
dekkende	for	godkjenningsområdet,	jf.	også	kravet	i	ovennevnte	Ot.prp.	nr.	45.	

	
Vedlagt	søknaden	var	det	i	tillegg	følgende	:	

1) Dispensasjon	og	byggetillatelse		fra	2014	for	Gnr	35	bnr	262	i	Hvaler	kommune	hvor	
det	er	opplyst	at	foretaket	hadde	lokal	ansvarsrett	som	søker,	prosjekterende	og	
utførende	i	tømrerarbeid	og	utførende	i	murarbeid,	alt	i	tiltaksklasse	1.			

2) Søknad	om	ansvarsrett	som	utførende	og	prosjekterende	for	tiltak	på	Gnr	43	bnr	137	
feste	nr.	70	og	søknad	om	ansvarsrett		for	tømrerarbeid	på	Gnr	49	bnr	13	seksjon	nr.	
41,	begge	tiltakene	i	Hvaler	kommune.	Søknadene	er	fra	henholdsvis	2013	og	2014.	

3) Byggetillatelse	for	riving	og	oppføring	av	nybygg	av	hytte	på	gnr	43	bnr	78.	Foretaket	
hadde	lokal	ansvarsrett		for	utførelse	av	tømrerarbeid	og	for	muring	i	forbindelse	
med	pipe.	

	
Direktoratet	skal	bemerke	at	byggetillatelser,	søknader	om	ansvarsrett,	og	lignende	i	seg	selv	
ikke	er	tilstrekkelige	referanseprosjekter.	Det	vises	her	til	SAK10	§	11-4,2.	ledd.	
Ikke	noen	av	disse	vedleggene	har	faglig	tilknytning	til	det	påklagede	godkjenningsområdet.		
	
Klagen	inneholdt	ikke	flere	referanseprosjekter,	men	det	vises	til	referanseprosjekter	som	ble	
innsendt	i	forbindelse	med	tidligere	søknader.	Direktoratet	må	derfor	gå	gjennom	disse.	

Når	det	gjelder	vedtaket	av	18.04.2013	fikk	foretaket	innvilget	to	kontrollområder.	
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Direktoratet	finner	ikke	grunnlag	for		å	gå	inn	i	disse	referanseprosjektene	da	de	gjelder	
søknad	på	andre	godkjenningsområder.	

Foretaket	fikk	innvilget	det	påklagde	godkjenningsområdet	i	vedtak	av	17.04.2012.	Søknaden	
inneholdt	et	referanseprosjekt	fra	2005,	relatert	til	det	ene	av	de	to	foretakene	som	senere	
gikk	sammen	og	stiftet	Nilsen	Bygg	Hvaler	AS,	tømrer	Terje	Nilsen.	Referanseprosjektet	er	
beskrevet	slik:	”	Foretaket	tømrer	Terje	Nilsen	godkjennes	lokalt	og	er	tildelt	ansvarsrett	for	
PRO,	KUT,	UTF,	KPR	for	tømrerarbeider.”		Det	er	vedlagt	kopi	av	vedtaket	om	
igangsettingstillatelse	for	dette	tiltaket.	

Dette	er	ikke	et	referanseprosjekt	som	oppfyller	kravet	til	vurderingsgrunnlag	i	SAK10	§	11-
4,2.	ledd	og	det	angår	heller	ikke	overordnet	ansvar	for	prosjektering.	

Det	var	videre	vedlagt	kopi	av	behandling	om	anmodning	om	ferdigattest		for	bolig	på	
eiendom	gnr	35	bnr	328	i	Hvaler	kommune	fra	det	tidligere	foretaket	tømrer	Terje	Nilsen	
som	hadde	vært	ansvarlig	utførende	tømrer	for	tiltaket.		Saken	er	fra	2009	og	således	fra	
tiden	før	SAK10.	Også	dette	dokumentet	faller	utenfor	som	vurderingsgrunnlag	for	det	nå	
påklagde	godkjenningsområdet,	jf	ovenfor	og	den	generelle	veiledningen.	

Det	neste	dokumentet	er	kopi	av	en	igangsettingstillatelse	fra	2006	hvor	foretaket	tømrer	
Terje	Nilsen	bekreftes	å	ha	lokal	ansvarsrett	for	UTF/KUT	for	murarbeider.		Også	dette	
dokumentet	faller	utenfor	det	påklagde	godkjenningsområdet	og	oppfyller	dessuten	ikke	
SAK10	§	11-4,2.	ledd.		En	igangsettingstillatelse	sier	ikke	noe	om	kvaliteten	av	det	utførte	
arbeidet.	Kvaliteten	er	en	grunnstein	i	den	sentrale	godkjenningsordningen.	
Referanseprosjektet	var	dessuten	6	år	gammelt	dengang	og	det	aktuelle	tiltaket	ble	utført	
etter	tidligere	teknisk	forskrift	fra	1997.	Nye	TEK10	inneholdt	flere	skjerpede	krav	til	
byggverk,	og	det	er	gjeldende	regelsett	som	foretaket	i	størst	mulig	grad	skal	beherske.	
Referanseprosjekter	som	refererer	seg	til	eldre	regelsett	kan	være	aktuelle	like	atter	at	nye	
regler	har	trådt	i	kraft,	men	en	så	lang	tid	som	6	år	etterpå	er	etter	direktoratets	oppfatning	
for	lang	tid,	i	alle	fall	når	det	ikke	er	innsendt	så	mange	referanseprosjekter	som	er	utført	
etter	de	nye	reglene	at	direktoratet	kan	se	at	foretaket	har	en	jevn	og	også	oppdatert	
praksis,	jf	også	her	SAK10	§	11-4,2.	ledd.	

Det	siste	vedlegget	til	søknaden	i	2012	var	kopi	av	en	byggetillatelse	fra	2003	hvor	det	
tidligere	tømrerfirmaet	Terje	Nilsen	hadde	blitt	innvilget	lokal	ansvarsrett	for	PRO	/KPR	og	
UTF/KUT	etter	den	tidligere	forskriften.	Godkjenningsområdene	var	oppbygget	annerledes	
etter	den	tidligere	forskriften,	og	den	lokale	ansvarsretten	i	denne	gamle	saken	faller		derfor	
utenfor	det	nå	påklagde	godkjenningsområdet.	Det	skal	i	tillegg	bemerkes	at	det	er	en	
vesentlig	faglig	forskjell	på	vanlig	prosjektering	og	overordnet	ansvar	for	prosjektering.	

Gjennomgangen	av	referanseprosjektene	fra	søknaden	i	2012	viser	at	ikke	noen	av	disse	
oppfylte	kravene	til	dekkende	dokumentasjon	for	godkjenningsområdet	overordnet	ansvar	
for	prosjektering.	De	var	heller	ikke	dekkende	i	forhold	til	de	momentene	som	
referanseprosjekter	skal	inneholde		i	henhold	til	SAK10	§	11-4,2.	ledd	og	som	direktoratet	
skal	legge	til	grunn	for	sine	vedtak.	Vedtak	som	direktoratet	skal	innestå	for.	Innvilgelsen	av	
godkjenningsområdet	overordnet	ansvar	for	prosjektering	var	derfor	fattet	på	utilstrekkelig	
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grunnlag.	Det	er	dette	som	er	forklaringen	på	forskjellen	mellom	det	tidligere	vedtaket	og	det	
som	nå	er	påklaget.	

Det	er	ikke	dokumentert		tilstrekkelig	og	relevant	praksis	for	dette	godkjenningsområdet.		
Foretaket	har	derfor	heller	ikke	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelig	kvalifikasjoner	til	å	få	
sentral	godkjenning	for	det	påklagede	området	jf.	pbl.	§	23-5,	SAK	10	§§	9-1.1.	ledd,	11-1,1.	
ledd	og	§§	11-4,	12-3	og	13-5,2.ledd	bokstav	a.	Jf.	også	pbl.	§	22-1.	

	

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

Godkjenningsområdet		er	hjemlet	i	pbl	§	23-6	og	SAK10	§§	12-4	og	13-5,3.	ledd		bokstav	a	og	
omfatter	ansvar	for	komplett	utførelse	av	alle	relevante	fagområder.		
Dette	innebærer	ansvar	for	koordinering	av	de	utførende	fagområder,	uavhengig	av	om	
oppgavene	utføres	av	egne	ansatte	eller	innleide	foretak	og	ansvar	for	grensesnittene.	Der	
det	benyttes	underentreprenører,	skal	disse	oppfylle	system-	og	kvalifikasjonskrav	som	følger	
av	byggesaksforskriften	kap.	10	og	11.		
	
I	tiltaksklasse	1	omfatter		godkjenningsområdet	ansvar	for	komplett	utførelse	av	tiltak	med	
liten	vanskelighetsgrad,	med	få	utførende	fagområder	som	ligger	i	tiltaksklasse	1	og	2,	hvor	
grensesnitt	mellom	fagområder	er	oversiktlig.		
Eksempler	på	overordnet	ansvar	for	utførelse	av	bygninger	i	tiltaksklasse	1	kan	være	
oppføring	eller	vesentlig	endring	av:	

• eneboliger,	tomannsboliger,	rekke-	og	kjedehus		
• små	barnehager	og	arbeidsbygg	inntil	2	etasjer,	t.o.m.	500	m2	BRA		
• landsbruksbygninger	og	lagerbygg	t.o.m.	2000	m2	BRA	
• infrastruktur	som	veier,	vann-,	avløps-	og	overvannsledninger	(VA)	for	en	liten	

gruppe	av	småhus	eller	små	renseanlegg	eller	vannforsyningsanlegg	t.o.m.	20	
personekvivalenter	(pe)	

• utskifting	eller	ombygging	av	eksisterende	tekniske	installasjoner	t.o.m.	tiltaksklasse	
2,	eller	når	tekniske	installasjoner	utføres	som	sideentreprise	

	
Nødvendig	utdannelse	
Ifølge	Sak10	§	11-1.1.	ledd	og	veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	
forvaltningspraksis,	er	det	nødvendig	med	utdanning	på	linje	med	mesterbrev	som	tømrer	
eller	murer	eller	fagskole	bygg/anlegg.	I	tillegg	er	det	nødvendig	med		2	års	dokumentert	
praksis	med	godkjenningsområdets	faglige	innhold.	

Daglig	leder	Simon	Nilsen	har	mesterbrev	som	Bygg/Tømrermester	fra	1979	og	Terje	Nilsen	
har	svennebrev	i	tømrerfaget	fra	1982.		Kravet	til	utdannelse	er	dermed	oppfylt	også	for	
dette	godkjenningsområdet.	
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Referanseprosjektene	
Søknaden	inneholdt	totalt	10	referanseprosjekter	for	dette	godkjenningsområdet	og	som	var	
innskrevet	i	søknadsskjemaet,	deriblant	for	det	tiltaket	som	var	oppført	i	forbindelse	med	
søknad	om	overordnet	ansvar	for	prosjektering,	knr	0111	gnr	35	bnr	262	i	Hvaler	kommune.			
Prosjektet	var	som	ovenfor	bemerket	da	fortsatt	under	arbeid,	og	det	er	derfor	ikke	
dokumentert	hvorvidt	arbeidene	ble	utført	i	samsvar	med	tillatelser	og	bestemmelser	gitt	i	
eller	med	hjemmel	i		plan-	og	bygningsloven	(pbl),	jf	SAK10	§	11-4,2.	ledd.	Det	samme	er	
tilfellet	når	det	gjelder	referanseprosjekt	nr.	2,	knr.	0111	gnr	42	bnr	38	også	det	i	Hvaler	
kommune.		Beskrivelse	for	dette	godkjenningsområdets	del	er	i	alle	referanseprosjektene		
kun	”Tømrerarbeider”,	eller	”Tømrerarbeid	og	murerarbeid”		hvilket	ikke	sier	noe	om	
hvordan	foretaket	eventuelt	har	utført	det	påklagede	godkjenningsområdets	faglige	innhold.	
Ut	fra	ordlyden	i	prosjektene,	legger	direktoratet	til	grunn	at	det	rent	faktisk	dreier	seg	kun	
om	de	to	nevnte	fagområdene,	som	heller	ikke	er	utfyllende	nok	beskrevet.	

Som	det	fremgår	av	omtalen	av	godkjenningsområdets	faglige	innhold	i	veiledningen	til	
bestemmelsen,	og	som	skal	beherskes	fullt	ut	faglig,	omfatter	godkjenningsområdet	
komplett	utførelse	av	alle	relevante	fagområder	derunder		koordinering	for	andre	utførende	
fagområder	og	dokumentert	utført	ansvar	for	grensesnittene.		Referanseprosjektene	er	
derfor	ikke	dekkende	for	godkjenningsområdet,	jf.	også	kravet	i	ovennevnte	Ot.prp.	nr.	45,	jf	
også	SAK10	§	11-4,2.	ledd.	

Vedlagt	søknaden	var	det	i	tillegg	vedlagt	fem	utskrifter	fra	ulike	saker	i	Hvaler	kommune.	
Disse	er	behandlet	i	forbindelse	med	forrige	godkjenningsområde	og	samme	vurderinger	og	
konklusjon	gjør	seg	gjeldende	i	forhold	til	dette	godkjenningsområdet.	Det	vises	derfor	til	
gjennomgangen	ovenfor.	

Klagen	inneholdt	ikke	nye	referanseprosjekter,	kun	en	henvisning	til	referanseprosjekter	som	
var	innsendt	tidligere.		

Tidligere	innsendte	referanseprosjekter	
I	og	med	at	det	er	henvist	til	disse,	foretar	direktoratet	en	gjennomgang	av	dem.	Det	dreier	
seg	også	for	dette	godkjenningsområdets	del	om	søknaden	i	forbindelse	med		vedtaket	av	
17.04.2012,	hvor	foretaket	fikk	innvilget	dette	godkjenningsområdet.	

Søknaden	den	gang	inneholdt	kun	et	referanseprosjekt	som	var	fra	2003.		Det	fremgår	at	
teksten	at	det	tidligere	foretaket	Tømrer	Terje	Nilsen	hadde	lokal	ansvarsrett		for	PRO,KUT,	
UTF,	KPR	for	en	enebolig.	Det	var	i	tillegg	vedlagt	kopi	av	byggetillatelsen	for	dette	tiltaket,	
hvor	ansvarsretten	for	det	tidligere	foretaket	Tømrer	Terje	Nilsen	hadde	fått	innvilget	lokal	
ansvarsrett		for	PRO/	KPR	etter	dagjeldende	forskrift	om	godkjenning	av	foretak.		Det	er	ikke	i	
dette	referanseprosjektet	dokumentert	noe	som	kan	forbindes	med	overordnet	ansvar	for	
utførelse	slik	dette	godkjenningsområdets	faglige	innhold	er	etter	gjeldende	rett.	Den	
tidligere	forskriften	om	godkjenning	av	foretak	var	dessuten	bygget	opp	på	en	annen	måte	og	
med	andre	vilkår.	Dette	referanseprosjektet	oppfyller	ikke	de	momentene	som	er	nedfelt	i	
SAK10	§	11-4,2.	ledd,	bl.a.	når	det	gjelder	kravet	til	oppdatert	praksis,	og	tilknytning	til	
godkjenningsområdet.	
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Det	var	i	tillegg	vedlagt	kopi	av	andre	vedtak/dokumenter	fra	Hvaler	kommune.	Disse	er	
gjennomgått	i	forbindelse	med	det	godkjenningsområdet	som	er	behandlet	ovenfor.	De	
dokumenterer	heller	ikke	at	foretaket	har	hatt	overordnet	ansvar	for	utførelse	og	at	dette	i	
så	fall	er	utført	i	samsvar	med	regler	og	tillatelser	og	har	da	heller	ikke	faglig	relevans	i	
forhold	til	dette	godkjenningsområdet	og	kan	derfor	heller	ikke	tillegges	vekt.	

Gjennomgangen	av	referanseprosjektene	fra	søknaden	i	2012	viser	også	når	det	gjelder	dette	
godkjenningsområdet	at	ikke	noen	av	de	innsendte	referanseprosjektene	oppfylte	kravene	til	
dekkende	dokumentasjon	for	godkjenningsområdet	overordnet	ansvar	for	utførelse.			
Vedtaket	var	derfor	fattet	på	et	utilstrekkelig	grunnlag.	Forøvrig	vises	til	den	
oppsummeringen	om	dette	som	står	i	forbindelse	med	forrige	godkjenningsområde.		

Det	er	ikke	dokumentert		tilstrekkelig	og	relevant	praksis	for	dette	godkjenningsområdet.		
Foretaket	har	derfor	heller	ikke	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelig	kvalifikasjoner	til	å	få	
sentral	godkjenning	for	det	påklagede	området	jf.	pbl.	§	23-6,	SAK	10	§	§	9-1.1.	ledd,	11-1,1.	
ledd	og	§§11-4,	12-4	og	13-5,3.ledd	bokstav	a.	Jf.	også	pbl.	§	22-1.»		

			

	
	

	

Sak	83/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
fra	Ingeniør	Sverre	Hollie	AS	(godkjenningsnr.	2015/2236).		

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

Vedtak:	

Klagen	tas	ikke	til	følge.	

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

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

«Klagen	gjelder		

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

• Prosjektering	av	sanitær-,	varme	og	slikkeinstallasjoner	i	tiltaksklasse	2	

Vedtaket	av	16.02.2015	ble	påklaget	av	foretaket	27.	02	.2015.	Klagen	er	rettidig,	jf.	
forvaltningsloven	(fvl)	§	29.	Foretaket	er	klageberettiget,	jf.	fvl.	§	28.	Klagen	er	fremsatt	i	
samsvar	med	fvl	§	32.		
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Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	22.12.2014	søknad	om	sentral	godkjenning	for	
ansvarsrett.		

Følgende	godkjenningsområder	ble	avslått:	
	

• Prosjektering	av	sanitær-,	varme	og	slukkeinstallasjoner	i	tiltaksklasse	2	

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

Klagen	gjelder	kun	Prosjektering	av	sanitær-,	varme	og	slukkeinstallasjoner	i	tiltaksklasse	2,	
da	det	andre	godkjenningsområdet	ble	innvilget	i	omgjøringsvedtak	av	11.03.2015.	
	
Begrunnelsen	for	avslaget	var	at		foretaket	ikke	hadde	dokumentert	oppdatert	praksis.		Det	
var	kun	referert	til	to	referanseprosjekter,	disse	var	omsøkt	i	kommunen	i	2004	og	2006	og	
ferdigattest	var	gitt	i	henholdsvis	2006	og	2008.	Foretaket	hadde	også	opplyst	at	det	ikke	
hadde	oppdatert	praksis,	da	det	benytter	rådgivende	ingeniørfirmaer	til	å	prosjektere.	
Foretaket	hadde	dermed	ikke		dokumentert	nødvendige	kvalifikasjoner,	jf.	
byggesaksforskriften	(SAK10)	§§	11-1	og	11-4.	

Det	vises	til	vedtaket.	
	
Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Foretaket	er	et	aksjeselskap	som	ligger	i	Oslo	kommune.	Foretaket	ble	stiftet	den	02.01.1992		
og	registrert	i	Brønnøysundregistrene	03.02.1992.		Foretakets	formål	er	å	utføre	
rørleggerarbeid	samt	hva	som	står	i	forbindelse	med	dette.	Foretaket	har	ifølge	offentlige	
register	16	ansatte.	Organisasjonsplanen	oppfyller	ikke	kravene	i	byggesaksforskriften	
(SAK10)	§§	1-2.1	ledd	bokstav	e,	jf	§	11-1.	Det	fremgår	av	dokumentene	i	saken	at	Sverre	
Hollie	selv	ikke	lengre	deltar	aktivt	i	bedriften	i	en	slik	grad	at	godkjenningen	kan	bygge	på	
hans	utdannelse.	Daglig	og	faglig	leder	er		Harald	Huuse.	Hans	utdannelse	er	oppgitt	å	være	
teknisk	fagskole	med	eksamen	fra	1987	og	mesterbrev	som	rørlegger	fra	samme	år.	
Foretaket	hadde	godkjenning	etter	tidligere	forskrift	av	1997,	og	har	hatt	godkjenning	for	to	
godkjenningsområder	tidligere	etter	SAK10,	derunder	for	det	påklagede	
godkjenningsområdet.		Det	var	en	innrapportering	på	foretaket	i	2013.	Denne	saken	er	
lukket.	
	

Saksgang			

22.12..2014:	Søknad	

22.01.2015:	Foretaket	tilskrives	med	anmodning	om	å	sende	inn	bedre	dokumentasjon	

28.01.2015:	Direktoratet	mottar	tilleggsinformasjon	

16.02.2015:	Vedtak	om	sentral	godkjenning,	avslag.	
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25.02.2015:	Klage	på	avslag		

25.02.2015:	Diverse	e-poster	fra	foretaket	etter	denne	datoen	

11.03.2015:	Direktoratet	tar	klagen	til	følge	for	et	godkjenningsområde	og	fatter	
																					omgjøringsvedtak						

	

Foretakets	anførsler	

Foretaket	har	sendt	en	del	e-poster	hvor	de	anfører	at	det	er	ulempe	å	ikke	ha	dette	
godkjenningsområdet.	Det	er	imidlertid	i	brev	av	25.02.2015	at	foretaket	kommer	med	sine	
begrunnede	anførsler.	Innledningsvis	nevnes	der	at	foretaket	gjennom	en	periode	på	30	år	
har	hatt	en	kontinuerlig	samarbeide	med	Skanska	Norge	på	større	boligprosjekter.		
Foretakets	rolle	har	vært	utførelse	av	rørleggerarbeid	samt	kontraktsfestet	ansvar	for	
prosjektering	basert	på	totalentreprisekontrakt	i	henhold	til	NS	8417.		

Foretaket	opplyser	videre	at	det	de	seneste	årene	har	valgt	å	benytte	rådgivende	
ingeniørkontorer	for	å	ivareta	søkeransvaret	for	prosjekteringsfunksjonen	da	de	anser	det	for	
naturlig	at	et	eksternt	rådgiverkontor	har	ansvaret	for	prosjekteringen.	Dette	er	forklaringen	
på	at	foretaket	ikke	har	oppdaterte	referanseprosjekter	for	det	omsøkte	
godkjenningsområdet.		Det	opplyses	at	det	deltar	i	prosjekteringsarbeidet.	Videre	vises	til	de	
tidligere	prosjektene	som	er	en	del	år	gamle.	Det	fremheves	at	foretakets	ledere	har	lang	
erfaring	i	bransjen.	

Den	resterende	del	av	klagen	angår	diverse	forhold	i	forbindelse	med	mangler	når	det	gjelder	
dokumentasjon	av	foretakets	system.		Disse	manglene	er	nå	rettet.		

For	øvrig	vises	til	klagen.	

	

Vurdering	

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

Oversikt	over	gjeldende	rett	for	vurderingen	

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

Ifølge	pbl	§	22-1	skal	sentral	godkjenning	kun	gis	til	foretak	som	er	kvalifisert.	Ifølge	SAK10	§	
11-1	med	tilhørende	veiledning	slik	denne	uttrykker	gjeldende	forvaltningspraksis	på	
området	er	det	nødvendig	med	nærmere	angitt	relevant	utdannelse	og	tilstrekkelig	og	
relevant	praksis,	jf.	gjennomgangen	nedenfor.		
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I	og	med	at	foretaket	også	mangler	mangler	nødvendig	utdanning	for	dette	
godkjenningsområdet,	finner	direktoratet	det	korrekt	å	informere	foretaket	om	den	
rettstilstand	som	ifølge	departementet	er	på	området.	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	

Prosjektering	av	Sanitær-,	varme	og	slukkeinstallasjoner	i	tiltaksklasse	2	

Prosjekteringsfunksjonen	er	hjemlet	i	pbl.	§	23-5	og	byggesaksforskriften,	(SAK10)	§	13-
5,2.ledd	bokstav	i,	jf.	SAK10	§	12-4	om	prosjekterendes	ansvar.	
	
Godkjenningsområdet	innbefatter	prosjektering	av	nye	eller	endring	av	eksisterende	
installasjoner	med	liten	vanskelighetsgrad	eller	kompleksitet,	i	bygning	med	inntil	to	
boenheter	over	hverandre.		
Prosjektering	av	sanitærinstallasjoner	omfatter	plassering	av	sanitærutstyr	med	tilhørende	
rørsystemer,	herunder	vann-	og	avløpsledninger,	manuelle	brannslanger	og	stikkledninger	
fram	til	kommunalt	ledningsnett.	Godkjenningsområdet	omfatter	prosjektering	av	
renseanlegg	for	vann	og	avløp	og	prosjektering	av	sanitærinstallasjon	for	mindre	bassenger.	
Godkjenningsområdet	omfatter	slukkeinstallasjoner	i	bygninger	i	BKL	1.	
Godkjenningsområdet	omfatter	varmeanlegg	med	effekt	inntil	50	kW.	
	
I	tiltaksklasse	2	omfatter	prosjektering	av	nye	eller	endring	av	eksisterende	installasjoner	i	
publikum-	og	arbeidsbygning	og	bygning	med	boenheter	inntil	5	etasjer.		
Prosjektering	av	sanitærinstallasjoner	omfatter	dimensjonering	og	utforming	av	rørsystemer,	
herunder	vann-	og	avløpsledninger	og	sanitærutstyr.	Godkjenningsområdet	omfatter	
slukkeinstallasjoner	i	bygninger	i	BKL	2.	
Godkjenningsområdet	omfatter	varmeanlegg	med	effekt	inntil	100	kW.	
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Eksempler	på	tiltak	i	denne	klassen	kan	være	installasjoner	i	

• boligblokker,	overnattingsbygg,	kontor-,	og	skolebygg,	
• middels	store	salgs-	og	forsamlingslokaler,		
• middels	store	forretnings-	og	industribygg.	

Nødvendig	utdannelse	
Ifølge	Sak10	§	11-1,1.	ledd	og	veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	
forvaltningspraksis,	er	det	nødvendig	med	utdanning	på	linje	med	ingeniør/bachelor	innen	
VVS	og	6	års	dokumentert	praksis	med	hele	godkjenningsområdets	faglige	innhold.	De	
ansattes	utdannelser	er	fra	en	del	år	tilbake,	og	dermed	delvis	bygget	opp	etter	et	annet	
mønster	enn	i	dag.	Når	det	gjelder	firmaets	grunnlegger,	Sverre	Hollie,	så		har	han	teknisk	
fagskole,	VVS	teknikk	linje	fra	1966	og	avlagt	svennebrev	som	rørlegger	i	1967.	Sverre	Hollies	
utdannelse	er	dermed	likestilt	med	rørleggermester.	Han	står	oppført	i	mesterregisteret	som	
rørleggermester.		Foretaket	har	på	telefon	og	i	e-post	til	direktoratet	den	24.02.2015	opplyst	
at	Hollie	ikke	lengre	er	aktiv	i	den	daglige	virksomheten.	Direktoratet	har	gjort	foretaket	
oppmerksom	på	at	for	at	en	persons	utdanning	skal	kunne	utgjøre	en	del	av	foretakets	
kompetanse,	så	må	vedkommende	ha	en	aktiv	tilknytning	til	den	løpende	driften.			

Daglig	leder,	Harald	Huuse	har	utdanning	fra	Sofienberg	tekniske	fagskole	fra	1987,	med	
påfølgende	mesterbrev	som	rørlegger	i	2008.		Huuses	utdannelse	er	da	også	
rørleggermester.	

Ingen	i	foretaket	har		derfor	den	nødvendige	utdannelsen	for	dette	godkjenningsområdet.		

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

Søknaden	inneholdt	kun	referanseprosjekt.	Dette	var	fra	2006	og	angikk	et	frittliggende	
boligbygg	på	mer	enn	5	etasjer.		Teksten	var	meget	kortfattet:	”Prosjektering	av	
sanitæranlegg		og	vannbårent	varmeanlegg.”	Dette	referanseprosjektet	er	så	vidt	gammelt	at	
direktoratet	ikke	kan	se	at	det	er	tilfredstillende	som	oppdatert	praksis,	jf	SAK10	§	11-4,1.2	
ledd.	I	tillegg	er	det	for	dårlig	beskrevet.		

Etter	å		ha	bedt	om	tilleggsopplysninger	i	brev	av	22.01.2015,	mottok	direktoratet	i	brev	
datert	27.01.2015	et	kortfattet	oppsett	hvor	det	var	vist	til	to	prosjekter	fra	henholdsvis	2006	
og	2008.		Disse	er	henholdsvis	7	og	9	år	gamle,	og	således	ikke	oppdatert	etter	gjeldende	
regelverk,	jf	SAK10	§	11-4,2.	ledd.	

Foretaket	opplyser	samtidig	at	det	ikke	har	flere	prosjekter	av	nyere	dato,	da	foretaket	etter	
den	tiden	har	satt	bort	prosjekteringen	til	et	rådgivende	ingeniørkontor.		

Klagen	inneholdt	ikke	flere	referanseprosjekter,	men	en	kortfattet	historisk	oversikt	over	
foretakets	aktiviteter.	Denne	er	omtalt	ovenfor	under	generelle	opplysninger	om	foretaket.	
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Foretaket	skriver	der	at	de	deltar	meget	aktivt	i	prosjekteringsarbeidet,	men	gjentar	samtidig	
at	ansvaret	for	prosjekteringen	er	plassert	hos	et	eksternt	rådgiverkontor.		Direktoratet	
minner	i	denne	sammenheng	om	at	foretaket	i	brev	av	27.01.2015	opplyser	at	de	har	valgt	å	
benytte	et	rådgivende	ingeniørkontor	til	prosjekteringen.		

Når	det	gjelder	den	delvise	deltakelse	i	prosjekteringen	som	foretaket	viser	til	i	klagen,	
påpeker	direktoratet	at	dette	ikke	kan	være	et	selvstendig	grunnlag	som	referanseprosjekt.	
Det	vises	i	den	sammenheng	bl.a.	til	at	foretaket	skal	dokumentere	selvstendig	praksis	over	
en	periode	på	6	år,	og	at	det	skal	dokumenteres	at	hele	godkjenningsområdet	beherskes	
faglig,	jf	Ot.prp.	nr.	45	som	er	omtalt	ovenfor,	og	SAK10	§	11-4,2.	ledd.			

	I	forbindelse	med	tidligere	vedtak,	datert	03.02.2012,	hvor	foretaket	fikk	innvilget	sentral	
godkjenning	for	dette	godkjenningsområdet,	var	det	innsendt	et	referanseprosjekt,	etter	all	
sannsynlighet	et	av	de	som	det	er	henvist	til	i	tilleggsopplysningene	nå,	og	som	det	også	er	
henvist	til	i	brevet	av	25.02.2015.	Det	gjelder	utbygging	i	Pilestredet	park	i	Oslo.		Det	er	
oppgitt	at	dreier	seg	om	600	stk	boliger,	fordelt	på	2	etasjer.		

Dette	ene	tiltaket	oppfyller	ikke	kravet	til	nødvendig	erfaringstid	på	6	år.	Det	er	også	lite	
utfyllende	i	beskrivelsen.	Antallet	leiligheter	medfører		ikke	i	seg	selv	at	det	dreier	seg	om	
tiltaksklasse	2.		Arbeider	fordelt	over	2	etasjer	er	heller	ikke	høyere	enn	det	som	er	på	en	
vanlig	enebolig,	som	er	i	tiltaksklasse	1.	Dette	sett	i	forhold	til	stigningsrør	m.m.	Samlet	sett		
kan	det	synes	som	at	dette	referanseprosjektet	et	for	svakt	grunnlag	som	referanseprosjekt	
for	innvilgelsen	av	godkjenningsområdet	i	vedtaket	den	03.02.2012.	Relevansen	i	dag	er	enda	
mindre	på	grunn	av	at	det	ikke	er	oppdatert,	jf	SAK10	§	11-4,2.	ledd.	Direktoratet	kan	derfor	
ikke	videreføre	denne	godkjenningen	i	dag.	

Samlet	sett	så	finner	direktoratet	at	foretaket	ikke	har	tilstrekkelig	relevant	og	oppdatert	
praksis	for	det	omsøkte	godkjenningsområdet.	Det	vises	i	den	sammenheng	til	at	foretaket	
selv	har	opplyst	at	det	leier	inn	prosjekteringsarbeidet	og	at	dette	er	årsaken	til	manglende	
referanseprosjekter.		Det	minnes	i	tillegg	om	uttalelsen	fra	departementet	i	Ot.prp.	nr.	45	
som	er	berørt	ovenfor,	samtidig	som	det	henvises	til	SAK10	§	11-4,2.	ledd.	

Foretaket	har	ikke	i	søknaden	eller	klagen	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelig	relevant	
utdanning	og	nødvendig	erfaring	som	dokumenterer	nødvendige	kvalifikasjoner	for	å	få		
innvilget	sentral	godkjenning	for	det	påklagede	området,	jf.	pbl.	§	23-5,	SAK	10	§	§	9-1,1.	
ledd,	11-1,1.	ledd	og	§	§	11-4,2	ledd	12-3	og	13-5,3	ledd	bokstav	i,	jf.	også	pbl.	§	22-1.»	
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Sak	84/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
fra	Kjell	A.	Nielsen	&	Co	AS	(godkjenningsnr.	2015/2870).		

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

Vedtak:	

Klagen	tas	ikke	til	følge.	

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

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

«Klagen	gjelder		

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

• Overordnet	ansvar	for	prosjektering	i	tiltaksklasse	1	

• Overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	2	

	

I	klage	innkommet	26.03.2015	ble	vedtak	av	19.03.2015	påklaget	ved	Kjell	A.	Nielsen.	Klagen	
er	rettidig,	jf.	forvaltningsloven	§	29.		

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	06.02.2015	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
for	ansvarsrett.		

	

I	vedtak	datert	19.03.2015	avslo	direktoratet	delvis	søknaden.	Følgende	godkjenningsområde	
ble	innvilget:		

• Utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1	

	

Følgende	godkjenningsområder	ble	ikke	innvilget:		

• Søker	i	tiltaksklasse	1	

• Overordnet	ansvar	for	prosjektering	i	tiltaksklasse	1	

• Overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	2	

Avslagene	ble	begrunnet	med	at	referanseprosjektene	ikke	i	tilstrekkelig	grad	dekket	de	
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omsøkte	godkjenningsområdene,	jf.	byggesaksforskriften	(SAK10)	§	13-5	første,	andre	og	
tredje	ledd	og	tilhørende	veiledning.	Foretaket	hadde	dermed	ikke	dokumentert	at	det	
samlet	har	kvalifikasjoner	som	er	tilpasset	de	omsøkte	godkjenningsområdene,	jf.	SAK10	§	
11-1.	

	

Følgende	godkjenningsområde	er	av	direktoratet	innvilget	i	klageomgangen:	

• Søker	i	tiltaksklasse	1	

Det	er	ved	avgjørelsen	sett	hen	til	kopi	av	referanseprosjekter	vedlagt	klagen.		
	

	

Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Kjell	A.	Nielsen	&	Co	AS	fikk	sentral	godkjenning	første	gang	10.04.2012.	Fram	til	18.03.2015	
hadde	foretaket	sentral	godkjenning	for	godkjenningsområdene	søker	i	tiltaksklasse	1,	
overordnet	ansvar	for	prosjektering	i	tiltaksklasse	1	og	overordnet	ansvar	for	utførelse	i	
tiltaksklasse	2.	

	

Foretaket	har	6	ansatte	og	ligger	i	Råde	kommune	i	Østfold.	Kjell	Anders	Nielsen	er	daglig	
leder.	Han	har	mesterbrev	som	tømrer	fra	1986.	Foretaket	har	også	en	annen	ansatt	som	er	
tømrermester,	samt	noen	tømrerlærlinger.		

	

Saksgang			

06.02.2015:	Søknad	

12.03.2015:	Foreløpig	svarbrev	

18.03.2015:	Mottatt	tilleggsinformasjon	

19.03.2015:	Vedtak	om	sentral	godkjenning	(delvis	avslag)	

26.03.2015:	Klage	på	avslag	arkivert	hos	direktoratet	

	

Foretakets	anførsler	

Foretaket	har	ikke	anført	noe	i	klagen,	men	skriver	at	det	har	hatt	problemer	med	å	sende	
inn	informasjon	til	direktoratet.		

	

Vurdering		

Direktoratet	har	vurdert	klagen	og	funnet	at	den	ikke	kan	føre	frem	hva	gjelder	sentral	
godkjenning	for	godkjenningsområdene	overordnet	ansvar	for	prosjektering	i	tiltaksklasse	1	
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og	overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	2.	

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

	

Overordnet	ansvar	for	prosjektering	i	tiltaksklasse	1	og	overordnet	ansvar	for	utførelse	i	
tiltaksklasse	2	

Krav	til	utdanning	

For	prosjektering	i	tiltaksklasse	1	og	utførelse	i	tiltaksklasse	2	er	kravet	utdanning	som	svarer	
til	mesterbrevsutdanning	eller	fagskole	med	fagplan	for	linjefag.	Relevant	utdanning	for	
overordnet	ansvar	vil	for	eksempel	være	mesterbrev	som	tømrer	eller	murer,	jf.	SAK10	§	11-
1	første	ledd	og	veiledningen	til	bestemmelsen	slik	den	gir	uttrykk	for	den	sentrale	
godkjenningsordningens	praksis	for	krav	til	utdanning.	Foretaket	har	to	ansatte	med	
mesterbrev	som	tømrer	og	tilfredsstiller	dermed	kravene	til	utdanning.	

	

Krav	til	praksis	

Godkjenningsområdene	omfatter	komplett	prosjektering/utførelse	av	alle	relevante	
fagområder.	For	de	oppgaver	som	utføres	av	andre,	har	foretaket	ansvar	for	
prosjekteringsledelse/byggeledelse	med	koordinering,	og	ansvar	for	grensesnittene.	
Oppgaven	omfatter	ansvar	for	koordinering	av	de	forskjellige	prosjekterings-	eller	
utførelsesoppgavene,	uavhengig	av	om	det	utføres	med	egne	ansatte	eller	med	andre	
innleide	foretak.	Plassering	i	tiltaksklasse	vil	avhenge	av	antall	fagområder	som	skal	
prosjekteres/utføres	og	det	koordineringsbehovet	disse	utløser,	samt	antall	grensesnitt,	jf.	
SAK10	§	13-5	andre	og	tredje	ledd	bokstav	a	og	tilhørende	veiledning.	

