
 
 

 

 

 

MØTEPROTOKOLL 

Side 1 

 

Sak 127/18 Protokoll fra klagenemndas møte 18. september 2018 

 

Protokollen godkjent uten merknader.  

 

Sak 128/18        Klage på vedtak om avslag på søknad om endring av sentral godkjenning fra 

Borhaven Arkitekter AS (klagesaksnr. 2018/3328) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10. 

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområde: 

Fra møte:  6/18 – Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for 

ansvarsrett 

Dato/tid: 04.12.2018 kl. 09.30 til kl. 15.30 

Sted: Gardermoen 

Deltakere: Anette Søby Bakker, Hossam Gadalla, Tone Cecilie Frønsdal, Tore 

Hvidsand, Jan Ørnevik, Trygve Eriksen og Heidi Marhaug Sauar 

Sekretariatet:  Guro Karlsen Roland 

Møteleder: Anette Søby Bakker  

Referent: Guro Karlsen Roland 

Referat også til: Klagenemndas medlemmer og varamedlemmer 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
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• Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3 

 

I e-post datert 13.04.2018 ble vedtak av 10.04.2018 påklaget av foretaket ved Christian 

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

 

Klagesaken var opprinnelig berammet til behandling i nemndsmøte av 18.09.2018. Etter 

ønske fra foretaket ble behandlingen av klagesaken utsatt, da foretaket ønsket mer tid til å 

sende inn kommentarer til direktoratets fremstilling av saken. Kommentarer fra foretaket ble 

mottatt 18.11.2018 og er oversendt Klagenemnda for sentral godkjenning.   

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 10.12.2017 søknad om endring av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 10.04.2018 avslo direktoratet søknaden. Følgende godkjenningsområde ble 

ikke innvilget: 

• Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3 

 

Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig relevant 

utdanning, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 11-3 og tilhørende veiledning. Det ble vist til at 

foretaket hadde dokumentert å ha ansatte med arkitektutdanning fra NTH, som etter 

direktoratets vurdering ikke er brannfaglig relatert i tilstrekkelig grad.  

 

Videre var avslaget begrunnet med at foretaket heller ikke hadde dokumentert tilstrekkelig 

relevant praksis med godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3, da foretaket i hovedsak viste til 

praksis med preaksepterte ytelser, jf. SAK10 §§ 11-4, 11-5 og 13-5 andre ledd bokstav d og 

tilhørende veiledning.  

 

Avslutningsvis ble det vist til at overgangsbestemmelsen ikke kom til anvendelse da den kun 

omfatter utdanningsnivå og ikke kan legges til grunn ved manglende relevant praksis eller 

tilstrekkelig relevant utdanning, jf. SAK10 § 20-3, i tillegg til at det for sentral godkjenning 

ikke er tilstrekkelig at faglig ledelse er ansatt i et tilknyttet foretak, jf. SAK10 § 11-1 og 

veiledning til første og andre ledd.  

 

Til opplysning hadde foretaket fra tidligere fått innvilget sentral godkjenning for det 

påklagede godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 i vedtak av 24.05.2018. Direktoratet 

vurderte derfor ikke en lavere tiltaksklasse i endringssøknaden, da foretaket allerede hadde 

sentral godkjenning for dette området i tiltaksklasse 2.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Borhaven Arkitekter AS ble stiftet 27.02.2014. Foretaket fikk sentral godkjenning første gang 

16.05.2014. I perioden 16.05.2014 – 16.05.2017 hadde foretaket sentral godkjenning for 

både funksjonen ansvarlig søker, prosjekterende og kontrollerende, herunder prosjektering 
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av brannkonsept i tiltaksklasse 3 og uavhengig kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 3. I 

perioden 24.05.2017 – 24.05.2020 innehar foretaket sentral godkjenning for blant annet 

prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 2 og uavhengig kontroll av brannsikkerhet i 

tiltaksklasse 3.  