I	søknaden	har	foretaket	vist	til	tre	referanseprosjekter	for	disse	godkjenningsområdene.	
Disse	er	ikke	beskrevet	utover	at	foretaket	hadde	overordnet	ansvar	for	
prosjektering/utførelse	på	enebolig.	I	brev	av	12.03.2015	ba	direktoratet	om	en	bedre	
beskrivelse	av	arbeidet	foretaket	har	utført	i	referanseprosjektene.	I	brev	av	17.03.2015	
skriver	foretaket	at	de	tre	prosjektene	vedlagt	søknaden	innebar	utarbeidelse	av	tegninger	
og	søknader	om	byggetiltakene,	prosjektering/beregning	av	tiltakenes	oppbygning	
vedrørende	valg	av	produkter,	samt	dimensjonering	av	bæredragere,	fundamenter,	
avstivning	med	mer.	Prosjektene	innebar	videre	utførelse	av	de	bygningsmessige	arbeidene	
med	kontroll,	dvs.	murer	og	støpearbeider,	tømrer	og	snekkerarbeider,	flis	og	
baderomsarbeider,	taktekking	og	blikkenslagerarbeider,	oppføring	av	pipe	med	ildsted	samt	
sluttkontroll.	Foretaket	skriver	også	at	det	stort	sett	står	ansvarlig	for	prosjektene	de	
gjennomfører	fra	begynnelse	til	slutt.	
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I	brev	av	10.11.2015	ba	direktoratet	på	nytt	foretaket	om	å	sende	inn	en	bedre	beskrivelse	av	
den	overordnede	rollen.	Dette	har	ikke	blitt	besvart.	Selv	om	foretaket	skriver	at	det	har	hatt	
ansvaret	for	prosjektene	er	det	allikevel	vanskelig	å	vurdere	om	det	har	tilstrekkelig	praksis	
med	et	overordnet	ansvar.	Direktoratet	har	blant	annet	ingen	informasjon	om	foretaket	har	
leid	inn	underentreprenører	i	tiltakene	som	har	arbeidet	på	deres	ansvarsrett	eller	hvor	
mange	foretak	som	har	vært	delaktige	og	som	Kjell	A.	Nielsen	&	Co	AS	har	hatt	ansvaret	for	å	
koordinere.	Det	opplyses	samtidig	om	at	arbeidene,	slik	de	er	beskrevet,	omfattes	av	
godkjenningsområdet	utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	i	
tiltaksklasse	1.	Dette	godkjenningsområdet	ble	foretaket	gitt	sentral	godkjenning	for	i	vedtak	
av	19.03.2015.	På	bakgrunn	av	dette	er	det	direktoratets	vurdering	av	foretaket	ikke	har	
dokumentert	samlede	kvalifikasjoner	tilpasset	de	påklagede	godkjenningsområdene,	jf.	
SAK10	§	11-1.	Direktoratet	finner	heller	ikke	å	kunne	innvilge	overordnet	ansvar	for	utførelse	
i	tiltaksklasse	1.»		

	
	
	

	

Sak	85/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
fra	Brødr.	Rodegård	AS	(godkjenningsnr.	2015/3494).		

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

Vedtak:	

Klagen	tas	ikke	til	følge.	

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

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

«Klagen	gjelder		

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

• Overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	1	

• Utførelse	av	innmåling	og	utstikking	av	tiltak	i	tiltaksklasse	1	

• Utførelse	av	plasstøpte	betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1	
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I	brev	datert	19.04.2015	ble	vedtak	av	23.03.2015	påklaget	ved	John	Honerud.	Klagen	er	
rettidig,	jf.	forvaltningsloven	§	29.		

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	16.02.2015	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
for	ansvarsrett.		

	

I	vedtak	datert	23.03.2015	avslo	direktoratet	delvis	søknaden	om	sentral	godkjenning.	
Følgende	godkjenningsområder	ble	innvilget:		

• Søker	i	tiltaksklasse	1	

• Utførelse	av	grunnarbeid	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	2	

• Utførelse	av	riving	og	miljøsanering	i	tiltaksklasse	1	

	

Følgende	godkjenningsområder	ble	ikke	innvilget:	

• Prosjektering	av	utearealer	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	1	

• Prosjektering	av	oppmålingsteknisk	prosjektering	i	tiltaksklasse	1	

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

• Prosjektering	av	miljøsanering	i	tiltaksklasse	1	

• Overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	1	

• Utførelse	av	innmåling	og	utstikking	av	tiltak	i	tiltaksklasse	1	

• Utførelse	av	plasstøpte	betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1	

	

Avslaget	som	gjaldt	overordnet	ansvar	for	utførelse	og	utførelse	av	innmåling	og	utstikking	av	
tiltak	ble	begrunnet	med	at	referanseprosjektene	ikke	i	tilstrekkelig	grad	dekket	de	omsøkte	
godkjenningsområdene,	mens	avslaget	for	utførelse	av	plasstøpte	betongkonstruksjoner	i	
tillegg	ble	begrunnet	med	at	foretaket	ikke	hadde	dokumentert	nødvendig	relevant	
utdanning,	jf.	byggesaksforskriften	(SAK10)	§§	11-1,	11-4	og	13-5	tredje	ledd	og	tilhørende	
veiledning.	

	

Følgende	godkjenningsområde	er	av	direktoratet	innvilget	i	klageomgangen:	

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

• Prosjektering	av	utearealer	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	1	

	

Det	er	ved	avgjørelsen	sett	hen	til	kopi	av	referanseprosjekter	vedlagt	klagen.		
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Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Brødr.	Rodegård	AS	fikk	sentral	godkjenning	første	gang	27.03.2006.	I	perioden	13.03.2012	–	
22.03.2015	hadde	foretaket	sentral	godkjenning	for	godkjenningsområdene	søker	i	
tiltaksklasse	1,	utførelse	av	grunnarbeid	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	2,	overordnet	
ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	1	og	utførelse	av	riving	og	miljøsanering	i	tiltaksklasse	1.	

Foretaket	har	10	ansatte	og	ligger	i	Nes	kommune	i	Buskerud.	Kent	Jonny	Rodegård	er	daglig	
leder.	Han	har	fagbrev	som	maskinentreprenør	fra	1995.	Foretaket	har	også	flere	ansatte	
som	er	maskinførere,	samt	en	anleggsgartner.		

	

Saksgang			

16.02.2015:	Søknad	

23.03.2015:	Vedtak	om	sentral	godkjenning	(delvis	avslag)	

19.04.2015:	Klage	på	avslag	arkivert	hos	direktoratet	

	

Foretakets	anførsler	

I	klagen	viser	foretaket	til	at	det	hele	tiden	søker	å	forbedre	sin	kompetanse	ved	kursing	og	
opplæring	av	ansatte.	Foretaket	skriver	at	det	ikke	har	noen	ansatte	med	høyere	utdanning,	
men	at	det	gjennom	mange	år	har	utført	større	og	mindre	prosjekter	i	Nes	kommune	og	
øvrige	Hallingdal-kommuner.	Foretaket	har	i	klagen	beskrevet	flere	referanseprosjekter	for	
noen	av	de	påklagede	godkjenningsområdene.		

	

Vurdering		

Direktoratet	har	vurdert	klagen	og	funnet	at	den	ikke	kan	føre	frem	hva	gjelder	sentral	
godkjenning	for	godkjenningsområdene	overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	1,	
utførelse	av	innmåling	og	utstikking	av	tiltak	i	tiltaksklasse	1	og	utførelse	av	plasstøpte	
betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1.	

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

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

Overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	1	

Krav	til	utdanning	

Utdanningskravet	for	godkjenningsområdet	i	tiltaksklasse	1	er	fagopplæring	som	svarer	til	
fagprøve	hhv.	svenneprøve.	Relevant	utdanning	vil	for	eksempel	være	svennebrev	som	
tømrer	eller	murer,	jf.	SAK10	§	11-1	første	ledd	og	veiledningen	til	bestemmelsen	slik	den	gir	
uttrykk	for	den	sentrale	godkjenningsordningens	praksis	for	krav	til	utdanning.	Foretaket	har	
en	ansatt	med	fagbrev	som	maskinentreprenør,	flere	maskinførere,	samt	en	anleggsgartner	
og	tilfredsstiller	dermed	kravet	til	utdanningsnivå.	Etter	direktoratets	vurdering	er	imidlertid	
ikke	fagbrev	som	maskinentreprenør	tilstrekkelig	relevant.	Direktoratet	vil	allikevel	kort	
vurdere	praksisen	foretaket	har	vist	til.	

	

Krav	til	praksis	

Godkjenningsområdet	overordnet	ansvar	for	utførelse	omfatter	offentligrettslig	ansvar	for	
komplett	utførelse	av	alle	relevante	fagområder.	Dette	innebærer	ansvar	for	koordinering	av	
de	utførende	fagområder,	uavhengig	av	om	oppgavene	utføres	av	egne	ansatte	eller	innleide	
foretak.	Godkjenningsområdet	innebærer	også	ansvar	for	grensesnittene	mellom	
fagområdene.	Plassering	i	tiltaksklasse	vil	avhenge	av	antall	utførende	foretak,	
koordineringsbehov	og	antall	grensesnitt.	I	tiltaksklasse	1	omfattes	komplett	utførelse	av	
tiltak	med	liten	vanskelighetsgrad,	med	få	utførende	fagområder	som	ligger	i	tiltaksklasse	1	
og	2,	hvor	grensesnitt	mellom	fagområder	er	oversiktlig,	jf.	SAK10	§	13-5	tredje	ledd	bokstav	
a	og	tilhørende	veiledning.		

I	søknaden	har	foretaket	vist	til	to	referanseprosjekter	for	dette	godkjenningsområdet,	men	
det	fremgår	ikke	at	foretaket	har	hatt	et	overordnet	ansvar	i	noen	av	de.	Arbeidene	har	
omfattet	blant	annet	betongarbeider,	legging	av	bunnledninger	og	prosjektering	og	utførelse	
av	infrastruktur.	Foretaket	har	ikke	dokumentert	at	det	har	samlede	kvalifikasjoner	som	er	
tilpasset	godkjenningsområdet	overordnet	ansvar	for	utførelse,	jf.	SAK10	§	11-1.	

	

Utførelse	av	innmåling	og	utstikking	av	tiltak	i	tiltaksklasse	1	

Krav	til	utdanning	

Utdanningskravet	for	godkjenningsområdet	i	tiltaksklasse	1	er	fagopplæring	som	svarer	til	
fagprøve	hhv.	svenneprøve.	Relevant	utdanning	vil	for	eksempel	være	fagbrev	som	
anleggsmaskinfører,	jf.	SAK10	§	11-1	første	ledd	og	veiledningen	til	bestemmelsen	slik	den	gir	
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uttrykk	for	den	sentrale	godkjenningsordningens	praksis	for	krav	til	utdanning.	Foretaket	har	
en	ansatt	med	fagbrev	som	maskinentreprenør,	flere	maskinførere,	samt	en	anleggsgartner	
og	tilfredsstiller	dermed	kravet	til	utdanningsnivå.	Utdanningen	er	også	relevant.	

	

Krav	til	praksis	

Fagområdet	omfatter	innmåling	av	tilstrekkelige	antall	faste	punkter	i	terrenget,	som	
grunnlag	for	å	fastlegge	tiltakets	plassering	på	situasjonsplan	(polygonpunkter,	
grensemerker,	nabobygg	høyder	på	ledninger,	manglende	detaljer	i	kart	med	mer)	og	
overføring	av	tiltakets	plassering	med	utstikking	av	punkter	fra	koordinatfestet	situasjonsplan	
til	terreng,	samt	høydeplassering.	I	tiltaksklasse	1	omfattes	overføring	av	tiltakets	plassering	
fra	plan	til	terreng	i	områder	hvor	krav	til	høyder	og	minsteavstander	ikke	er	kritisk	for	
oppfyllelse	av	krav	til	plangrunnlaget,	jf.	SAK10	§	13-5	tredje	ledd	bokstav	b	og	tilhørende	
veiledning.		

Foretaket	har	vist	til	ett	referanseprosjekt	for	dette	godkjenningsområdet	i	søknaden.	
Foretaket	skriver	at	det	utførte	innmåling	og	utstikking	av	fritidsbolig,	men	at	det	hadde	
ansvarsrett	for	prosjektering	av	grunn-	og	terrengarbeider.	I	klagen	er	det	vist	til	ytterligere	
ett	prosjekt	som	omfattet	utstikking,	men	disse	arbeidene	er	ikke	nærmere	beskrevet.	
Foretaket	har	heller	ikke	vist	til	å	ha	hatt	ansvarsrett	på	området.	Slik	direktoratet	vurderer	
det	har	ikke	foretaket	vist	til	tilstrekkelig	bred	praksis	og	erfaring	med	innmåling	og	utstikking	
av	tiltak,	og	har	dermed	ikke	dokumentert	samlede	kvalifikasjoner	tilpasset	dette	
godkjenningsområdet,	jf.	SAK10	§	11-1.	

	

Utførelse	av	plasstøpte	betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1	

Krav	til	utdanning	

Utdanningskravet	for	det	påklagede	godkjenningsområdet	i	tiltaksklasse	1	er	fagopplæring	
som	svarer	til	fagprøve	hhv.	svenneprøve.	Relevant	utdanning	for	godkjenningsområdet	vil	
for	eksempel	være	fagbrev	i	betongfaget,	jf.	SAK10	§	11-1	første	ledd	og	veiledningen	til	
bestemmelsen	slik	den	gir	uttrykk	for	den	sentrale	godkjenningsordningens	praksis	for	krav	
til	utdanning.	Foretaket	har	en	ansatt	med	fagbrev	som	maskinentreprenør,	flere	
maskinførere,	samt	en	anleggsgartner	og	tilfredsstiller	dermed	kravet	til	utdanningsnivå,	men	
utdanningen	er	ikke	tilstrekkelig	relevant.	Direktoratet	vil	allikevel	kort	vurdere	praksisen	
foretaket	har	vist	til.	

	

Krav	til	praksis	

Fagområdet	omfatter	forskalings-,	armerings-	og	utstøpningsarbeider	av	konstruksjoner	som	
fundamenter,	vegger,	søyler,	bjelker	og	dekker.	I	tiltaksklasse	1	omfattes	arbeider	i	byggverk	
etter	NS	1990	+NA	som	plasseres	i	pålitelighetsklasse	1,	og	forutsettes	utført	med	”begrenset	
kontroll”.	Eksempler	på	plasstøpte	betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1	kan	være	
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fundamenter,	vegger,	dekker	og	lignende	for	småhus	inntil	3	etasjer	og	høyst	to	boenheter	
over	hverandre,	bygning	for	publikum	og	arbeidsbygning	med	høyst	2	etasjer	og	
forstøtningskonstruksjon	med	høyde	inntil	2	m	og	kummer	uten	trafikkbelastning,	jf.	SAK10	§	
13-5	tredje	ledd	bokstav	d	og	tilhørende	veiledning.		

Foretaket	har	vist	til	tre	prosjekter	hvor	det	har	utført	betongarbeider.	I	ett	av	prosjektene	
utførte	foretaket	alle	plasstøpte	betongarbeider	i	forbindelse	med	fundamentering	og	
oppføring	av	enebolig.	Utover	dette	er	ikke	prosjektene	beskrevet.	Det	er	således	vanskelig	å	
vurdere	foretakets	praksis	med	godkjenningsområdet	og	om	den	er	dekkende	for	det	som	
inngår	i	godkjenningsområdet.	

På	bakgrunn	av	det	ovenstående,	og	med	særlig	vekt	på	at	foretaket	ikke	har	vist	til	
tilstrekkelig	relevant	utdanning,	er	det	direktoratets	vurdering	at	foretaket	ikke	har	
dokumentert	samlede	kvalifikasjoner	som	er	tilpasset	det	påklagede	godkjenningsområdet,	
jf.	SAK10	§	11-1.	

	

Direktoratet	finner	at	Brødr.	Rodegård	AS	verken	i	søknaden	eller	i	klagesaksomgangen	har	
dokumentert	at	det	har	tilstrekkelige	kvalifikasjoner	til	å	få	sentral	godkjenning	for	
godkjenningsområdene	overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	1,	utførelse	av	
innmåling	og	utstikking	av	tiltak	i	tiltaksklasse	1	og	utførelse	av	plasstøpte	
betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1.»	

	
 

	

	

Sak	86/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	sentral	godkjenning	fra	Tombygg	
Dolat	(godkjenningsnr.	2015/3824).	

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

Vedtak:	

Klagen	tas	ikke	til	følge.	

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

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

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

• Utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	i	tiltaksklasse	2	

	

I	brev	datert	28.04.2015	ble	vedtak	av	22.04.2015	påklaget	ved	Tomasz	Dolat.	Klagen	er	
rettidig,	jf.	forvaltningsloven	§	29.		

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	11.03.2015	søknad	om	sentral	godkjenning	for	
ansvarsrett.		

I	vedtak	datert	22.04.2015	avslo	direktoratet	delvis	søknaden.	Søknaden	gjaldt	kun	
godkjenningsområdet	utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	i	
tiltaksklasse	2,	og	dette	området	ble	avslått.	

Avslaget	ble	begrunnet	med	at	foretaket	ikke	hadde	dokumentert	nødvendig	utdanningsnivå	
og	at	referanseprosjektene	ikke	i	tilstrekkelig	grad	dekket	det	omsøkte	
godkjenningsområdet,	jf.	byggesaksforskriften	(SAK10)	§§	11-1	første	ledd,	11-4	og	13-5	
tredje	ledd	bokstav	e	og	tilhørende	veiledning.	

	

Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Tombygg	Dolat	har	ikke	tidligere	hatt	sentral	godkjenning.	Foretaket	har	2	ansatte	og	ligger	i	
Fredrikstad	kommune	i	Østfold.	Tomasz	Dolat	er	daglig	leder.	Han	er	utdannet	som	snekker	i	
Polen	i	1994.	

	

Saksgang			

11.03.2015:	Søknad	

22.04.2015:	Vedtak	om	sentral	godkjenning		

28.04.2015:	Klage	på	avslag	arkivert	hos	direktoratet	

	

Foretakets	anførsler	

I	klagen	anfører	foretaket	at	daglig	leders	utdannelse	fra	Polen	ligger	på	nivå	mellom	norsk	
fagbrev	og	mesterbrev	og	at	hans	utdannelse	dermed	ikke	skal	underkjennes.		
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Vurdering		

Direktoratet	har	vurdert	klagen	og	funnet	at	den	ikke	kan	føre	frem	hva	gjelder	sentral	
godkjenning	for	godkjenningsområdet	utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	
trekonstruksjoner.	

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

	

Utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	i	tiltaksklasse	2	

Krav	til	utdanning	

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

Foretaket	har	vist	til	at	det	har	en	ansatt	som	er	utdannet	snekker	i	Polen	i	1994	og	hevder	at	
denne	utdannelsen	ligger	på	nivå	mellom	norsk	fagbrev	og	mesterbrev.	Direktoratet	har	
ingen	informasjon	om	lengden	på	den	dokumenterte	utdannelsen	eller	innholdet	i	den.	Det	
er	således	vanskelig	å	vurdere	hvilket	nivå	denne	utdannelsen	svarer	til.	Det	er	heller	ikke	
vedlagt	skandinavisk	oversettelse	av	vitnemålet	slik	byggesaksforskriften	§	13-2	krever.	
Vitnemålet	er	oversatt	til	engelsk	og	har	overskriften	”Journeyman’s	certificate”.	Dette	kan	
indikere	at	utdannelsen	det	vises	til	ligger	på	nivå	med	et	norsk	fag-/svennebrev,	altså	en	
utdanning	hvor	man	har	fullført	et	yrkesfaglig	utdanningsprogram	i	tillegg	til	å	ha	hatt	
opplæring	i	bedrift.	Etter	direktoratets	vurdering	er	imidlertid	ikke	dette	avgjørende	for	
konklusjonen	i	saken.		

	

Krav	til	praksis	

I	tiltaksklasse	2	omfatter	godkjenningsområdet	oppføring	og	vesentlig	endringsarbeider	av	
bygning	med	boenhet	og	flere	enn	3	etasjer,	og	bygning	for	publikum	og	arbeidsbygning	med	
3	og	4	etasjer,	samt	andre	trekonstruksjoner	av	tilsvarende	kompleksitet,	jf.	SAK10	§	13-5	
tredje	ledd	bokstav	e	og	tilhørende	veiledning.	

I	søknaden	har	foretaket	vist	til	tre	referanseprosjekter	for	det	påklagede	
godkjenningsområdet.	To	av	prosjektene	gjaldt	arbeider	på	enebolig.	Tombygg	Dolat	sto	for	
alt	snekkerarbeidet	i	forbindelse	med	innvendig	omgjøring	på	det	ene	prosjektet.	Det	ble	lagt	
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nytt	gulv	i	stue,	på	kjøkken	og	i	soverom,	samt	nytt	tak	og	tapetsering	av	diverse	vegger.	På	
den	andre	eneboligen	sto	foretaket	for	etterisolering	og	bytte	av	kledning,	bytte	av	alle	
vinduer	og	dører,	samt	montering	av	panel	på	innvendige	vegger.	Det	tredje	prosjektet	gjaldt	
arbeider	på	et	sykehus.	Tombygg	Dolat	var	engasjert	som	underentreprenør	og	arbeidene	
omfattet	bygging	av	innvendige	påforingsvegger	i	hovedkorridorene	med	utlekting,	isolering,	
dampsperre	og	to	lag	med	gipsplater.	

Etter	direktoratets	vurdering	har	ikke	foretaket	med	disse	referanseprosjektene	
dokumentert	å	ha	erfaring	med	oppføring	og	vesentlig	endringsarbeider	av	bygning	som	
beskrevet	i	veiledningen	til	SAK10.	Foretaket	har	dermed	ikke	vist	til	praksis	med	tiltaksklasse	
2	for	det	påklagede	godkjenningsområdet.	Vurderingen	blir	således	om	foretaket	har	
dokumentert	tilstrekkelig	praksis	med	godkjenningsområdet	i	tiltaksklasse	1.	

I	tiltaksklasse	1	omfattes	oppføring	og	endringsarbeider	med	liten	vanskelighetsgrad,	som	for	
eksempel	enebolig,	tomannsbolig,	rekkehus	og	kjedehus,	og	andre	tømrerarbeider	med	
tilsvarende	vanskelighetsgrad.	Alle	relevante	arbeider	som	inngår	i	oppføring	av	bygning	
omfattes	av	godkjenningsområdet.	I	tillegg	inngår	utførelse	av	yttervegger,	etasjeskiller,	
innvendige	vegger	og	takkonstruksjoner,	luft-	og	fukttetting	og	varme-,	lyd-	og	
kondensisolering,	jf.	SAK10	§	13-5	tredje	ledd	bokstav	e	og	tilhørende	veiledning.	

Slik	direktoratet	vurderer	det	har	praksisen	foretaket	har	vist	til	stort	sett	dreid	seg	om	
oppussingsarbeider,	oppgraderinger	og	omgjøringer.	Dette	er	arbeider	som	kan	inngå	i	det	
påklagede	godkjenningsområdet,	men	er	ikke	tilstrekkelig	til	å	dekke	bredden	av	arbeider	
foretaket	må	beherske	for	å	få	innvilget	sentral	godkjenning.		

Foretaket	har	med	dette	heller	ikke	dokumentert	å	ha	samlede	kvalifikasjoner	som	er	
tilpasset	det	påklagede	godkjenningsområdet	i	tiltaksklasse	1,	jf.	SAK10	§	11-1.	

	

På	bakgrunn	av	det	ovenfor	nevnte	finner	direktoratet	at	Tombygg	Dolat	verken	i	søknaden	
eller	i	klagesaksomgangen	har	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelige	kvalifikasjoner	til	å	få	
sentral	godkjenning	for	godkjenningsområdet	utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	
trekonstruksjoner,	verken	i	tiltaksklasse	1	eller	2.»	

	

	

	

Sak	87/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	sentral	godkjenning	fra	Nest-
Invest	AS	(godkjenningsnr.	2015/3980).	

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

Klagen	tas	ikke	til	følge.	

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

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

«Klagen	gjelder		

Klagen	gjelder	avslag	på	søknad	om	ny	sentral	godkjenning	etter	at	den	forrige	sentrale	
godkjenningen	ble	trukket	i	vedtak	datert	25.11.2014.	Vedtaket	om	å	trekke	godkjenningen	
ble	påklaget	av	foretaket.	Klagenemnda	for	sentral	godkjenning	behandlet	klagen	i	sak		
14/9200.	Klagen	ble	ikke	tatt	til	følge.	Foretaket	søkte	deretter	i	søknad	datert	21.01.2015	på	
følgende	godkjenningsområde:	

• Søker	(for	alle	typer	tiltak)	i	tiltaksklasse	2	

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

• Prosjektering	av	arkitektur	i	tiltaksklasse	2	

• Prosjektering	av	utearealer	og	landskapsutforming	i		tiltaksklasse	1	

• Prosjektering	av	bygningsfysikk	i	tiltaksklasse	2	

Søknaden	ble	avslått	i	sin	helhet	i	vedtak	datert	24.04.2015.	Begrunnelsen	for	avslagene	var	
at	når	et	foretak	har	fått	trukket	sin	sentrale	godkjenning,	må	vilkårene	i	plan-	og	
bygningsloven	§	22-2,2.	ledd	og	byggesaksforskriften	(SAK10)	§	13-6,5.	ledd	være	oppfylt	før	
ny	sentral	godkjenning	kan	innvilges.		Slik	dokumentasjon	var	ikke	innsendt.	

Vedtaket	ble	påklaget		av	foretaket	ved	Einar	A.	Andersen	den	29.04.2015.	Klagen	er	rettidig,	
jf.	forvaltningsloven	§	29.	Foretaket	er	klageberettiget,	jf.	fvl.	§	28.1.1.	Klagen	er	fremsatt	i	
samsvar	med	fvl	§	32.		
	

Bakgrunn	

Foretaket	mistet	sin	sentrale	godkjenning	i	vedtak	av	25.11.2014.	Klagen	ble	behandlet	i	
klagenemnda		den	14.04.2014	i	vedtak	av	14/9200,	men	ble	ikke	tatt	til	følge.	Foretaket	søkte	
deretter	om	sentral	godkjenning,	men	fikk	avslag	i	vedtak	av	24.04.2014	på	grunn	av	
manglende	oppfyllelse	av	pbl	§	22-2,2		ledd	og	SAK10	§	13-6,5	ledd	.	Dette	vedtaket	ble	
påklaget	29.04.2015.	For	øvrig	vises	til	omtalen	om	hva	klagen	gjelder	og	til	oversikten	over	
saksgangen.	

	

Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Foretaket	er	et	aksjeselskap,	stiftet	30.11.1987,		og	registrert	i	Brønnøysundregistrene	først		
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19.02.1995.	Foretaket	ligger	i	Asker	kommune.	Forretningskode	er	kjøp	og	salg	av	fast	
eiendom.	Foretaket	har	to	ansatte.	Daglig	leder	og	den	som	jobber	med	tiltak	etter		plan-	og	
bygningsloven	(pbl)	er	Einar	Andreas	Andersen.	Han	er	utdannet	ingeniør	i	bygningsteknikk	
ved	Gøteborg	Tekniska	Institutt	i	1965.	

Foretaket	har	hatt	sentral	godkjenning	siden	03.02.2003.	Alle	godkjenninger	frem	til	
01.07.2010	var	hjemlet	i	tidligere	forskrift		av	22.01.1997	nr.	35	om	godkjenning	av	foretak	
for	ansvarsrett.	De	tidligere	godkjenningene	bygget	på	et	annet	regelverk,	med	andre	vilkår		
og	kan	ikke	automatisk	overføres	til	gjeldende	krav	i	byggesaksforskriften	av	01.07.2010.		

	

Saksgang			

26.06.2014:	Direktoratet	mottar	en	e-post	 fra	Bærum	kommune	om	at	det	ved	byggetilsyn										
	 								foretatt	 av	 Vestfjorden	 byggetilsyn	 den	 11.06.2014	 ble	 avdekket	 at	 foretaket	
	 								ikke	 hadde	 styringssystem.	 Kommunen	 ba	 om	 at	 det	 ble	 foretatt	 tilsyn	 med		
																					foretaket.	

07.07.2014:	Tilsynsrapporten	mottas	i	Dibk.	

24.09.2014:	Tilsynsmøte	med	foretaket.	Rapport	skrives	10.10.2014.	

10.10.2014:	Varsel	om	tilbaketrekk	av	godkjenningen	sendes	foretaket.	

20.10.2014:	Direktoratet	mottar	foretakets	kommentarer	til	varselet.		

25.11.2014:	Vedtak	om	å	trekke	den	sentrale	godkjenningen	i	sin	helhet.	

03.12.2014:	Vedtaket	påklages,	men	begrenses	til	fire	godkjenningsområder.						

14.04.2015:	Klagen	behandles	i	klagenemnda.	Den	tas	ikke	til	følge	

16.04.2015:	 Direktoratet	 mottar	 en	 underretning	 fra	 foretaket	 angående	 ny	 avtale	 om	
system	

21.01.2015:	Foretaket	søker	om	fem	godkjenningsområder	

24.04.2015:	Søknaden	avslås	med	henvisning	til	manglende		oppfyllelse	av	pbl	§	22-2,2	ledd		
																					og	SAK10	§	13-6,5.	.ledd.	 	

29.04.2015:	Vedtaket	av	24.04.2015	påklages	av	foretaket	

	

Foretakets	anførsler	

Foretaket	anfører	i	klagen	at	det	høsten	og	vinteren	2015	har	tatt	oppgaven	med	å	styrke	sitt	
styringssystem	meget	seriøst,	men	påpeker	samtidig	at	det	har	mottatt	meget	uklare	
tilbakemeldinger	fra	ulike	saksbehandlere	i	prosessen.	Foretaket	opplyser	at	det	har	inngått	
avtale	med	konsulentselskapet	Totalkontroll	for	å	styrke	sitt	styringssystem.	Det	påpekes	at	
foretaket	for	tiden	forholder	seg	til	lokal	godkjenning.	Foretaket	anfører	videre	at	det	ikke	
hadde	kjent	seg	igjen	i	det	som	stod	i	saksfremstillingen	til	klagenemnden,	og	som	medførte	
at	de	tidligere	godkjenningene	ble	trukket	tilbake.	Foretaket	anfører	også	at	det	gjennom	alle	
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år	har	forholdt	seg	til	pbl	og	byggesaksforskriften	og	at	det	har	dokumentert	løpende	kontroll	
og	oppfølgning	av	de	ulike	prosjektene,	uten	anmerkninger	fra	kommunene	og	tiltakshavere.	
Det	påpekes	at	foretaket	har	dokumentert	relevant	utdannelse	og	praksis.		Foretaket	
avslutter	med	å	anmode	om	at	søknaden	behandles	på	nytt	på	grunnlag	av	oversendt	
dokumentasjon	fra	Totalkontroll	og	vedlagt	referanseliste	der	pågående	oppdrag	
fremkommer.	For	øvrig	vises	det	til	klagen.	

	

Vurdering		

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

	

Gjeldende	rett	for	vurderingen	

Plan-	og	bygningsloven		(pbl)	av	27.07.2008	nr.	71	§	24-1.	ledd	første	setning	pålegger	
ansvarlig	søker,	ansvarlig	prosjekterende,	ansvarlig	utførende	og	ansvarlig	kontrollerende	å	
ha	et	system	for	å	sikre	og	dokumentere	at	plan-	og	bygningslovgivningen	er	oppfylt.		
Byggesaksforskriften	av	01.07.2010	(SAK10)	kapittel	10	definerer	nærmere	kravene	til	
systemenes	innhold	og	omfang.	Alle	foretak	med	sentral	godkjenning	er	pliktig	til	å	gjøre	seg	
kjent	med	nevnte	regelsett	og	det	vises	til	dette.	

Pbl.	§	22-2,	1.	ledd	jf	SAK10	§	13-6	pålegger	direktoratet	å	trekke	den	sentrale	godkjenningen	
i	nærmere	angitte	tilfeller.	Bestemmelsenes	nærmere	innhold	og	rekkevidde	fremgår	av	
Ot.prp.	nr.	45	2007-2008	kap.10.10	og	veiledningen	til	SAK	10.		

Pbl.	§	22-2,1.	ledd	pålegger	således	trekk	av	sentral	godkjenning	når	det	foreligger	alvorlige	
eller	gjentatte	overtredelser	av	bestemmelser	eller	tillatelser	gitt	i	eller	med	hjemmel	i	pbl.	
SAK	10	§	13-6,2.	ledd	gir	noen	eksempler	på	hva	som	er	alvorlige	overtredelser	i	lovens	
forstand.	Bestemmelsen	er	ikke	uttømmende,	jf	”kan	omfatte	forhold	som”.	

Ifølge	Ot.prp.	nr	112.	(2001-2002)	side	124-125	og	veiledningen	til	§	13-6,2.	ledd	er	
manglende	eller	mangelfullt	styringssystem	en	alvorlig	overtredelse	av	pbl	og	SAK10.	
Direktoratet	er	da	pliktige	til	trekke	den	sentrale	godkjenningen.	

Bygningslovutvalget	uttalte	i	NOU	2005:12	side	298	at	det	skal	være	en	kort	vei	mellom	den	
konstaterte	etterlevelsen	av	regelverket	og	trekk	av	godkjenningen.	Departementet	var	enig	i	
dette,	jf.	Ot.prp.	nr.	45	(2007-2008)	side	136.	

Iflg.	pbl	§	22-2,2.	ledd	kan	direktoratet	unnlate	å	trekke	godkjenningen	dersom	særlig	
formildende	omstendigheter	gjør	seg	gjeldende.		Om	forståelsen	av	denne		bestemmelsen	
heter	det	bl.a.	i	Ot.prp.	nr.	112	(2001-2002	side	125	følgende:	

Eksempel	på	slike	situasjoner	kan	være	der	overtredelsen	har	skjedd	gjennom	svik	hos	en	
ansatt	i	foretaket	som	foretaket	vanskelig	eller	umulig	kunne	forventes	å	gardere	seg	mot,	og	
foretaket		gjennom	personalmessige	virkemiddel	har	grepet	fatt	i		problemet	på	en	skarp	og	
besluttsom	måte.	På	den	annen	side	bør	det	vurderes	om	svikten	kunne	vært	unngått	om	
foretaket	hadde	med	normal	aktsomhet	hadde	tatt	høyde	for	slike	feil,	for	eksempel	ved	å	ha	
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gode	rutiner	beskrevet	i	sitt	foretakssystem.	Har	foretaket	ikke	utvist	normal	aktsomhet,	taler	
dette	for	at	godkjenningen	skal	trekkes.[……]	

Departementet	ønsker	at	det	skal	føres	en	mer	omfattende	praksis	med	tilbaketrekking		av	
godkjenning	ved	alvorlige	eller	gjentatte	overtredelser	av	plan-	og	bygningsloven,	og	foreslår	
(overfor	Stortinget,	dibks	bemerkning)		at	det	bare	er	i	de	tilfeller	hvor	det	foreligger	særlig	
formildende	hensyn	at	tilbaketrekking	kan	unnlates.	[….]	Det	skal	ikke	være	lett	å	slippe	fra	
feil	man	har	begått.”	

Når	det	gjelder	forholdet	til	pbl.	§	32-10	om	at	reaksjonen	skal	stå	i		rimelig	forhold	til	
ulovligheten	uttalte	departementet	i	en	høringsuttalelse	til	byggesaksforskriften	den	
23.06.2009	at	siden	det	er	tale	om	profesjonelle	aktører,	og	godkjenningsordningen	nettopp	
skal	sikre	at	disse	har	kjennskap	til	kravene,	skal	det	svært	mye	til	før	hensynet	til	foretaket	
tilsier	at	godkjenningen	ikke	trekkes.	

	

Varigheten	av	tilbaketrekket	av	den	sentrale	godkjenningen	

Hovedreglene	om	varigheten	av	tilbaketrekk	følger	av	pbl.	§	22-2,2.	ledd.	Ifølge	
bestemmelsen	er	det	to	kumulative	vilkår	som	må	oppfylles.		Foretaket	må	dokumentere	at	
de	forhold	som	medførte	tilbaketrekket	er	rettet,	og	at	alle	de	øvrige	vilkårene	for	sentral	
godkjenning	er	tilstede,	derunder	kravet	til	pålitelighet	og	dugelighet,	jf.	SAK10	kap.	9-11.		

Pålitelighet	og	dugelighet	kom	inn	i	lov	om	bygningsvesenet	i	1924	og	betyr	evne	og	vilje	til	å	
etterleve	regelverket.		Det	må	dokumenteres	at	dette	gjøres,	derunder	å	bruke	et	adekvat	
styringssystem.		Det	er	ikke	tilstrekkelig	å	hevde	at	dette	gjøres.	Dokumentasjonen	må	gjøres	
i	en	ny	søknad.	For	øvrig	vises	til	SAK10	§	13-6,5.	ledd	hvor	det	bl.a.	heter	at	det	må	være	
dokumentert	at	det	er	foretatt	gjennomgang	av	styringssystemet,	at	det	er	foretatt	
nødvendige	tiltak	for	å	hindre	nye	avvik	fra	pbl.	med	tilhørende	forskrifter	og	at	systemet	er	i	
bruk.		Dette	følger	for	øvrig	av	ordlyden	i	pbl.	§	22-2,2.	ledd	jf.	:”de	forhold	om	forårsaket	
tilbaketrekkingen	er	rettet.”		det	vil	bl.a.	si	at		et	korrekt	systemet	skal	være	i	bruk.		Dette	må	
dokumenteres	i	søknaden.	

Det	er	i	seg	selv	et	hovedvilkår	for	å	inneha	sentral	godkjenning	at	foretaket	til	enhver	tid	
oppfyller	alle	vilkår	for	å	inneha	godkjenningen.	Dette	gjelder	kravene	til	relevant	utdannelse,	
relevant	praksis,	og	at	systemkravene	er	oppfylt,	jf.	SAK10	§	9-1.1.	Det	vil	si	at	alle	kravene	i	
kap.	9	-	13	skal	være	oppfylt.		

Det	er	således	ikke	tilstrekkelig	at	foretaket	har	igangsatt	tilpasninger	av	et	system	etter	at	
det	er	avdekket	ved	tilsyn	at		foretaket	har	et	mangelfullt	system,	og/eller	ikke	benyttet	
dette.	Det	må	dokumenteres	at	systemet	er	tilpasset	foretaket,	at	endringene	er	
implementert,	og	at	systemet,	derunder	nødvendige	endringer	er	tatt	i	bruk.	Dette	gjøres	i	
form	av	utfyllelse	av		pålagte	sjekklister,	og	annen	dokumentasjon	som	viser	at	kravene	i	
SAK10	§	10-	1	bokstav	a-	er	oppfylt.	Det	vises	her	til	SAK10	§	10-2.	