 

Foretaket har 2 ansatte og ligger i Oslo kommune. Christian Borhaven er daglig leder. Han er 

utdannet sivilarkitekt ved Norges Tekniske Høgskole (NTH) i Trondheim fra 1983. I tillegg er 

det dokumentert at Christian Borhaven har fullført et ettårig påbygningsstudium ved 

avdelingen for Restaureringskonst ved Kunsthögskolans Arkitekturskola i Stockholm fra 2000 

samt vitnemål fra Befalskolen for Ingeniørvåpnet fra 1976. 

 

Foretaket har sin hovedvirksomhet innen levering av arkitekttjenester samt tjenester innen 

forretningsførsel, ledelse og strategi med mer. I tillegg vil selskapet foreta investeringer 

innen eiendom og verdipapirer samt handel, agentur, import, eksport, salg av 

rådgivningstjenester og deltagelse i andre selskaper med samme eller lignende formål. 

Foretaket er i Enhetsregisteret registrert med næringskoden «71.112 Arkitekttjenester 

vedrørende byggverk».  

 

Christian Borhaven var også daglig leder i enkeltpersonforetaket Christian Borhaven 

Sivilarkitekt MNAL med organisasjonsnummer 980527557, som nå er slettet i fra 

Enhetsregisteret. I perioden 25.09.2012 – 15.03.2015 hadde dette foretaket sentral 

godkjenning for blant annet prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3 og uavhengig 

kontroll av brannkonsept i tiltaksklasse 3.  

 

Saksgang 

10.12.2017 Søknad om endring 

10.01.2018 Foreløpig svarbrev 

12.01.2018 Mottatt tilleggsinformasjon 

05.02.2018 – 10.04.2018 E-postkorrespondanse mellom direktoratet og Borhaven Arkitekter 

AS, herunder kopi av foretakets klage til PBE 

10.04.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Avslag) 

13.04.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

18.11.2018 Kommentarer til direktoratets saksfremlegg 

 

Foretakets anførsler 

1. Vedrørende klagen til Plan- og bygningsetaten i Oslo (PBE) og vurderingen av foretakets 

praksis 

Innledningsvis viser foretaket til at avtale med saksbehandler om å ikke fatte vedtak før 

direktoratet mottok kopi av foretakets klage til PBE over fratagelse av ansvarsrett ikke er 

overholdt. Klagen inneholdt 45 dokumenter og foretaket anfører at direktoratet ikke har 

kunnet vurdere dette materialet i løpet av samme dag på en forsvarlig måte.  
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Foretaket viser til at klagen inneholdt en omfattende redegjørelse og diverse eksempler på 

prosjektering i tiltaksklasse 3 med blant annet komparative analyser, rømningsanalyser med 

videre og at direktoratets vurdering av at det ikke er dokumentert relevant praksis for 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3 derfor er feil. Det vises også til tidligere innsendt 

dokumentasjon for prosjektering i tiltaksklasse 3 gjennom prosjektliste, omfattende 

referanser og attester.  

 

Det understrekes også at foretaket har dokumentert omfattende erfaring med kontroll av 

prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3, noe foretaket har sentral godkjenning for.  

 

Foretaket synes at saksbehandlingen er skuffende dårlig underbygget gitt det omfattende 

arbeidet de selv har lagt ned med dokumentasjon. 

 

2. Vedrørende vurderingen av foretakets utdanning 

Foretaket anfører at vurderingen av deres byggtekniske kompetanse heller ikke er basert på 

mottatt informasjon. Foretaket skriver at når man i et langt yrkesliv som arkitekt har 

dokumentert spesialkompetanse og erfaring innen eldre byggteknikk, herunder 

bygårsbebyggelse i Oslo, så er det forstemmende å få en sjablongbetraktning av byggteknisk 

kompetanse. Foretaket stiller spørsmålstegn ved om det her er forutinntatte holdninger om 

arkitekters kompetanse som kommer til uttrykk.  

 

3. Vedrørende kompetansekravene for prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3 

Foretaket anfører også at det er et stort sprik mellom kompetansekravene og hva som faktisk 

defineres til å skulle prosjekteres i tiltaksklase 3. Foretaket skriver at det meste av 

prosjekteringen i eksempelvis eldre bygårder i Oslo ikke krever arbeidsmetoder som 

hendelsetre/feiltreanalyse, sone og CFD-modeller etc., men derimot brukes anerkjente 

«preaksepterte» fravik basert på PBEs Loftsveileder og Byggforskblader. Det anføres at 

praksisen med å kreve kompetanse tilsvarende kravene for prosjektering av de mest 

komplekse oppgavene innenfor tiltaksklasse 3 er direkte konkurransevridende i favør av de 

største konsulentfirmaene.  

 

Avslutningsvis skriver foretaket at saksbehandlingspraksisen i kommunen og direktoratet 

innebærer et tilnærmet yrkesforbud for firmaer som i mange år har utført kompetent 

prosjektering innen brannteknikk samt at Kommunal- og moderniseringsdepartementets 

anmodning om å vise varsomhet med å frata ansvarsrett ikke blir tatt hensyn til. Foretaket 

anfører at direktoratets skjønnsutøvelse er mangelfull og at den i altfor liten grad tar hensyn 

til realkompetanse gjennom erfaring.  

 

Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdet prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3. 
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I henhold til SAK10 § 11-1 andre ledd skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for 

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

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

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

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. SAK10 § 11-5 første ledd. 

 

Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

og 11-3 og tilhørende veiledning.  

 

Det er i tillegg et vilkår om at foretakets faglige ledelse dokumenterer å ha relevant 

utdanning for omsøkte godkjenningsområder, jf. SAK10 §§ 11-3 og 11-5 første ledd og 

tilhørende veiledning. Ved vurderingen av om utdanningen anses som relevant vil fagretning 

og fagkombinasjon være sentralt, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Et avgjørende 

moment vil være om utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler det påklagede 

godkjenningsområdets innhold og arbeidsoppgaver.  

 

Vurdering av foretakets utdanning 

Daglig leder Christian Borhaven har i tidligere søknad om sentral godkjenning dokumentert at 

han er utdannet arkitekt ved NTH i Trondheim fra 1983. Denne utdanningen oppfyller kravet 

til nødvendig utdanningsnivå, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3. I tillegg er det dokumentert at 

Christian Borhaven har fullført et ettårig påbygningsstudium ved avdelingen for 

Restaureringskonst ved Kunsthögskolans Arkitekturskola i Stockholm fra 2000 samt vitnemål 

fra Befalskolen for Ingeniørvåpnet fra 1976 og diplom fra London School of foreign Trade Ltd. 

fra 1978.  

 

Spørsmålet blir derfor om utdanningen til Christian Borhaven er å anse som tilstrekkelig 

relevant for de oppgaver som omfattes av godkjenningsområdet prosjektering av 

brannkonsept i tiltaksklasse 3.  

 

Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3 innebærer utforming av helhetlig konsept for 

brannsikkerhet i store og/eller kompliserte bygg i tiltak med omfattende avvik fra 

preaksepterte ytelser hvor det kreves inngående kunnskaper i bruk av analysemetoder, jf. 

SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav d og tilhørende veiledning. For godkjenningsområdet i 

tiltaksklasse 3 kreves det dermed spesialiserte kunnskaper i brannsikkerhet utover det 

generelt bygningstekniske.  

 

Av vitnemålet med tilhørende karakterutskrift til Christian Borhaven fremgår det at 

arkitektstudiet inneholdt opplæring i blant annet fagene form og farge, grunnlag for 
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byggeteknikk, anvendt byggeteknikk, byggekunst, arkitekturhistorie og by og 

regionalplanlegging. Utdanningsbeviset fra påbygningsstudiet ved Kunsthögskolans 

Arkitekturskola i Stockholm viser at studiet gjaldt restaureringskunst, hvor undervisningen 

knyttet seg til allmenne forutsetninger for restaurering av bygninger samt en studieoppgave 

med temaet Slott och borgar. Studiet la vekt på allmenn bygningsteknikk i et historisk 

perspektiv. Direktoratet kan ikke se at det for utdanningen til Christian Borhaven inngår 

spesifikke fag rettet mot brannsikkerhet. Utdanningene retter seg ut ifra fagsammensetning 

først og fremst mot det arkitektoniske og byggtekniske, uten noen form for spesialisering 

innen brannsikkerhet. Direktoratet kan heller ikke se at vitnemålet fra Befalskolen eller 

diplomet fra London School of foreign Trade Ltd. er spesielt rettet mot brannsikkerhet.  