Avslutningsvis		gjøres	oppmerksom	på		den	plikt	foretak	med	sentral	godkjenning	har	til	å	
melde	fra	til	direktoratet	om	endringer	som	har	betydning	for	godkjenningen,	jf.	SAK10	§	1-
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3,3.	ledd.	System	som	ikke	lengre	fyller	kravene,	eller	ikke	bruk	er	et	slikt	forhold.	

Vurderingen	

Foretaket	anfører	i	klagen	at	det	har	inngått	avtale	med	konsulentselskapet	Totalkontroll		for	
å	styrke	styringssystemet	og	oppfølgningen	i	foretaket.	Vedlagt	søknaden	om	ny	sentral	
godkjenning,	var	det	en	systembekreftelse	på	denne	avtalen.	Systembekreftelsen	innehold	et	
oppsett		i	stikkordsform	av	punktene	a-g	i	SAK10	§	10-1.	

Som	det	klart	fremgår	av	gjennomgangen	av	gjeldende	rett	ovenfor,	er	det	ikke	tilstrekkelig	å	
skaffe	seg	et	nytt	system	når	den	sentrale	godkjenningen	er	trukket	på	grunn	av	manglende	
system	eller	manglende	bruk	av	systemet.	Lovgiver	har	ansett	det	forhold	at	et	foretak	som	
ikke	kan	dokumentere	bruk	av	et	lovpålagt	og	tilpasset	system	for	å	være	en	så	vesentlig	svikt	
i	foretakets	rutiner	og	egenkontroll	at	den	sentrale	godkjenningen	skal	trekkes.	På	bakgrunn	
av	dette	er	det	derfor	også	lovbestemt,	og	utdypet	i	SAK10	§	13-6,5.	ledd,	at	slike	foretak	må	
gjennom	en	grundig	dokumentasjonsrunde	før	den	sentrale	godkjenningen	kan	innvilges	på	
nytt.		

Det	følger	av	Ot.prp.	nr	45	(2007	2008)	pkt.	10.10.2	at	foretak	som	har	mistet	sin	sentrale	
godkjenning	som	følge	av	manglende	system,	manglende	bruk	av	system,		må	derfor	oppfylle	
vilkårene	i	pbl	§	22-2,2	ledd.	I	tillegg	må	det	dokumentere	at	det	er	foretatt	en	gjennomgang	
av	styringssystemet	og	at	nødvendige		tiltak	er	iverksatt	for	å	hindre	gjentakelse	av	avvik	fra	
krav	gitt	i	eller	med	hjemmel	i	pbl,	samt	at	styringssystemet	er	i	aktiv	bruk.	Gjennomgangen	
av	styringssystemet	må	derfor	knyttes	til	en	analyse	av	årsaken	til	at	den	sentrale	
godkjenningen	ble	trukket.	Foretaket	må	også	synliggjøre	hvilke	tiltak	som	er	gjennomført	for	
å	hindre	gjentakelse.	Og	foretaket	må	dokumentere	at	det	reviderte	styringssystemet	er	tatt	i	
bruk.		Dette	må	dokumenteres	ved	utfylte	sjekklister,	rutinebeskrivelser	og	andre	konkrete	og	
formelt	korrekt	dokumentasjoner	som	viser	konkret	bruk.	

Direktoratet	har	ikke	adgang	til	å	fravike	de	krav	som	er	fastsatt	i	pbl	og	SAK10.		Klagen	kan	
derfor	ikke	føre	frem	på	det	grunnlaget.	Når	det	gjelder	det	oppsettet	over	tiltak	som	
foretaket	er	involvert	i,	og	som	var	vedlagt	klagen,	så	er	ikke	et	slikt	oppsett	en	gyldig	
dokumentasjon	for	bruk	av	et	kvalitetssystem.		For	øvrig	er	alle	de	oppførte	tiltakene	fra	
2015	fortsatt	under	behandling,	med	unntak	av	et	hvor	det	ble	gitt	igangsettingstillatelse	den	
26.03.2015.	

Sett	i	forhold	til	de	kravene	som	er	satt	i	regelverket	og	som	det	er	redegjort	for	ovenfor,	
derunder	det	som	står	i	kursiv,	så	er	det	derfor	flere	forhold	som	det	må	dokumenteres	at	er	
rettet.		

Direktoratets	kommentarer	til	en	del	andre	anførsler	i	brev	til	direktoratet	den	15.04.2015	og	
i		klagen:	

Foretaket	sendte	et	brev	til	direktoratet	datert	den	15.04.2015.	Det	vil	si	dagen	etter	at	
klagenemnda	hadde	fattet	sitt	vedtak,	men	før	vedtaket	var	sendt	ut	til	foretakene.		Det	vises	
der	til	en	e-post	sendt	til	saksbehandler	den	08.04.2015,	hvor	foretaket	opplyste	at	det	
hadde	tatt	i	bruk	systemutformingen	til	Totalkontroll,	og	derfor	ville	trekke	sine	innsigelser	i	
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forbindelse	med	saken.	

Denne	e-posten	kom	aldri	frem	til	vedkommende	saksbehandler	på	grunn	av	at	den	var	sendt	
til	feil	e-post	adresse.	Denne	feilen	hadde	sneket	seg	inn	i	det	oversendelsesbrevet	som	ble	
sendt	til	foretaket	sammen	med	kopi	av	saksframlegget	den	27.03.2015.		Dette	er	selvsagt	
beklagelig,	men	foretaket	skal	i	utgangspunktet	ikke	ha	kunnet	sendt	denne	e-posten	i	og	
med	den	oppgitte	e-postadressen	ikke	var	korrekt.	Avsender	skal	i	slike	tilfeller	en	
automatisk	melding	om	at	e-posten	ikke	kan	leveres.		

I	brevet	av	15.04.2015	skrives	det	at	foretaket	mente	at	saken	kunne	avsluttes	når	foretaket	
hadde	inngått	avtale	med	Totalkontroll.	Som	det	fremgår	av	den	grundige	gjennomgangen	av	
gjeldende	rett	ovenfor,	kunne	ikke	saken	lukkes		i	den	betydning	at	foretaket	ville	fått	
beholde	sin	sentrale	godkjenning	selv	om	det	hadde	inngått	denne	avtalen	med	
Totalkontroll.	

Dersom	klagen	ikke	hadde	blitt	behandlet	i	Klagenemnda,	ville	det	vært	vedtaket	om	å	trekke	
den	sentrale	godkjenningen	datert	25.11.2014	som	fortsatt	hadde	vært	gjeldende.		

Det	er	derfor	ikke	korrekt	når	foretaket	skriver	i	klagen	at	behandlingen	i	klagenemnda	
hadde	resultert	i	at	godkjenningen	ble	trukket.	Godkjenningen	var	da	allerede	trukket	i	
ovennevnte	vedtak.	Årsaken	til	trekket	var	manglende	system	og	derfor	også	manglende	
bruk	av	system.	Direktoratet	var	da	pliktig	til	å	trekke	godkjenningen	med	hjemmel	i	pbl	og	
SAK10.	Klagenemda	stadfestet	dette.	

Når	det	gjelder	foretakets	anførsel	om	at	det	ikke	kjenner	seg	igjen	i	de	påstander	som	er	
fremlagt	i	klagesak	14/9200,	skal	direktoratet	bemerke	at	foretaket	fikk	tilsendt	kopi	av	
saksfremstillingen	før	den	ble	sendt	til	klagenemnda,	med	anledning	til	å	kommentere	
saksframlegget.	Saksfremstillingen	ble	ikke	imøtegått	eller	kommentert.	Saksframlegget	er		
for	øvrig	bygget	på	gjeldende	rett	og	verifiserbar	historikk.			

Foretaket	skriver	videre	i	klagen	at	det	i	alle	år	har	forholdt	seg	til	plan-	og	bygningsloven	og	
byggesaksforskriften	og	tilpasset	sitt	system.	Videre	anføres	det	at	foretaket	har	
dokumentert	løpende	kontroll	og	oppfølgning	uten	bemerkninger	fra	tiltakshavere.		

Vi	minner	i	den	sammenheng	om	følgende	forhold:	

Direktoratet	mottok	26.06.2014	Bærum	kommune,	Vestfjorden	Byggetilsyn	om	at	Nest-	
Invest	ikke	hadde	et	styringssystem.		I	forbindelse	med		den	påfølgende	tilsynsrapporten	som	
ble	oversendt	direktoratet	den	03.07.2014	fra	Vestfjorden	Byggetilsyn	angående	en	sak	på	
Bråset	i	Røyken	kommune,	hvor	det	var	utført	tilsyn	med	bl.a.	Nest-Invest	AS,	skrives	det	i	
rapporten	at	dette	foretaket	ikke	har	styringssystem	og	kunne	derfor	ikke	dokumentere	
hvordan	foretaket	ivaretok	ansvarlig	søkers	oppgaver	og	ansvar.	Foretaket	hadde	opplyst	at	
det	”kjøres”	etter	gammel	vane.	Det	forhold	at	foretaket	ikke	hadde	et	system,	var	årsaken	til	
at	foretaket	ikke	kunne	dokumentere	ansvarlig	søkers	oppgaver	og	ansvar	i	byggesaken.		

Foretaket	skriver	selv	til	Vestfjorden	Byggetilsyn	den	21.08.2014	bl.a.	at	det	har	forespurt	
vedkommende	saksbehandler	i	Byggetilsynet,	kommunen	og	direktoratet	om	hvorvidt	det	
fantes	maler	for	gode	styringssystemer.		Ut	fra	svarene	har	foretaket	da	funnet	det	for	
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kostbart	å	anskaffe	et	system	fra	en	leverandør.	Lengre	ute	i	brevet	opplyses	det	at	det	er	
oversendt	et	forslag	til	styringssystem	til	en	saksbehandler	i	Røyken	kommune.		

I	forbindelse	med	at	direktoratet	startet	tilsyn	med	foretaket,	var	foretakets	leder,	som	har	
påklaget	vedtakene,	i	møte	i	direktoratet	den	24.09.2014.	Han	opplyste	der	at	han	hadde	
utviklet	sitt	eget	system	som	han	hadde	opplyst	å	ha	hatt	i	flere	år,	men	nylig	sluttet	å	bruke.	
Det	nye	systemet	var	ikke	helt	ferdig.	Han	opplyste	i	tilsynsmøtet	at	han	så	på	møtet	som	en	
anledning	til	å	få	utviklet	det	nye	systemet	best	mulig.	

Samlet	sett	etterlater	disse	faktiske	forholdene	det	klare	inntrykk	at	foretaket	verken	hadde	
et	system	eller	hadde	noen	klar	formening	om	hvordan	dette	skulle	være.	På	tross	av	dette	
faktum	opererte	foretaket	innen	byggenæringen.	Direktoratet	så	og	ser	meget	alvorlig	på	at	
et	foretak	med	sentral	godkjenning	ikke	har	et	mer	aktivt	kjennskap	til	regelverket.		Det	
manglende	systemet,	manglende	kunnskap	om	hvordan	det	skulle	være	og	
innrapporteringen	lar	seg	ikke	forene	med	foretakets	anførsel	om	at	det	har	forholdt	seg	til	
plan-	og	bygningsloven,	derunder	å	dokumentert	løpende	kontroll	og	oppfølgning	av	
prosjekter.	Dette	lar	seg	vanskelig	gjøre	uten	å	ha	et	aktivt	kvalitetssystem.	

For	ordens	skyld	legges	disse	dokumentene	med	når	denne	saken	oversendes	
klagenemnden,	selv	om	de	egentlig	tilhører	årsaken	til	at	godkjenningen	ble	trukket	og	ikke	
direkte	berører	manglende	oppfyllelse	av	de	krav	som	skal	være	innfridd	før	den	sentrale	
godkjenningen	kan	innvilges	på	nytt.		

Det	presiseres	at	alle	vilkårene	i	plan-	og	bygningsloven	§	22-2,2.	ledd	og	SAK10	§	13-6,5.	
ledd	skal	være	oppfylt	før	ny	sentral	godkjenning	kan	innvilges.		

Foretaket	har	ikke	i	søknaden	eller	klagen	dokumentert	at	kravene	i	plan-	og	bygningsloven	§	
22-2,2.	Og	SAK10	§	13-6,5.	ledd	er	oppfylt.		Klagen	kan	derfor	ikke	føre	frem.	Det	gjøres	i	
tillegg	oppmerksom	på	at	alle	krav	for	å	kunne	få	innvilget	sentral	godkjenning	må	være	
oppfylt	før	ny	sentral	godkjenning	kan	innvilges.	I	tillegg	til	det	som	fremkommer	i	de	to	
nevnte	lovbestemmelser,	må	det	dokumenteres	tilstrekkelig	og	relevant	utdannelse	og	
tilstrekkelig	lang	og	faglig	dekkende	praksis	for	alle	de	omsøkte	godkjenningsområdene.»	

	

Klager	har	i	brev	av	05.12.2015	sendt	inn	kommentarer	til	direktoratets	saksfremlegg	i	den	
aktuelle	saken.	Klagenemnda	har	sett	disse	og	det	fremstår	som	uklart	om	klagen	trekkes	
eller	ikke.	Klagenemnda	velger	derfor	å	behandle	klagen.	Nemnda	kan	ellers	ikke	se	at	de	
innkomne	kommentarene	har	avgjørende	betydning	for	resultatet	i	saken.		
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Sak	88/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	sentral	godkjenning	fra	OK	
Vedlikehold	AS	(godkjenningsnr.	2015/4023).		

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

Vedtak:	

Klagen	tas	ikke	til	følge.	

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

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

«Klagen	gjelder		

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

• Overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	3	

	

I	brev	mottatt	06.05.2015	ble	vedtak	av	08.04.2015	påklaget	ved	Per	A.	Dyrnes.	Klagen	er	
rettidig,	jf.	forvaltningsloven	§	29.		

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	19.02.2015	søknad	om	sentral	godkjenning	for	
ansvarsrett.		

	

I	vedtak	datert	08.04.2015	avslo	direktoratet	delvis	søknaden.	Følgende	godkjenningsområde	
ble	innvilget:		

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

	

Følgende	godkjenningsområde	ble	ikke	innvilget:		

• Overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	3	

	

Avslaget	ble	begrunnet	med	at	foretaket	ikke	hadde	dokumentert	nødvendig	utdanningsnivå	
og	at	referanseprosjektene	ikke	i	tilstrekkelig	grad	dekket	det	omsøkte	
godkjenningsområdet,	jf.	byggesaksforskriften	(SAK10)	§§	11-1	første	ledd	og	13-5	tredje	
ledd	bokstav	a	og	tilhørende	veiledning.	



	

Side	82	

Generelle	opplysninger	om	foretaket		

OK	Vedlikehold	AS	fikk	sentral	godkjenning	første	gang	06.03.2006.	I	perioden	06.03.2009	–	
06.03.2012	hadde	foretaket	sentral	godkjenning	for	godkjenningsområdet	kontroll	av	
utførelse	av	bygninger	og	installasjoner	i	tiltaksklasse	2.	

	

Foretaket	har	17	ansatte	og	ligger	i	Averøy	kommune	i	Møre	og	Romsdal.	Per	A.	Dyrnes	er	
daglig	leder.	Direktoratet	har	ingen	informasjon	om	hans	bakgrunn	eller	utdannelse.	
Foretaket	har	imidlertid	dokumentert	å	ha	en	ansatt	med	teknisk	fagskole,	linje	for	maritime	
fag	fra	2006	og	vitnemål	fra	Sjøforsvarets	maskin	og	elektroskole,	samt	en	ansatt	med	
fagbrev	som	platearbeider	fra	1998	og	en	med	fagbrev	som	industrimekaniker.	

	

Saksgang			

19.02.2015:	Søknad	

08.04.2015:	Vedtak	om	sentral	godkjenning	(delvis	avslag)	

06.05.2015:	Klage	på	avslag	arkivert	hos	direktoratet	

	

Foretakets	anførsler	

I	klagen	viser	foretaket	til	flere	prosjekter	hvor	det	har	stått	for	prosjekteringen	og	utført	
service	i	forbindelse	med	flere	anlegg.	Det	hevdes	også	at	foretakets	søknad	ble	avvist	med	
at	det	ikke	hadde	erfaring	med	prosjektering	av	anlegg.	Foretaket	viser	videre	til	sin	ISO	
9001-sertifisering	som	kvalitetssikringssystem.	Foretaket	skriver	at	dersom	dets	søknad	om	
sentral	godkjenning	for	prosjektering	ikke	blir	innvilget,	bes	det	om	at	det	gis	godkjenning	
som	utførende.	

	

Vurdering		

Direktoratet	har	vurdert	klagen	og	funnet	at	den	ikke	kan	føre	frem	hva	gjelder	sentral	
godkjenning	for	godkjenningsområdet	overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	3.	

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

Foretaket	skriver	i	sin	klage	at	det	ønsker	sentral	godkjenning	for	prosjektering	og	at	dette	
ble	avslått	av	direktoratet.	Til	dette	vil	direktoratet	bemerke	at	foretakets	søknad	av	
19.02.2015	kun	gjaldt	godkjenningsområdene	utførelse	av	montering	av	bærende	metall-	
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eller	betongkonstruksjoner	og	overordnet	ansvar	for	utførelse.	Foretaket	har	dermed	ikke	
søkt	om	prosjektering	og	vedtak	av	08.04.2015	inneholdt	ingen	vurdering	av	foretakets	
praksis	med	prosjektering.	Dette	vil	følgelig	heller	ikke	bli	omhandlet	i	klagen.	Dersom	
foretaket	ønsker	sentral	godkjenning	for	prosjektering	må	dette	søkes	om	i	en	
endringssøknad.		

	

Overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	3	

Krav	til	utdanning	

For	utførelse	i	tiltaksklasse	3	er	kravet	utdanning	som	svarer	til	det	som	kreves	for	eksamen	
fra	ingeniørhøyskole.	Relevant	utdanning	vil	for	eksempel	være	ingeniør	bygg,	jf.	SAK10	§	11-
1	første	ledd	og	veiledningen	til	bestemmelsen	slik	den	gir	uttrykk	for	den	sentrale	
godkjenningsordningens	praksis	for	krav	til	utdanning.		

Foretaket	har	dokumentert	å	ha	en	ansatt	med	teknisk	fagskole,	linje	for	maritime	fag	fra	
2006	og	vitnemål	fra	Sjøforsvarets	maskin	og	elektroskole,	samt	en	ansatt	med	fagbrev	som	
platearbeider	fra	1998	og	en	med	fagbrev	som	industrimekaniker.	Foretaket	har	dermed	
verken	dokumentert	nødvendig	utdanningsnivå	eller	relevant	utdanning	for	det	påklagede	
godkjenningsområdet.	

	

Krav	til	praksis	

Godkjenningsområdet	overordnet	ansvar	for	utførelse	omfatter	offentligrettslig	ansvar	for	
komplett	utførelse	av	alle	relevante	fagområder	som	inngår	i	et	tiltak,	med	koordinering	av	
eventuelle	underentreprenører	og	ansvar	for	grensesnitt.	Plassering	i	tiltaksklasse	vil	
avhenge	av	antall	fagområder	som	skal	utføres	og	det	koordineringsbehovet	disse	utløser,	
samt	antall	grensesnitt.	Tiltaksklasse	for	de	enkelte	fagområdene	behøver	ikke	være	
avgjørende.	Tiltaksklasse	3	omfatter	ansvar	for	komplett	utførelse	av	store	og	krevende	tiltak	
med	stor	vanskelighetsgrad,	hvor	mange	av	oppgavene	ligger	i	tiltaksklasse	3.	Tiltak	omfatter	
mange	krevende	grensesnitt	mellom	fagområder,	jf.	SAK10	§	13-5	tredje	ledd	bokstav	a	og	
tilhørende	veiledning.	