 

I CV-en til Christian Borhaven fremgår det videre at han fra 1982 og frem til dags dato har 

gjennomført diverse kurs og seminarer innenfor blant annet brannsikkerhet. Til dette vil 

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

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

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

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

det nivå som kreves for sentral godkjenning. Kompetanse i form av kurs eller seminar i 

etterkant av utdanning uten avsluttende prøve/eksamen fra godkjent utdanningsinstitusjon 

vil ha begrenset vekt ved vurderingen av utdanningskravene i SAK10.   

 

Direktoratet kan etter dette ikke se at det er dokumentert at utdanningen til Christian 

Borhaven innehar tilstrekkelig faglig fordypning innenfor fagområdet brannsikkerhet til at 

utdanningen gjenspeiler de oppgaver som inngår i godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3, jf. 

SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav d og tilhørende veiledning. Direktoratet vurderer derfor 

utdanningen til å ikke være tilstrekkelig relevant for å inneha sentral godkjenning for 

prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3, jf. SAK10 §§ 11-3, 11-5 og 13-5 andre ledd 

bokstav d og tilhørende veiledning.  

 

Av organisasjonsplanen fremgår det også at Axel Christian Borhaven er ansatt i foretaket. I 

foretakets søknad om sentral godkjenning fra 2017 er det sendt ved en CV for Axel Christian 

Borhaven, hvor det fremgår at han har bachelor i arkitektur samt at han på daværende 

tidspunkt var i gang med masteroppgaven. Ved endringssøknaden er det nå opplyst om at 

Axel Christian Borhaven har fullført mastergraden. Direktoratet går ikke nærmere inn på 

noen drøftelse av hans utdanning da denne ikke dokumentert. Hertil kommer også at 

foretaks faglige ledelse i utgangspunktet må dokumentere minst 8 års relevant praksis etter 

endt utdanning, jf. SAK10 § 11-3.  

 

I endringssøknaden er det også dokumentert utdanning for Terje Reginiussen og Sindre Gilje. 

Av organisasjonsplanen fremgår det at både Terje Reginiussen og Sindre Gilje er 

underkonsulenter/samarbeidspartnere til Borhaven Arkitekter AS. Det er ikke opplyst om at 

de er fast ansatte i Borhaven Arkitekter AS. Det fremgår derimot av organisasjonsplanen at 

Terje Reginiussen er daglig leder i Brannstrategi AS, mens det fremgår av CV-en til Sindre 
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Gilje at han er ansatt i Projekt Planung AS. I denne forbindelse bemerker direktoratet at det 

for sentral godkjenning kreves at faglig ledelse er fast ansatt i foretaket, jf. SAK10 § 11-2 og 

tilhørende veiledning. Det er ikke tilstrekkelig at faglig ledelse er fast ansatt i et tilknyttet 

foretak. Utdanningen til Terje Reginiussen og Sindre Gilje kan derfor ikke legges til grunn ved 

søknaden om sentral godkjenning for Borhaven Arkitekter AS. Tilsvarende gjelder for Dag-

Inge Bjørkedal i Obron AS, som det er dokumentert CV for.  

 

Foretaket har i søknaden også vist til et brev fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD) av 01.02.2018, hvor KMD kommenterer den sentrale 

godkjenningsordningen og kravet til relevante kvalifikasjoner. I brevet presiseres det at 

utdanningen må være relevant i forhold til det godkjenningsområdet det søkes sentral 

godkjenning for og at fagkombinasjon og retning på utdanningen vil være av betydning for 

om utdanningskravet anses oppfylt. Samtidig presiseres det at godkjenningsordningen ikke er 

en ordning som regulerer spesifikke fag eller utdannelser og at det ikke finnes én spesifikk 

utdannelse som dekker de enkelte godkjenningsområdene. Flere typer utdannelser kan være 

dekkende for å ivareta kvalifikasjonskravene, for eksempel innenfor brannkonsept. Den 

konkrete vurderingen direktoratet har foretatt ovenfor er dermed i tråd med føringene fra 

KMD.  

 

Utdanningskravet er på bakgrunn av ovennevnte ikke oppfylt.  

 

Krav til praksis 

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

igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet har ikke anledning til 

å la praksis veie opp for manglende relevant utdanning. Hertil kommer også at relevant 

praksis vil si at den bygger på det utdanningsnivået som kreves, og ettersom 

referanseprosjektene bygger på en utdanning som er vurdert til å ikke være tilstrekkelig 

relevant for godkjenningsområdet så vil heller ikke praksisen kunne anses som relevant, jf. 

SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Direktoratet vil likevel knytte noen kommentarer til 

praksisen foretaket har vist til.  

 

Generelt om godkjenningsområdet 

Godkjenningsområdet prosjektering av brannkonsept omfatter utforming av helhetlig 

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

brannklasse, risikoklasse, forutsatte bruk, størrelse og planløsning. Godkjenningsområdet 

omfatter: 

• tiltak for å ivareta sikkerhet ved rømning og sikkerhet for slukkemannskap, 

• tiltak for å ivareta sikkerhet mot brann- og røykspredning, 

• tiltak for å sikre materielle verdier. 

 

Tiltaksklasse 3 omfatter utforming av helhetlig konsept for sikkerhet ved brann for nytt eller 

endring av eksisterende byggverk i alle brannklasser og risikoklasser. Tiltaket kan 
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prosjekteres i samsvar med preaksepterte ytelser, jf. byggteknisk forskrift § 2-1 andre ledd 

bokstav a, eller i samsvar med ytelser verifisert ved analyse, jf. byggteknisk forskrift § 2-1 

andre ledd bokstav b. 

 

Foretak skal kunne verifisere brannsikkerheten ved analyse på byggverk i tiltaksklasse 3, jf. 

byggteknisk forskrift § 2-1 andre ledd bokstav b. Det innebærer at foretaket må ha 

dokumentert kompetanse til å gjennomføre en risikovurdering, herunder risikoanalyse og 

komparativ analyse, etter anerkjente prinsipper som er beskrevet i NS 3901 eller tilsvarende 

standard. Dette forutsetter høy kompetanse innen byggeteknikk og brann i byggverk. 

Foretaket må beherske underliggende analysemetoder som hendelsestre-/feiltreanalyse og 

verktøy for beregning/simulering av brannutvikling/-spredning (sone- og CFD-modeller) samt 

rømnings - og evakueringssimuleringer, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav d og tilhørende 

veiledning.  

 

For funksjonen ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 3 må foretaket dokumentere minst 8 

års relevant praksis med godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3, jf. SAK10 §§ 11-3 og 13-5 

andre ledd bokstav d og tilhørende veiledning.  

 

Dekkende beskrivelser av referanseprosjektene er nødvendig for å kunne vurdere hvorvidt 

foretaket har tilstrekkelig bred erfaring med de oppgavene som omfattes av 

godkjenningsområdet. Ved søknad om sentral godkjenning må foretakets faglige ledelse vise 

at den behersker hele bredden av arbeidsoppgaver innen det godkjenningsområdet det 

søker sentral godkjenning for, jf. Ot.prp. nr.45 (2007-2008) s. 130. Sentral godkjenning for 

prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3 forutsetter etter ovennevnte ikke bare praksis 

med preaksepterte ytelser, men også gjennomføring av risikoanalyser og komparative 

analyser samt at foretaket behersker underliggende analysemetoder som hendelsestre-

/feiltreanalyse og verktøy for beregning/simulering av brannutvikling/-spredning (sone- og 

CFD-modeller) samt rømnings - og evakueringssimuleringer.  