I	søknaden	har	foretaket	vist	til	to	referanseprosjekter	for	dette	godkjenningsområdet.	Det	
ene	prosjektet	gjaldt	prosjektering	og	installasjon	av	fryseanlegg.	Arbeidene	omfattet	
industrirørlegging	med	dokumentasjon	og	røntgen	av	sveisearbeider,	beregning	av	anleggets	
kapasitet,	innkjøp	av	materiell	og	ledelse	av	fremdriften	på	prosjektet.	Det	andre	prosjektet	
gjaldt	røroppdrag	på	SAR	og	prosjektering	og	utførelse	i	den	forbindelse.	Foretaket	hadde	
ikke	ansvarsrett	i	noen	av	disse	referanseprosjektene.		

Foretaket	har	også	vist	til	ytterligere	prosjekter	i	klageomgangen	som	gjelder	prosjektering	
og	installering.	Det	er	imidlertid	ikke	vist	til	eller	beskrevet	at	foretaket	har	erfaring	med	et	
overordnet	ansvar	i	henhold	til	SAK10	§	13-5	tredje	ledd	bokstav	a.	Foretaket	har	ikke	
dokumentert	å	ha	hatt	ansvar	for	komplett	utførelse	av	alle	relevante	fagområder	som	
inngår	i	et	tiltak,	altså	et	offentligrettslig	ansvar	for	seg	og	sine	eventuelle	
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underentreprenører.	Det	er	heller	ikke	vist	til	erfaring	med	koordinering	eller	ansvar	for	
grensesnitt.	Det	er	således	direktoratets	vurdering	at	foretaket	ikke	har	tilstrekkelig	praksis	
med	godkjenningsområdet	verken	i	tiltaksklasse	3	eller	i	en	lavere	tiltaksklasse.		

OK	Vedlikehold	AS	har	ikke	tilstrekkelig	utdanningsnivå,	relevant	utdanning	eller	praksis	med	
et	overordnet	ansvar,	og	har	dermed	ikke	dokumentert	å	ha	samlede	kvalifikasjoner	for	det	
påklagede	godkjenningsområdet,	verken	for	tiltaksklasse	3	eller	en	lavere	tiltaksklasse,	jf.	
SAK10	§	11-1.»	

	

	

	

Sak	89/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
fra	Skilt	Design	AS	(godkjenningsnr.	2015/7208).		

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

Vedtak:	

Klagen	tas	ikke	til	følge.	

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

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

«Klagen	gjelder		

Klagen	gjelder	avslag	på	søknad	av	28.05.2015,	ref:15/4690	om	fornyelse	av	sentral	
godkjenning	for	følgende	godkjenningsområder:	
	

• SØK	-	Søkerfunksjon	i	tiltaksklasse	1	
• PRO	–	Konstruksjonssikkerhet	i	tiltaksklasse	1	
• UTF	-		Montering	av	glasskonstruksjoner	og	fasadekledning,	i	tiltaksklasse	1	

	
Den	28.08.2015	ble	vedtak	av	17.08.2015	påklaget	av	Skilt	Design	AS	v/Hans	Martin	
Gulliksrud.	Klagen	er	rettidig,	jf.	forvaltningsloven	(fvl.)	§29.		
	
Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	28.05.2015	søknad	om	fornying	av	sentral	godkjenning	
for	ansvarsrett.	I	brev	av	10.07.2015	ble	det	bedt	om	ytterligere	opplysninger	for	best	mulig	
vurdering	av	søknaden.	I	vedtak	datert	17.08.2015	avslo	direktoratet	søknad	om	fornyelse	av	
sentral	godkjenning	på	bakgrunn	av	at	det	ikke	ble	mottatt	tilfredsstillende	dokumentasjon.		
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Følgende	godkjenningsområder	ble	i	vedtak	av	17.08.2015	ikke	innvilget:	

• SØK	-	Søkerfunksjon	i	tiltaksklasse	1	
• PRO	–	Konstruksjonssikkerhet	i	tiltaksklasse	1	
• UTF	-		Montering	av	glasskonstruksjoner	og	fasadekledning,	i	tiltaksklasse	1	

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

	

Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Skilt	Design	AS	ble	stiftet	01.07.1989	og	registrert	i	enhetsregisteret	12.03.1995.	Det	drives	
med	Hans	Martin	Gulliksrud	som	daglig	leder,	og	vedtektfestet	formål	er;	handel,	eksport,	
import	og	det	som	naturlig	hører	inn	under	dette,	samt	deltagelse	i	andre	selskaper.		
	
Foretaket	fikk	sentral	godkjenning	første	gang	08/1998,	og	har	i	perioden	2009-12	innehatt	
godkjenninger	innenfor	tkl.1.	De	hadde	i	perioden	06/12-08/15	godkjenning	innenfor	
områdene;	ansvarlig	søker	tkl.1,	utf.	montering	av	glasskonstruksjoner	og	fasadekledning	
tkl.1.	
	
Saksgang	

28.05.2015	Søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning.	
10.07.2015	Foreløpig	svar	på	søknad	–	forespør	ytterligere	opplysninger	
17.08.2015	Vedtaksbrev	–	avslag	på	søknad	
28.08.2015	Mottat	klage	på	vedtak	m/tilleggsinformasjon	
	
Foretakets	anførsler	

Det	vises	til	at	foretaket	har	hatt	sentral	godkjenning	siden	1998,	og	fått	fornyet	denne	uten	
problemer	hvert	3	år.	Det	har	ikke	vært	klager	eller	problemer	i	forbindelse	med	arbeid	de	
har		utført.		
	
Vurdering		

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

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

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

Det	vises	i	den	forbindelse	til	muligheten	for	å	få	fag-	og	svennebrev	etter	opplæringslova	§	
3-5.	I	de	tilfellene	der	det	ikke	er	grunnlag	for	å	skrive	ut	vitnemål	eller	fag-/svennebrev,	kan	
fylkeskommunen,	etter	en	grundig	vurdering	av	personens	realkompetanse,	utstede	et	såkalt	
kompetansebevis,	jf	opplæringslova	§	4A-3	siste	ledd.	

-	Ansvarlig	søker	-		for	alle	typer	tiltak	i	tiltaksklasse	1	

Krav	til	utdanning.	

Kvalifikasjonskravene	fremgår	av	SAK10	§	11-1	og	veiledningen	til	denne.	For	utførende	i	
tiltaksklasse	1,	er	utdanningskravet	relevant	utdanning	som	svarer	til	kravet	for	
fagskole/mester	og	4	års	praksis	innen	det	aktuelle	godkjenningsområdet.		

Foretaket	har	ikke	vist	til	personell	med	slik	utdanning.	.	Utdanning	det	vises	til	har	ikke	et	
tilstrekkelig	nivå	i	forhold	til	kravene	slik	det	fremkommer	av	ovenfor	nevnte	bestemmelser.		
Utdanningskravet	er	med	det	ikke	oppfylt.	

Krav	til	praksis.	

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

I	søknaden	har	foretaket	vist	til	3	referanseprosjekter	innenfor	oppsetting	av	skilt	på	tak	og	
fasade.	Ut	fra	beskrivelsene	av	prosjektene	anses	disse	å	være	relevant	innenfor	
godkjenningsområdet,	jf.	Pbl.	§23-4,	SAK10	§12-2	og	veiledningen	til	denne.	
På	bakgrunn	av	det	ovenfor	nevnte	finner	direktoratet	at	Skilt	Design	AS	verken	i	søknaden	
eller	i	klagesaksomgangen	har	sannsynliggjort	eller	dokumentert	at	det	samlet	innehar	
tilstrekkelige	kvalifikasjoner	i	foretaket	til	å	få	godkjenning	som	ansvarlig	søker,	jf.	SAK10	
§11-1. 

-	PRO	–	Konstruksjonssikkerhet	i	tiltaksklasse	1	

Krav	til	utdanning;	

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

Foretaket	har	ikke	vist	til	personell	med	slik	utdanning.	Det	vises	til	utdanning	som	ikke	har	et	
tilstrekkelig	nivå	i	forhold	til	kravene	slik	det	fremkommer	av	ovenfor	nevnte	bestemmelser.	
Utdanningskravet	er	med	det	ikke	oppfylt.	

Krav	til	praksis;	
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Godkjenningsområdet	omfatter	dimensjonering	av	bærende	elementer,	herunder	
fundamenter,	vegger,	søyler,	dekker	og	takkonstruksjoner.	Bæresystem	skal	dimensjoneres	
for	standard	laster,	naturpåkjenninger	og	ulykkeslaster.	Prosjektering	av	bæreevne	og	
stabilitet	av	nytt	eller	endring	av	eksisterende	tiltak	som	bygg,	anlegg	eller	frittstående	
konstruksjon	med	liten	vanskelighetsgrad.			

I	søknaden	har	foretaket	vist	til	3	referanseprosjekter	innenfor	oppsetting	av	skilt	på	tak	og	
fasade.	Vi	kan	ikke	se	at	dette	er	tilstrekkelig	dekkende	prosjekteringspraksis	innenfor	
godkjenningsområdet,	jf.	SAK10	§13-5	andre	ledd	bokstav	g	og	veiledningen	til	denne.		

Ved	sentral	godkjenning	må	foretakets	faglige	ledelse	dokumentere	at	den	behersker	hele	
bredden	av	arbeidsoppgaver	innen	det	godkjenningsområdet	det	søkes	godkjenning	for.	Jf	
Ot.pro.	nr.	45	2007-2008	pkt.	10.8.1.	

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

UTF	-		Montering	av	glasskonstruksjoner	og	fasadekledning,	i	tiltaksklasse	1	

Krav	til	utdanning;	

Kvalifikasjonskravene	fremgår	av	SAK10	§	11-1	og	veiledningen	til	denne.	For	utførende	i	
tiltaksklasse	1,	er	utdanningskravet	relevant	utdanning	som	svarer	til	kravet	for	svennebrev	
innenfor	glass	eller	blikkenslagerfaget,	og	2	års	praksis	innen	det	aktuelle	
godkjenningsområdet.		

Foretaket	har	ikke	vist	til	personell	med	slik	utdanning.	Det	vises	til	utdanning	som	ikke	har	et	
tilstrekkelig	nivå	i	forhold	til	kravene	slik	det	fremkommer	av	ovenfor	nevnte	bestemmelser.	
Utdanningskravet	er	med	det	ikke	oppfylt.	
	
Krav	til	praksis;	

Fagområdet	omfatter	montering	av	glasskonstruksjon	og	fasadekledning	på	byggverk,	
inkludert	montering	av	beslag.	Her	for	eksempel;	lette	transparente	takkonstruksjoner	inntil	
5	m	spennvidde,	innglassing	av	balkonger	eller	verandaer,	fasadekledning	av	byggverk	inntil	
tre	etasjer.	

I	søknaden	har	foretaket	vist	til	3	referanseprosjekter	innenfor	oppsetting	av	skilt	på	tak	og	
fasade.	Ut	fra	beskrivelsene	av	prosjektene	og	direktoratets	praksis	anses	disse	å	være	
relevant	innenfor	godkjenningsområdet,	jf.	SAK10	§13-5	tredje	ledd	bokstav	h	og	tilhørende	
veiledning.	

På	bakgrunn	av	det	ovenfor	nevnte	finner	direktoratet	at	Skilt	Design	AS	verken	i	søknaden	
eller	i	klagesaksomgangen	har	sannsynliggjort	eller	dokumentert	at	det	samlet	innehar	
tilstrekkelige	kvalifikasjoner	til	å	få	godkjenning	som	prosjekterende	for	nevnte	
godkjenningsområde,	jf.	SAK10	§11-1.»	
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Sak	90/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
fra	Drammen	Byggprosjekt	AS	(godkjenningsnr.	2015/7515).		

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

Vedtak:	

Klagen	tas	ikke	til	følge.	

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

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

«Klagen	gjelder		

Klagen	gjelder	avslag	på	godkjenningsområder	ved	fornying	av	sentral	godkjenning	for	
følgende	godkjenningsområde:	

• Uavhengig	kontrollerende:	Overordnet	ansvar	for	kontroll	i	tiltaksklasse	2	

I	brev	datert	07.09.2015	ble	vedtaket	påklaget	ved	Roar	Koppergård.	Klagen	er	rettidig,	jf.	
forvaltningsloven	§	29.		

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	30.06.2015	søknad	om	fornying	av	sentral	godkjenning	
for	ansvarsrett.	I	brev	av	14.08.2015	ble	det	bedt	om	ytterligere	opplysninger	for	best	mulig	
vurdering	av	søknaden.	Tilbakemelding	ble	mottatt	fra	selskapet	den	31.08.2015,	med	
revidert	organisasjonskart,	eksempel	fra	kvalitetssystemet	og	karakterutskrift	.	Svar	på	
søknad	om	sentral	godkjenning	datert	02.09.2015	ble	sendt	Drammen	Byggprosjekt	AS.	
Følgende	godkjenningsområder	ble	ikke	innvilget:		

• Søker	(for	alle	typer	tiltak)	i	tiltaksklasse	2	

• Prosjektering	av	arkitektur	i	tiltaksklasse	2	

• Prosjektering	av	konstruksjonssikkerhet	i	tiltaksklasse	2	

• Prosjektering	av	bygningsfysikk	i	tiltaksklasse	2	

• Utførelse	-	overordnet	ansvar	i	tiltaksklasse	2	

• Kontroll	–	overordnet	ansvar	for	uavhengig	kontroll	i	tiltaksklasse	2	

For	uten	de	to	siste	punkt	har	foretaket	fått	innvilget	ovenfor	nevnte	områder	i	tiltaksklasse	
1.	
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Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Drammen	Byggprosjekt	AS	fikk	sentral	godkjenning	første	gang	10/2006,	som	en	videreføring	
av	foretaket	Roar	Koppergård	AS	org.nr:	987705502.	Foretaket	innehadde	sentral	
godkjenning	for	godkjenningsområder	innen	søker,	prosjekterende,	utførende	og	
kontrollerende	i	tiltaksklasse	1	og	2.	Foretaket	er	et	privat	aksjeselskap	som	har	sin	
virksomhet	innenfor;	oppføring,	salg	av	boliger.	byggeledelse,	prosjektering	av	mindre	
byggeoppdrag	samt	investering	i	andre	selskaper.	Det	ligger	i	Drammen	kommune	med	Roar	
Kopperud	som	eneste	ansatte,	han	har	oppgitt	yrkestittel	bygningsingeniør,	med	totalt	37års	
erfaring.		
	
Saksgang	

30.06.2015:	Mottatt	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	

14.08.2015:	Forespørsel	om	ytterligere	opplysninger	

31.08.2015:	Innsendt	opplysninger	om	foretak	og	referanseprosjekter	

02.09.2015:	Svar	på	søknad	med	delvis	innvilgelse	av	godkjenningsområder	

08.09.2015:	Mottatt	klage	over	vedtak	datert	02.09.2015	
	
Foretakets	anførsler	

I	klagen	anføres	det	at	utdannelse	og	praksis	er	oppfylt	hva	gjelder	det	påklagede	område,	og	
at	det	må	være	en	uteglemmelse	som	har	ført	til	at	de	nå	ikke	innehar	dette.	Videre	at	de	
ikke	har	fått	begrunnelse	for	nektelsen	av	området,	og	at	de	ber	om	en	forklaring	på	
vedtaket.	Det	vises	til	klagen.		

	
Vurdering		

Direktoratet	har	vurdert	klageanførslene	samt	den	vedlagte	informasjon,	og	funnet	at	klagen	
ikke	kan	føre	frem	for	godkjenningsområdet;	

- Uavhengig	kontrollerende:	Overordnet	ansvar	for	kontroll	i	tiltaksklasse	2	

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

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

Det	vises	i	den	forbindelse	til	muligheten	for	å	få	fag-	og	svennebrev	etter	opplæringslova	§	
3-5.	I	de	tilfellene	der	det	ikke	er	grunnlag	for	å	skrive	ut	vitnemål	eller	fag-/svennebrev,	kan	
fylkeskommunen,	etter	en	grundig	vurdering	av	personens	realkompetanse,	utstede	et	såkalt	
kompetansebevis,	jf	opplæringslova	§	4A-3	siste	ledd.	
	
Krav	til	utdanning;	

Kvalifikasjonskravene	fremgår	av	byggesaksforskriften	§	11-1	og	veiledningen	til	denne.	For	
uavhengig	kontroll	i	tiltaksklasse	2,	er	utdanningskravet	relevant	utdanning	som	svarer	til	
kravet	for	ingeniør/bachelor	og	6	års	praksis	innen	det	aktuelle	godkjenningsområdet.		

Foretaket	har	ikke	vist	til	personell	med	slik	utdanning.	Det	vises	til	utdanning	som	ikke	har	et	
tilstrekkelig	nivå	i	forhold	til	kravene	slik	det	fremkommer	av	nedenfor	nevnte	bestemmelser.	
Innsendte	dokument	i	forbindelse	med	utdanning	er	en	karakterutskrift	fra	NKI-S	for	
husbyggingsteknisk	linje,	dette	likestilles	ikke	med	vitnemål	som	beskriver	studiet	og	fullført	
grad.	Utdanningskravet	er	med	det	ikke	oppfylt.	
	
Krav	til	praksis;	

Godkjenningsområdet	omfatter	kontroll	utført	av	et	annet	foretak	enn	det	foretaket	som	har	
utført	arbeidet	som	skal	kontrolleres.	Derav	krav	til	uavhengighet	jf.	SAK10	§14-2,	i	tillegg	til	
kvalifikasjonskravene	i	SAK10	kap.9-11.		

Videre	skal	foretaket	ha	erfaring	med	kontroll	av	prosjekterings-	og	utførelsesoppgaver	av	
relevante	fagområder	og	grenseflater.	Det	er	en	forutsetning	at	foretaket	har	kvalifisert	
personell	med	relevant	praksis	fra	prosjektering	og	prosjekteringsledelse,	samt	praksis	fra	
utførelse/byggeledelse,	og	har	rutiner	for	fagkontroll	og	tverrfaglig	kontroll,	slik	at	kontrollen	
utføres	på	en	hensiktsmessig	måte	og	i	nødvendig	omfang.	

I	søknaden	har	foretaket	vist	til	4	referanseprosjekter	innenfor	området	uavhengig	kontroll,	
hvor	våtrom	og	lufttetthet	i	eneboliger	er	kontrollert.	Det	er	i	3	av	referanseprosjektene	ikke	
synliggjort	om	dette	er	tiltak	i	egenregi,	eller	faller	inn	under	uavhengig	kontroll.	Vi	kan	ikke	
se	at	dette	er	tilstrekkelig	dekkende	prosjekteringspraksis	innenfor	godkjenningsområdet,	jf.	
SAK10	§13-5	andre	ledd	bokstav	g	og	veiledningen	til	denne.	Og	manglende	utdanningsnivå	i	
forhold	til	forskriftens	krav	innebærer	at	det	ikke	kan	kompenseres	for	eventuell	lang	og	
relevant	praksis.	Videre	innebærer	en	sentral	godkjenning	at	foretakets	faglige	ledelse	må	
dokumentere	at	den	behersker	hele	bredden	av	arbeidsoppgaver	innen	det	
godkjenningsområdet	det	søkes	godkjenning	for.	Jf	Ot.pro.	nr.	45	2007-2008	pkt.	10.8.1.		