 

Referanseprosjektene i endringssøknaden 

Foretaket har i endringssøknaden vist til tre referanseprosjekter for prosjektering av 

brannkonsept, samtlige fra 2017. Prosjektene gjaldt bruksendring og ombygging av et loft til 

5 stk. nye boenheter i en blokk/bygård, bruksendring og ombygging av en tidligere 

skolebygning til boliger i et boligbygg på 4 etasjer og to nye loftsleiligheter i en eksisterende 

murgård fra slutten av 1800-tallet. To av tiltakene ligger i Oslo kommune og direktoratet 

finner via kommunens innsynsløsning at foretaket i disse tiltakene har erklært ansvarsrett for 

prosjektering av overordnet brannkonsept i tiltaksklasse 3 og prosjektering av brannkonsept i 

tiltaksklasse 3. Foretaket gir imidlertid ingen nærmere beskrivelse av hva rollen som ansvarlig 

prosjekterende innebar eller hva som har blitt prosjektert, herunder om tiltaket er 

prosjektert i samsvar med preaksepterte ytelser eller ved bruk av analyse. Det gis dermed 

ingen dekkende beskrivelse av godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3, jf. SAK10 § 13-5 andre 

ledd bokstav d og tilhørende veiledning.  
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Videre er det lagt ved tre rapporter for prosjektering av brannkonsept. I rapporten for 

Skolebakken 8C, sist revidert 30.09.2017, legges det til grunn at prosjekteringen av 

brannkonseptet er i tiltaksklasse 2 samt at det ikke er utført særskilt risikoanalyse, men at 

det ved fravik fra Byggteknisk forskrift (TEK10) benyttes enkel kvalitativ analyse med 

standardforutsetninger i henhold til veiledningen til TEK10.  

 

I rapporten for Colonel Mustard, sist revidert 07.12.2017, legges det til grunn at 

prosjekteringen av brannkonseptet er i tiltaksklasse 3, men at det prosjekteres etter TEK10 

for det søknadspliktige tiltaket med bruk av preaksepterte løsninger i henhold til 

veiledningen til TEK10.  

 

I rapporten for Darres Gate 2A, sist revidert 27.06.2017, legges det til grunn at 

prosjekteringen av brannkonsept er i tiltaksklasse 3 og at prosjekteringen følger en 

blandingsmodell med bruk av preaksepterte løsninger og analytisk prosjekteringsmetode 

med kvalitativ vurdering av fravik fra preaksepterte løsninger. Vurderingene av fravik baserer 

seg på anerkjente løsninger dokumentert i veiledninger, hvor risikoanalyser forutsettes å 

være foretatt. Rammetillatelsen for tiltaket viser også at det er svært vanlig at en 

bruksendring av loft i eldre murgårder benytter eksisterende takkonstruksjon av tre og at 

denne løsningen gjennom analytisk prosjektering og praksis er å regne som preakseptert for 

denne typen bygninger.  

 

Direktoratet kan ikke se at rapportene beskriver arbeider med omfattende fravik fra 

preaksepterte ytelser og gjennomføring av risikovurdering, herunder risikoanalyse og 

komparativ analyse, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav d og tilhørende veiledning.  

 

I tillegg er det lagt ved en referanseliste over utførte prosjekter i perioden 2016 – 2017. 

Fremstillingen er kortfattet og gir ingen nærmere beskrivelse av hvilke arbeidsoppgaver 

foretaket har utført i henhold til det påklagede godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 13-5 andre 

ledd bokstav d og tilhørende veiledning.  