Det	ble	i	foreløpig	svarbrev	av	14.08.2015	bedt	om	dokumentasjon	på	styringssystem,	her	
avgrensning	av	foretakets	ressurser	og	rutiner	for	styring	av	underkonsulenter/-
entreprenører.	Dokumentasjon	på	at	dette	er	i	bruk	ble	forespurt	i	form	av	sjekklister	eller	
tilsvarende.	Oversendte	dokumenter	viser	ikke	hvordan	foretaket	oppfyller	kravene	i	SAK10	
§§	10-1	første	ledd	bokstav	b	og	12-3	bokstav	g/12-4	-bokstav	i.		

Når	det	gjelder	foretakets	anførsel	om	at	det	tidligere	har	hatt	sentral	godkjenning	for	det	
påklagede	godkjenningsområdet,	vil	direktoratet	bemerke	at	praktiseringen	av	regelverket	
vedrørende	den	sentrale	godkjenningsordningen	har	blitt	noe	strengere	de	siste	årene	som	
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følge	av	bygningsmyndighetenes	ønske	om	dette,	jf.	Ot.prp.	nr.	45	(2007-2008)	s.	132.	Det	er	
følgelig	ingen	automatikk	i	at	et	foretak	får	fornyet	sin	sentrale	godkjenning	i	samme	
godkjenningsområde	eller	i	samme	tiltaksklasse	som	det	hadde	tidligere.	Ved	søknad	om	
fornyelse	av	sentral	godkjenning	må	derfor	foretaket	dokumentere	at	det	har	nødvendige	
kvalifikasjoner	i	foretaket,	og	at	det	har	relevant	og	oppdatert	praksis	for	
godkjenningsområdet	og	i	den	omsøkte	tiltaksklasse	i	henhold	til	gjeldende	regelverk	på	
fornyelsestidspunktet.		

	

På	bakgrunn	av	det	ovenfor	nevnte	finner	direktoratet	at	Drammen	Byggprosjekt	AS	verken	i	
søknaden	eller	i	klagesaksomgangen	har	sannsynliggjort	eller	dokumentert	at	det	samlet	
innehar	tilstrekkelige	kvalifikasjoner	til	å	få	godkjenning	for	nevnte	godkjenningsområde,	jf.	
SAK10	§11-1.»	
	

	

	

	

Sak	91/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
fra	Areal	Bygg	AS	(godkjenningsnr.	2015/7712).		

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

Vedtak:	

Klagen	tas	ikke	til	følge.	

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

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

«Klagen	gjelder		

Klagen	gjelder	avslag	på	søknad	av	26.06.2015,	ref:15/5716	om	fornyelse	av	sentral	
godkjenning	for	følgende	godkjenningsområder:	
	

• PRO	–	Overordnet	ansvar	for	prosjektering	i	tiltaksklasse	2	
• UTF	–	Overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	3	

	
I	brev	av	10.09.2015	ble	vedtak	av	08.09.2015	påklaget	av	Areal	Bygg	AS	v/Hans	Petter	
Hjertum.	Klagen	er	rettidig,	jf.	forvaltningsloven	(fvl.)	§29.		
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Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	26.06.2015	søknad	om	fornying	av	sentral	godkjenning	
for	ansvarsrett.	I	brev	av	11.08.2015	ble	det	bedt	om	ytterligere	opplysninger	for	best	mulig	
vurdering	av	søknaden.	I	vedtak	datert	08.09.2015	avslo	direktoratet	søknad	om	fornyelse	av	
sentral	godkjenning	på	bakgrunn	av	at	det	ikke	ble	mottatt	tilfredsstillende	dokumentasjon.		

Følgende	godkjenningsområder	ble	i	vedtak	av	08.09.2015	innvilget:	

• SØK	–	Søker	(for	alle	typer	tiltak)	i	tiltaksklasse	2	
• UTF	-		Montering	av	bærende	metall	–	eller	betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	2	

	
Følgende	godkjenningsområder	ble	i	vedtak	av	08.09.2015	ikke	innvilget:	

• PRO	–	Overordnet	ansvar	for	prosjektering	i	tiltaksklasse	2	
• PRO	–	Konstruksjonssikkerhet	i	tiltaksklasse	1	
• UTF	–	Overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	3	
• UTF	-		Bærende	metall	–	eller	betongkonstruksjoner,	i	tiltaksklasse	3	
• UTF	–	Overordnet	ansvar	for	kontroll	i	tiltaksklasse	2	

	
Avslaget	ble	begrunnet	med	at	referanseprosjektene	foretaket	viste	til	ikke	i	tilstrekkelig	grad	
dekket	de	godkjenningsområdene	foretaket	hadde	søkt	om,	jf.SAK10	§§11-4	og	13-5	med	
tilhørende	veiledning.	Foretaket	hadde	dermed	ikke	dokumentert	å	ha	samlede	
kvalifikasjoner	som	var	tilpasset	godkjenningsområdet	det	var	søkt	om	i	tiltaksklasse	2,	jf.	
SAK10	§	11-1.	

	

Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Areal	Bygg	AS	ble	stiftet	12.05.2003	og	registrert	i	enhetsregisteret	26.06.2003.	Det	drives	
med	Hans	Petter	Hjertum	som	daglig	leder,	og	vedtektfestet	formål	er;	Byggevirksomhet,	
utvikling	av	eiendom	samt	hva	hermed	står	i	forbindelse.	Selskapet	kan	også	ved	
aksjetegning	eller	på	annen	måte	delta	i	annen	virksomhet.	

Foretaket	fikk	sentral	godkjenning	første	gang	08/2003,	og	har	i	perioden	2009-12	innehatt	
godkjenninger	innenfor	omsøkte	godkjenningsområder	i	tkl.1	og	2.	De	ønsket	i	søknad	
15/5716	å	videreføre	tidligere	godkjenningsområder,	med	en	utvidelse	av	to	til	tkl.3;	
overordnet	ansvar	for	utførelse,	og	montering	av	bærende	metall	–eller	
betongkonstruksjoner.		

	
Saksgang	

26.06.2015	Søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning.	
11.08.2015	Foreløpig	svar	på	søknad	–	forespør	ytterligere	opplysninger	
31.08.2015	Mottar	tilleggsinformasjon	
08.09.2015	Vedtaksbrev	–	avslag	på	søknad	
15.09.2015	Mottatt	klage	på	vedtak	
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Foretakets	anførsler	

Det	ønskes	ny	vurdering	av	overordnet	ansvar	for	prosjektering	t.kl.2	og	overordnet	ansvar	
for	utførelse	t.kl.3	på	grunnlag	av	at	saksbehandler	har	vurdert	referansene	feil.	Det	
argumenteres	i	hovedsak	med	at	foretaket	benytter	totalentrepriser	i	sine	oppdrag.	Med	
styring	av	prosjektene,	fremdrift,	byggeledelse	og	engasjering	av	underentreprenøre	som	
beskrivelse	av	arbeidsoppgaver.	De	viser	til	komplett	utførelse	av	fagområder	innenfor	
prosjektene,	og	til	enkeltarbeider	utført	i	tiltaksklasse	3	–	her	betongkonstruksjoner.		

Videre	beskrives	erfaring	med	prosjektrettet	virksomhet	innen	bygg	og	anlegg,	utdanning	og	
ca.25	totalentrepriser	som	gode	kvalifikasjoner	for	å	få	innvilget	sentral	godkjenning.	Med	
referanser	til	utført	arbeid	for	større	oppdragsgivere.	De	presiserer	nødvendigheten	av	å	
inneha	sentral	godkjenning	for	å	drive	virksomheten	videre	slik	de	har	gjort	til	nå.	
	
	

Vurdering		

Direktoratet	har	vurdert	den	vedlagte	informasjon,	og	funnet	at	klagen	ikke	kan	føre	frem	
hva	gjelder	sentral	godkjenning	for	de	ovenfor	nevnte	områder.	

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

Ved	sentral	godkjenning	må	foretakets	faglige	ledelse	dokumentere	at	den	behersker	hele	
bredden	av	arbeidsoppgaver	innen	det	godkjenningsområdet	det	søkes	godkjenning	for,	jf	
Ot.pro.	nr.	45	2007-2008	pkt.	10.8.1.	

Ved	kontraktsform	totalentreprise	er	det	ikke	et	krav	at	innleide	foretak	arbeider	under	
totalentreprenørens	ansvarsrett.	Denne	står	for	hele	eller	vesentlige	deler	av	prosjekteringen	
og	utførelsen	av	tiltaket	ihht	NS8407:2011.	Vår	erfaring	er	at	underaktører	i	det	vesentligste	
kontraheres	på	egne	ansvarsretter.	

Vedrørende	kommentarene	i	innsendt	klagebrev	av	10.09.2015	angående	
godkjenningsområdet;	prosjektering	av	konstruksjonssikkerhet	i	tkl.1,	vil	dette	bli	behandlet	
ved	innsending	av	ny	dokumentert	søknad	(endring/fornyelse).		

-	Overordnet	ansvar	for	prosjektering	i	tiltaksklasse	2	

Godkjenningsområdet	overordnet	ansvar	for	prosjektering	omfatter	komplett	prosjektering	
av	alle	relevante	fagområder	innen	bygning,	anlegg	eller	konstruksjon,	tekniske	
installasjoner.	Oppgaven	omfatter	offentligrettslig	ansvar	for	komplett	prosjektering	av	alle	
relevante	fagområder	som	inngår	i	et	tiltak.	Prosjektering	er	hjemlet	i	pbl.	§	23-5,og	
overordnet	ansvar	for	prosjektering	hjemlet	i	SAK10	§	13-5	andre	ledd	bokstav	a	og	
tilhørende	veiledning,	jf.	SAK10	§§	12-3	og	12-6	tredje	ledd.	Foretaket	har	også	ansvar	for	
prosjekteringsledelse	og	koordinering	av	underkonsulenter,	samt	ansvar	for	grensesnitt.	Ved	



	

Side	94	

at	foretaket	påtar	seg	ansvarsrett	for	underleverandører	vil	“hovedansvarlig”	også	hefte	fullt	
ut	for	feil,	mangler	og	ulovligheter	som	gjøres	av	underleverandøren.	

I	tiltaksklasse	2	omfatter	godkjenningsområdet	ansvar	for	komplett	prosjektering	av	tiltak	
med	middels	vanskelighetsgrad,	hvor	alle	vesentlige	prosjekteringsoppgaver	ligger	i	
tiltaksklasse	2.	Overordnet	ansvar	i	tiltaksklasse	2	kan	omfatte	flere	grensesnitt	mellom	
fagområder.	Oppgaven	omfatter	prosjektering	av	sikringstiltak	for	utførelse.	Jf.	SAK10	§	13-5	
andre	ledd	bokstav	a	og	tilhørende	veiledning.	

Kvalifikasjonskravene	fremgår	av	SAK10	§	11-1	og	veiledningen	til	denne.	For	overordnet	
ansvar	prosjekterende	i	tiltaksklasse	2,	er	utdanningskravet	relevant	utdanning	som	svarer	til	
kravet	for	ingeniør/bachelor	og	6	års	praksis	innen	det	aktuelle	godkjenningsområdet.	
		
Krav	til	utdanning.	

Foretaket	opplyser	å	inneha	to	personer	med	utdanning	som	bygningsingeniør	med	>8års	
praksis.	Direktoratet	finner	at	foretaket	dermed	tilfredsstiller	utdanningskravet.	
	
Krav	til	praksis/referanseprosjekt(er);	

Vedlagt	søknaden	var	det	ett	referanseprosjekt	fra	2014.		I	beskrivelsen	fremgår	at	foretakets	
rolle	i	prosjektet	i	tiltaksklasse	2	gjelder	prosjektering	av	avfallsplan.	Referanseprosjektet	
dekker	således	ikke	godkjenningsområdets	faglige	innhold,	og	med	ett	referanseprosjekt	fra	
2014	anses	ikke	den	nødvendige	erfaringstiden	oppfylt.	

Vi	kan	videre	ut	fra	referanseprosjektet	og	beskrivelse	av	dette	ikke	se	at	foretaket	benytter	
andre	foretak	inn	under	sin	ansvarsrett,	men	vurderer	det	slik	at	de	benytter	innleide	foretak	
med	egne	ansvarsretter	til	de	oppgaver	som	ikke	dekkes	av	egne	ressurser.		

Etter	vår	vurdering	har	ikke	foretaket	vist	til	slik	praksis	og	slik	sett	dokumentert	at	det	
samlet	har	kvalifikasjoner	som	er	tilpasset	godkjenningsområdet	det	er	søkt	om,	jf.	SAK10	§	
11-1.	(Direktoratet	vil	presisere	at	koordinering	mot	andre	ansvarshavende	er	oppgaver	som	
inngår	i	alle	utførende	fagområder,	jf.	SAK10	§12-4).	

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

Godkjenningsområdet	overordnet	ansvar	for	utførelse	innebærer	at	bygge-	eller	
rivearbeidene	utføres	i	henhold	til	prosjekteringen	til	de	ansvarlig	prosjekterende,	samt	krav	
og	tillatelser	etter	plan-	og	bygningsloven.	Utførelse	er	hjemlet	i	pbl.	§	23-6,og	overordnet	
ansvar	for	utførelse	hjemlet	i	SAK10	§	13-5	tredje	ledd	bokstav	a	og	tilhørende	veiledning,	jf.	
SAK10	§§	12-4	og	12-6	tredje	ledd.		

Foretaket	har	ansvar	for	komplett	utførelse	av	alle	relevante	fagområder.	Dette	innebærer	
også	ansvar	for	koordinering	av	underkonsulenter,	samt	ansvar	for	grensesnitt.	Ved	at	
foretaket	påtar	seg	ansvarsrett	for	underleverandører	vil	“hovedansvarlig”	også	hefte	fullt	ut	
for	feil,	mangler	og	ulovligheter	som	gjøres	av	underleverandøren.	Der	underleverandører	
benyttes	skal	disse	oppfylle	system-	og	kvalifikasjonskrav	som	følger	av	SAK10	kap.10	og	11.	

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

• store	forretningslokaler/kjøpesentra,	store	hoteller,	sykehus		
• bygning	for	stort	antall	personer		
• store	bruer,	fjellhaller	for	opphold	av	mennesker	
• VA-ledninger	med	store	dimensjoner	eller	store	rense-	eller	vannforsyningsanlegg	

over	200	personekvivalenter	(pe)		
	
Kvalifikasjonskravene	fremgår	av	SAK10	§	11-1	og	veiledningen	til	denne.	For	overordnet	
ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	3,	er	utdanningskravet	relevant	utdanning	som	svarer	til	
kravet	for	ingeniør/bachelor	og	5	års	dokumentert	praksis	med	hele	godkjenningsområdets	
faglige	innhold,	jf.	Ot.prp.	nr.	45.	
	
Krav	til	utdanning;	

Foretaket	opplyser	å	inneha	to	personer	med	utdanning	som	bygningsingeniører	med	>8års	
praksis.	Direktoratet	finner	at	foretaket	dermed	tilfredsstiller	utdanningskravet.	

	
Krav	til	praksis/referanseprosjekt(er);	

Vedlagt	søknaden	var	det	ett	referanseprosjekt	fra	2014.		I	beskrivelsen	fremgår	at	foretakets	
rolle	i	prosjektet	med	tiltaksklasse	3	er	utf.betongarbeider,	mens	to	områder	er	i	tiltaksklasse	
2.	Slik	direktoratet	vurderer	det	kan	dette	prosjektet	ut	fra	størrelse	og	kompleksitet	ikke	i	
det	vesentlige	ligge	i	tiltaksklasse	3,	og	finner	det	dermed	ikke	dekkende	for	omsøkte	
tiltaksklasse.	

Referanseprosjektet	dekker	således	ikke	godkjenningsområdets	faglige	innhold,	og	det	er	
ikke	for	de	områder	foretaket	innehar	godkjenning	for	dokumentert	at	det	dreier	seg	om	
tiltaksklasse	3.	Med	ett	referanseprosjekt	fra	2014	er	ikke	den	nødvendige	erfaringstiden	
oppfylt.	

Vi	kan	videre	ut	fra	referanseprosjekter	og	beskrivelser	av	disse	ikke	se	at	foretaket	benytter	
andre	foretak	inn	under	sin	ansvarsrett,	men	vurderer	det	slik	at	de	benytter	innleide	foretak	
med	egne	ansvarsretter	til	de	oppgaver	som	ikke	dekkes	av	egne	ressurser.		

Etter	vår	vurdering	har	ikke	foretaket	vist	til	slik	praksis	og	slik	sett	dokumentert	at	det	
samlet	har	kvalifikasjoner	som	er	tilpasset	godkjenningsområdet	det	er	søkt	om,	jf.	SAK10	§	
11-1.	(Direktoratet	vil	presisere	at	koordinering	mot	andre	ansvarshavende	er	oppgaver	som	
inngår	i	alle	utførende	fagområder,	jf.	SAK10	§12-4).»	

	

Foretaket	har	i	brev	av	06.12.2015	sendt	inn	kommentarer	til	direktoratets	saksfremlegg.	
Klagenemnda	har	tatt	hensyn	til	denne	informasjonen	i	sin	vurdering.	

Klagenemnda	er	enig	med	direktoratet	i	at	praksis	ikke	tilfredsstiller	kravene	til	overordnet	
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ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	3	og	overordnet	ansvar	for	prosjektering	i	tiltaksklasse	2,	jf.	
SAK10	§	13-5.	Ut	ifra	dette	opprettholdes	avslaget	for	begge	godkjenningsområdene.	Ingen	
av	klagers	referanseprosjekter	er	i	tiltaksklasse	3	etter	klagenemndas	vurdering.		

I	forhold	til	overordnet	ansvar	for	prosjektering	har	foretaket	ikke	beskrevet	at	det	har	hatt	
dette	ansvaret	i	de	innsendte	prosjektene.	For	godkjenningsområdet	overordnet	ansvar	for	
prosjektering	har	foretaket	ansvar	for	prosjekteringsledelse	og	ansvar	for	grensesnittene	
mellom	de	prosjekterende	foretakene,	jf.	SAK10	§	13-5	andre	ledd	bokstav	a	og	tilhørende	
veiledning.	Klagenemnda	savner	en	nærmere	beskrivelse	av	dette	for	de	
referanseprosjektene	som	er	i	tiltaksklasse	2.	I	tillegg	er	praksis	ikke	tilstrekkelig	omfattende	
til	å	tilfredsstille	kravet	til	6	års	praksis,	jf.	SAK10	§	11-1	og	tilhørende	veiledning.	

Overordnet	ansvar	for	utførelse	innebærer	ansvar	for	koordinering	av	de	utførende	
fagområder	uavhengig	av	om	oppgavene	utføres	av	egne	ansatte	eller	innleide	foretaket.	
Godkjenningsområdet	innebærer	også	ansvar	for	grensesnittene	mellom	fagområdene,	jf.	
SAK10	§	13-5	tredje	ledd	bokstav	a	og	tilhørende	veiledning.	Også	i	forhold	til	beskrivelsen	av	
dette	området	kan	ikke	klagenemnda	se	at	foretaket	har	dokumentert	at	kravet	til	praksis	er	
oppfylt.	Praksis	er	heller	ikke	tilstrekkelig	omfattende	til	å	tilfredsstille	kravet	til	5	års	praksis,	
jf.	SAK10	§	11-1	og	tilhørende	veiledning.	

	

	

	

Sak	92/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	sentral	godkjenning	fra	
Flekkefjord	Rør	&	Varme	AS	(godkjenningsnr.	2015/2999).	

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

Vedtak:	

Klagen	tas	ikke	til	følge.	

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

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

«Klagen	gjelder		

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

• Overordnet	ansvar	for	prosjektering	(bygning,	anlegg	eller	konstruksjon,	tekniske	
installasjoner	i	tiltaksklasse	2	
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• Utførelse	av	sanitær-,	varme	og	slukkeinstallasjoner	i	tiltaksklasse	2	

Vedtaket	av	13.03.2015	ble	påklaget	av	foretaket	30.03.2015.	Klagen	er	rettidig,	jf.	
forvaltningsloven	(fvl)	§	29.	Foretaket	er	klageberettiget,	jf	fvl	§	28.1.1.	Klagen	er	fremsatt	i	
samsvar	med	fvl	§	32.	

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	09.02.2015	søknad	om	sentral	godkjenning	for	
ansvarsrett.	Følgende		godkjenningsområde	ble	innvilget:		

• Utførelse	sanitær-,	varme	og	slukkeinstallasjoner	i	tiltaksklasse	1	

Følgende	godkjenningsområder	ble	avslått:	
	

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

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

Begrunnelsen	for	avslagene	for	begge	godkjenningsområdene	var	at	foretaket	ikke	hadde	
dokumentert	nødvendig	utdanningsnivå,	jf.	byggesaksforskriften	(SAK10)	§	11-1,1.	ledd,	med	
tilhørende	veiledning,	slik	denne	gir	uttrykk	for	den	sentrale	godkjenningsordningens	til	
nødvendige	utdanningsnivå.	I	tillegg	var	avslaget	for	overordnet	ansvar	for	prosjektering	
begrunnet	med	at	referanseprosjektene	ikke	dekket	de	omsøkte	godkjenningsområdene,	jf	
SAK10	§	§	11-4	og	13-5,2.	ledd	bokstav	a.	Ved	en	feil	er	det	ikke	vist	til	SAK10	§	13-5,3.	ledd	
bokstav	l	når	det	gjelder	avslaget	for	søknaden	om	utførelse	av	sanitær-,	varme	og	
slukkeinstallasjoner	.	

Det	vises	til	vedtaket.	
	

Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Foretaket	er	et	aksjeselskap	som	ligger	i	Flekkefjord	kommune	i	Vest-Agder	Fylke.	Foretaket	
ble	stiftet	den	05.12.2014		og	registrert	i	Brønnøysundregistrene	11.02.2014.	Som	bransje	er	
oppgitt	å	rørlegger	og	ventilasjonsarbeid.	Foretaket	har	ifølge	organisasjonsplanen	8	ansatte,	
hvorav	en	er	butikkansvarlig	og	en	er	regnskapsmedarbeider.			I	registeret	til	Purehelp	er	det	
oppgitt	11	ansatte.		I	organisasjonsplanen	er	Arve	Larssen	oppgitt	som	daglig	leder.	Det	står	i	
organisasjonsplanen	at	Larssen	har	fagbrev,	uten	at	faget	m.m.	er	oppgitt.	Det	er	heller	ikke	
innsendt	noen	dokumentasjon	når	det	gjelder	hans	utdannelse.	Rune	Løvbrekke	er	oppført	
som	arbeidsleder.	I	forbindelse	med	klagen	er	det	innsendt	kopi	av	hans	svennebrev	som	
rørlegger,	datert	22.10.2004.	Det	er	i	tillegg	opplyst	at	rørleggerne	Thomas	Hansen	og	
Torstein	Log	har	svennebrev,	uten	at	dette	er	dokumentert	nærmere.	Foretaket	har	ikke	hatt	
sentral	godkjenning	tidligere.	Foretaket	ble	kontaktet	pr	e-post	den	17.11.2015	for	å	
dokumentere	utdannelsen	i	foretaket	bedre.	Denne	henvendelsen	er	ikke	besvart.	
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Saksgang			

10.02.2015:	Søknad	

13.03.2015:	Vedtak	om	sentral	godkjenning,	delvis	avslag.	

30.03.2015:	Klage	på	avslag		

17.11.2015:	Foretaket	kontaktes	via	e-post	angående	manglende	dokumentasjon	på		
																				utdannelse.	Henvendelsen	er	ikke	besvart.	
																					

	

Foretakets	anførsler	

Under	begrunnelse	for	klagen		skriver	foretaket	at	det	ikke	var	klar	over	muligheten	til	å	laste	
opp	dokumenter	som	svennebrev	og	lignende.	I	tillegg	mener	foretaket	at	flere	av	
referanseprosjektene	bør	være	tilstrekkelige	for		utførende	i	tiltaksklasse	2	og	
prosjekterende	i	tiltaksklasse	1.	Det	klages	likevel	på	avslaget	for	tiltaksklasse	2	for	
overordnet	ansvar	for	prosjektering.	Foretaket	skriver	at	det	legger	ved	dokumentasjon	på		
nødvendig	utdannelse	for	utførende	i	tiltaksklasse	2.	Videre	opplyses	at	det	legges	ved	
dokumentert	utdanning	for	prosjekterende	i	tiltaksklasse	1	og	2.	Det	vises	til	en	
telefonsamtale	med	en	saksbehandler	i	direktoratet,	som	har	gitt	foretaket	en	forståelse	av	
at	lang	erfaring	kunne	veie	opp	for	utdanning.	Det	anføres	17	års	erfaring	innen	vvs-	
bransjen.	En	av	de	som	har	underskrevet	klagen,	(uklart	hvem)		opplyser	å	deltatt	som	
prosjekterende	i	en	stor	andel	av	byggene	i	distriktet.		Det	nevnes	et	prosjekt	på	15	000	kvm	
med	25	leiligheter	med	varme/sprinkler/sanitær.	Det	opplyses	at	foretaket	kan	skaffe	
referanser	fra	entreprenører	som	foretaket	har	samarbeidet	med.	

For	øvrig	vises	det	til	klagen.	

	

Vurdering	

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

Oversikt	over	gjeldende	rett	for	vurderingen	

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

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



	

Side	99	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	

	

	

	

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

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



	

Side	102	

	

I	tiltaksklasse	2	omfatter	godkjenningsområdet	ansvar	for	komplett	prosjektering	av	tiltak	
med	middels	vanskelighetsgrad,	hvor	alle	vesentlige	prosjekteringsoppgaver	ligger	i	
tiltaksklasse	2.	Overordnet	ansvar	i	tiltaksklasse	2	kan	omfatte	flere	grensesnitt	mellom	
fagområder.		
Oppgaven	omfatter	prosjektering	av	sikringstiltak	for	utførelse.	
	
Eksempler	på	bygninger	der	prosjekteringen	kan	ligge	i	tiltaksklasse	2	kan	være:	

• bygninger	med	boenhet	med	3-5	etasjer,	
• middels	store	industribygg	og	lagerbygg	(t.o.m.	5	000	m2)	med	enkel	planløsning	,	
• overnattingsbygg	t.o.m.	2	000	m2	BRA	

• infrastruktur	som	veier,	vann-,	avløps-	og	overvannsledninger	for	større	bolig	felt	
og/eller	kommunal	infrastruktur	t.o.m.	200	personekvivalenter	(pe),		

• utskifting	eller	ombygging	av	eksisterende	tekniske	installasjoner	hvor	
prosjekteringen	av	nye	installasjoner	normalt	ligger	i	tiltaksklasse	3.		

Det	minnes	om	at	det	må	dokumenteres	at	foretakets	faglige	ledelse	behersker	hele	bredden	
av	arbeidsoppgaver	innenfor	det	omsøkte	godkjenningsområdet,	jf.	sitatet	fra	Ot.prp.	nr.	45	
(2007-2008)	ovenfor.	

Nødvendig	utdannelse	
Ifølge	Sak10	§	11-1.1	ledd	og	veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	
forvaltningspraksis,	er	det	nødvendig	med	utdanning	på	linje	med		ingeniør	eller	Bachelor	
innen	bygg	eller	arkitektur.		Den	eneste	utdannelsen	som	er	dokumentert	i	foretaket	er	
svennebrevet	som	rørlegger	for	Rune	Løvbrekke.		Det	fremgår	heller	ikke	av	
organisasjonskartet	at	noen	i	foretaket	har	den	nødvendige	utdannelsen.	Foretaket	ble	i	e-
post	av	17.11.2015	gjort	oppmerksom	på	hvilken	utdannelse	som	er	nødvendig	for	de	
omsøkte	godkjenningsområdene.	Det	ble	anmodet	om	at	dokumentasjon	på	dette	ble	
innsendt	raskest	mulig.	Det	ble	også	bedt	om	at	foretaket	orienterte	dersom	ikke	noen	i	
foretaket	hadde	nødvendig	utdannelse.	Denne	e-posten	er	ikke	besvart.	Den	nødvendige	
utdannelsen	er	derfor	ikke	tilstede	i	foretaket.	Foretakets	anførsel	i	klagen	om	at	det	
innsendt	nødvendig	dokumentasjon	på	utdannelse	kan	derfor	ikke	føre	frem.	
	
Når	det	gjelder	foretakets	henvisning	til	opplysninger	pr.	telefon	med	en	saksbehandler,	og	at	
foretaket	ut	fra	denne	samtalen	har	fått	forståelsen	av	at	lang	praksis	kan	kompensere	for	
manglende	utdanning,	så	er	dessverre	ikke	i	samsvar	med	gjeldende	rett.	Det	vises	her	til	
gjennomgangen	av	gjeldende	rett	ovenfor,	og	hva	departementet	har	skrevet	om	dette.	
	
	
Referanseprosjektene			
Ifølge	Sak10	§	11-1.1	ledd	og	veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	



	

Side	103	

forvaltningspraksis,	er	det	nødvendig	med	6	års	dokumentert	praksis	med	hele	
godkjenningsområdets	faglige	innhold,	jf.	henvisningen	til	Ot.prp.	nr.	45	ovenfor.	Denne	
praksisen	må	dokumenteres	i	referanseprosjektene.		

Det	var	vedlagt	8	referanseprosjekter	til	søknaden.	Fire	av	disse	er	fra	tiden	før	TEK10,	og	
dermed	ikke	faglig	oppdaterte	når	det	gjelder	den	forskriften,	jf.	SAK10	§	11-4,2.	ledd.	Alle	
referanseprosjektene	refererer	seg	til	ulike	arbeider	i	forbindelse	med	sanitær-	og	
varmeanlegg	og	dekker	derfor	ikke	det	omsøkte	godkjenningsområdets	faglige	innhold	og	
spennvidde.	Den	nødvendige	erfaringstiden	på	seks	år	er	da	heller	ikke	dokumentert.	

Den	generelle	redegjørelsen	over	praksistiden	til	en	av	de	i	foretaket	som	har	underskrevet	
klagen,	(det	er	ikke	spesifisert	hvem)	er	for	generell	og	upresis	til	at	det	kan	legges	til	grunn	
som	dokumentasjon	for	den	nødvendige	erfaringen	med	hele	godkjenningsområdets	faglige	
innhold	som	er	nødvendige.	

I	og	med	at	foretaket	ikke	har	den	nødvendige	utdannelsen,	ser	ikke	direktoratet	noe	poeng	i	
å	få	tilsendt	flere	referanseprosjekter.	Ut	fra	de	referanseprosjekter	som	er	innsendt,	kan	det	
også	virke	for	at	foretaket	ikke	har	satt	seg	tilstrekkelig	godt	nok	inn	i	det	omsøkte	
godkjenningsområdets	faglige	innhold	og	bredde,	og	da	heller	ikke	har	tilstrekkelig	erfaring	
med	dette.	Det	synes	også	å	være	tvilsomt	hvorvidt	foretaket	har	kunnet	få	lokal	godkjenning	
for	dette	godkjenningsområdet	i	og	med	at	den	nødvendige	utdannelsen	mangler.		

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

Foretaket	skriver	i	klagen	at	det	mener	at	flere	at	referanseprosjektene	bør	være	tilstrekkelig	
til	tiltaksklasse	1.	Det	skrives	også	at	det	er	vedlagt	dokumentasjon	på	utdannelse	for	denne	
tiltaksklassen.	Slik	dokumentasjon	er	ikke	vedlagt	eller	ettersendt.		På	bakgrunn	av	foretaks	
anførsel,	foretar	direktoratet	en	kort	gjennomgang	av	denne	tiltaksklassen.	

Nødvendig	utdannelse	
Ifølge	Sak10	§	11-1.1	ledd	og	veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	
forvaltningspraksis,	er	det	nødvendig	med	utdanning	på	linje	med	mesterbrev	som	tømrer	
eller	murer,	eventuelt	fagskole	innen	bygg/anlegg.	Det	er	ikke	dokumentert	at	noen	i	
foretaket	har	slik	nødvendig	utdannelse.			

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

Foretaket	har	ikke	dokumentert	verken	tilstrekkelig	utdanning	eller	nødvendig		relevant	
praksis	med	godkjenningsområdet	for	noen	av	tiltaksklassene.	Foretaket	har	da	heller	ikke	
dokumentert	nødvendige	kvalifikasjoner	for	å	få		innvilget	sentral	godkjenning	for	det	



	

Side	104	

påklagede	området	i	verken	tiltaksklasse	1	eller	2.	Jf.	pbl.	§	23-5,	SAK	10	§	§	9-1,1.	ledd,		9-4,	
11-1,1.	ledd	og	§	11-4,2	ledd	12-3	og	13-5,2.	ledd	bokstav	a,	jf.	også	pbl.	§	22-1.	

	

Utførende	av	sanitær-,	varme	og	slukkeinstallasjoner	i	tiltaksklasse	2	

Fagområdet	omfatter	utførelse	av	nye	eller	vesentlig	endring	av	eksisterende	sanitær-	og	
slukkeinstallasjoner,	samt	vannbårne	varme-,	og	kjøleinstallasjoner.	
Utførelse	av	disse	installasjonene	omfatter	montering	av	komplett	rørsystem	og	tilhørende	
komponenter	og	utstyr.	Lyd-	og	branntetting	av	rørføringer	gjennom	lyd-	og	brannskiller	
inngår	i	oppgaven.	Fagområdet	omfatter	også	legging	av	vann-	og	avløpsledninger	utenfor	
byggverket	og	installering	av	manuelle	brannslanger	i	byggverket.	Utførelse	av	
varmeinstallasjoner	omfatter	komplett	anlegg	uavhengig	av	energitype,	inkludert	tilslutning	
til	røykkanal	og	brenseltank.	
Utførelse	av	slukkeinstallasjon	gjelder	innvendig	eller	utvendig	slukkeanlegg	inkludert	
forsyningsanlegg	for	alle	typer	slukkemiddel.	
	
I	tiltaksklasse	2	omfatter	godkjenningsområdet	utførelse	av	nye	eller	vesentlig	endring	av	
eksisterende	installasjoner	med	middels	kompleksitet	eller	med	middels	konsekvenser	ved	
feil.		
Oppgaven	omfatter	installasjoner	i	byggverk	med	flere	boenheter,	brannceller	eller	
brukerområder,	hvor	gjennomføringer	i	bygningsdeler	som	skal	oppfylle	lydtekniske	og	
branntekniske	krav	kan	være	kritiske.	Eksempler	på	sanitær-,	varme-	og	slukkeinstallasjoner	i	
tiltaksklasse	2	kan	være:	

• installasjoner	i	middels	store	boligbygninger	t.o.m.	4	etasjer,	
• installasjoner	i	middels	store	skoler	og	barnehager	t.o.m.	4	etasjer,	
• installasjoner	i	overnattingsbygninger	t.o.m.	4	etasjer,	
• installasjoner	i	middels	store	idrettsbygninger	t.o.m.	2	etasjer,	
• andre	installasjoner	med	tilsvarende	kompleksitet,	
• ledninger	med	dimensjoner	for	vann	t.o.m.	200	mm	og	avløp	t.o.m.	400	mm.	
• varmeanlegg	med	effekt	høyst	100	kW	
• kulde-	og	varmepumpeanlegg	med	kondensatoreffekt	høyst	100	kW	

Nødvendig	utdannelse	
Ifølge	Sak10	§	11-1.1	ledd	og	veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	
forvaltningspraksis,	er	det	nødvendig	med	utdanning	på	linje	med	mesterbrev	som	rørlegger	
eller	fagskole	innen	VVS.		Løvbrekke	har	svennebrev	som	rørlegger	fra	2004.		Den	
nødvendige	utdannelsen	er	derfor	ikke	tilstede	i	foretaket.	
	
Referanseprosjektene			
Ifølge	Sak10	§	11-1.1	ledd	og	veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	
forvaltningspraksis,	er	det	nødvendig	med	3	års	dokumentert	praksis	med	hele	
godkjenningsområdets	faglige	innhold,	jf.	henvisningen	til	Ot.prp.	nr.	45	ovenfor.	
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Søknaden	inneholdt	totalt	18	referanseprosjekter.		Noen	av	disse	er	så	vidt	gamle	at	de	ikke	
kan	sies	å	representere	oppdatert	praksis,	noe	som	er	nødvendig	i	forhold	til	SAK10	§	11-4,2.	
ledd.	Felles	for	referanseprosjektene	er	at	Rune	Løvbrekke	og	Arve	Larssen	har	vært	
formenn/prosjekterende	i	foretaket	Moi	Rør	AS,	som	da	har	hatt	ansvarsretten.	Det	er	av	
den	grunn	ikke	dokumentert	hva	Løvbrekke	og	Larssen	har	utført	i	de	ulike	tiltakene.		
Beskrivelsene	i	referanseprosjektene	er	i	tillegg	så	kortfattede	at	de	ikke	dokumenterer	
tiltaksklassen.		Ut	fra	referanseprosjektene,	er	det	direktoratets	inntrykk	at	foretaket	jobber	
med	sanitæranlegg,	tekniske	rom,	gulvvarmeanlegg	og	lignende.	Dette	utgjør	kun	en	mindre	
del	av	hele	godkjenningsområdets	faglige	innhold.	Foretaket	har	da	heller	ikke	dokumentert	
at	det	behersker	hele	det	faglige	innholdet	i	dette	godkjenningsområdet,	noe	foretaket	skal	
gjøre,	jf.	om	dette	ovenfor.	
	
Klagen	inneholdt	ikke	flere	selvstendige	referanseprosjekter,	men	en	del	anførsler	av	generell	
karakter.	Henvisning	til	antall	år	i	bransjen	og	en	generell	beskrivelse	av	hva	foretaket	har	
utført	er	ikke	en	tilstrekkelig	dokumentasjon	på	den	faglige	kompetansen	som	er	nødvendig	
for	at	direktoratet	skal	kunne	innvilge	sentral	godkjenning.	Det	vises	her	bl.a.	til	den	
generelle	orienteringen	ovenfor.	
	
Foretaket	har	ikke	dokumentert	tilstrekkelig	relevant	praksis	for	dette	godkjenningsområdet.	

Foretaket	har	ikke	dokumentert	verken	tilstrekkelig	utdanning	eller	nødvendig		relevant	
praksis	med	godkjenningsområdet	og		har	da	heller	ikke	dokumentert	nødvendige	
kvalifikasjoner	for	å	få		innvilget	sentral	godkjenning	for	det	påklagede	området	jf.	pbl.	§	23-
6,	SAK	10	§	§	9-1,1.	ledd,	11-1,1.	ledd	og	§	11-4,2	ledd	12-4	og	13-5,3	ledd	bokstav	l.	Jf.	også	
pbl.	§	22-1.»	

	

	

	

Sak	93/15	 Eventuelt	

Dato	for	neste	møte	i	klagenemnda	er	10.	mars	2016.	