 

For øvrig har også foretaket lagt ved kopi av deres e-postkorrespondanse med PBE 

vedrørende tilsyn med foretakets kvalifikasjoner. Her er det blant annet lagt ved en rapport 

for brannkonsept i tiltaket Maridalsveien 35, sist revidert 18.10.2017, hvor prosjekteringen i 

likhet med tiltaket Darres Gate 2A følger en blandingsmodell med bruk av preaksepterte 

løsninger og analytisk prosjekteringsmetode, hvor vurdering av fravik baserer seg på 

anerkjente løsninger i veiledninger. Direktoratet kan ikke se at e-postkorrespondansen ut 

over dette dokumenterer praksis med omfattende fravik og gjennomføring av analyser, jf. 

SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav d og tilhørende veiledning. Tilsvarende gjelder øvrig e-

postkorrespondanse vedrørende endringssøknaden, herunder brannkonseptet for 

Trondheimsveien 24, datert 26.02.2018, og Hansteens Gt.10, sist revidert 10.10.2017.  

 

Direktoratet finner etter ovennevnte at foretaket i hovedsak har dokumentert praksis med 

preaksepterte ytelser i endringssøknaden. Prosjektering i samsvar med preaksepterte ytelser 
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vil være relevant for godkjenningsområdet, men ikke dekkende praksis for tiltaksklasse 3 da 

denne tiltaksklassen forutsetter kompetanse til å gjennomføre en risikovurdering, herunder 

risikoanalyser og komparativ analyse, etter anerkjente prinsipper som beskrevet i NS 3901 

eller tilsvarende standard, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav d og tilhørende veiledning.  

 

Referanseprosjektene i tidligere søknader 

Direktoratet har også sett hen til referanseprosjektene som er sendt inn i tidligere søknader. I 

fornyelsessøknaden fra 2017 var det lagt inn ti referanseprosjekter for prosjektering av 

brannkonsept i den elektroniske søknadsløsningen. Prosjektene inneholder ingen tilstrekkelig 

dekkende beskrivelse til at prosjektene kan vurderes som relevante for tiltaksklasse 3, jf. 

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

 

Det er videre lagt ved fire rapporter for brannkonsept for fire tiltak. I rapportene for to av 

tiltakene, Nordre Jarlsbergs Brygge, sist revidert 04.04.2015, og Bellevue Barnehage, datert 

08.03.2015, er det lagt til grunn at prosjekteringen av brannkonseptet er i tiltaksklasse 2 

samt at tiltakene i hovedsak er prosjektert etter TEK10 med bruk av preaksepterte løsninger 

etter veiledningen til TEK10. Det er ikke foretatt egen risikoanalyse.  

 

I rapporten for Kiellandkvartalet, datert 23.09.2015, er det lagt til grunn at prosjekteringen 

av brannkonsept er i tiltaksklasse 3. Prosjekteringen følger en blandingsmodell med bruk av 

preaksepterte løsninger og analytisk prosjekteringsmetode, hvor vurdering av fravik baserer 

seg på anerkjente løsninger i veiledninger.  

 

I rapporten for Bogstadveien 12, sist revidert 25.10.2013, er det lagt til grunn at 

prosjekteringen av brannkonsept er i tiltaksklasse 3. Også her følger prosjekteringen en 

blandingsmodell med bruk av preaksepterte løsninger og analytisk prosjekteringsmetode, 

hvor vurdering av fravik baserer seg på anerkjente løsninger i veiledninger. Hva gjelder 

fraviksvurderingen er det opplyst om at det er benyttet kvalitativ analyse med bruk av 

veilednings- og bakgrunnsmateriale hvor det er gjort kvantitativ analyse/simuleringer og 

risikoanalyser samt behandling av statistisk materiale. Videre opplyses det om at derfor ikke 

er nødvendig med egne kvalitative vurderinger/risikoanalyse. Som sammenligningsgrunnlag 

til prosjekterte løsninger er det brukt standardbygg i henhold til preaksepterte løsninger i 

veiledningen til TEK10 (komparativ analyse).  

 

Direktoratet finner etter ovennevnte at foretaket i hovedsak har dokumentert praksis med 

preaksepterte ytelser i tillegg til en komparativ analyse i ett av tiltakene. En komparativ 

analyse vil i seg selv kunne være relevant for prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3, 

men dekker ikke alene hele bredden av de arbeidsoppgaver godkjenningsområdet omfatter. 

Direktoratet kan ikke se at foretaket beskriver arbeider med gjennomføring av risikoanalyser 

med underliggende analysemetoder, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav d og tilhørende 

veiledning. 
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Direktoratet har også sett hen til referanseprosjektene som er sendt inn i 

førstegangssøknaden fra 2014, men kan ikke se at det gis en dekkende beskrivelse av 

foretakets arbeidsoppgaver opp i mot godkjenningsområdet prosjektering av brannkonsept i 

tiltaksklasse 3. Innvilgelsen av godkjenningsområdet i denne tiltaksklassen den gang synes 

derfor å være gitt uten at forskriftens krav var tilstrekkelig oppfylt.  

 

Foretakets klage til PBE 

Foretaket sendte i e-post av 09.04.2018 inn kopi av deres klage til PBE over vedtak om 

fratakelse av ansvarsrett i Maridalsveien 35 A-B til saksbehandler hos direktoratet. Vedtak 

om avslag for søknaden om sentral godkjenning ble fattet 10.04.2018. Foretakets anførsel 

om at avtale med saksbehandler om å ikke fatte vedtak før dette var mottatt ikke var 

overholdt medfører dermed ikke riktighet.  

 

I klagebrevet til PBE viser foretaket til praksis fra PBE, Riksantikvaren og Forsvarsbygg 

kulturminneavdeling. Direktoratet skal kort bemerke at beskrivelsen av denne praksisen ikke 

er gitt i form av konkrete referanseprosjekter for prosjektering av brannkonsept i 

tiltaksklasse 3. Direktoratet bemerker også at for tiltaksklasse 3 vil normalt praksis fra de 

siste 15 år anses oppdatert og relevant, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning.  

 

Videre er rapporten og fraviksvurderingen over brannkonseptet for Bogstadveien 12 vedlagt. 

Det vises til gjennomgangen av dette prosjektet ovenfor. I tillegg er det lagt ved 

dokumentasjon på en komparativ analyse i Bjerregards gate 7, datert 18.01.2010, som 

inneholder en beskrivelse av metoden, bygningen og resultater. En slik komparativ analyse vil 

i seg selv kunne være relevant for prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3, men som 

nevnt ovenfor dekker ikke en slik analyse hele bredden av de arbeidsoppgaver 

godkjenningsområdet omfatter, herunder risikoanalyse og underliggende analysemetoder.  

 

For øvrig inneholder klagebrevet blant annet en rekke attester, utskrifter av gamle 

godkjenningsbevis og en oversikt over utførte prosjekter. I likhet med beskrivelsen av 

praksisen fra PBE, Riksantikvaren og Forsvarsbygg gir ikke dette en dekkende beskrivelse av 

godkjenningsområdet i form av konkrete referanseprosjekter for prosjektering av 

brannkonsept i tiltaksklasse 3.  

 

Direktoratet finner det ikke nødvendig å gå nærmere inn på øvrige anførsler og dokumenter 

som er vedlagt klagebrevet.  

 

Oppsummering av foretakets praksis 

Gjennomgangen ovenfor viser at foretaket har dokumentert prosjektering av brannkonsept i 

samsvar med preaksepterte ytelser, i tillegg til komparative analyser. Direktoratet kan 

imidlertid ikke se at foretaket har dokumentert referanseprosjekter som viser erfaring med 

egne risikoanalyser og underliggende analysemetoder, herunder både kvalitative og 

kvantitative analyser. Direktoratet minner om at ved søknad om sentral godkjenning må 
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foretaket dokumentere at det behersker hele bredden av de arbeidsoppgaver 

godkjenningsområdet omfatter, jf. Ot.prp. nr.45 (2007-2008) s. 130.  

 

Direktoratet understreker også at relevant praksis vil si at den bygger på det 

utdanningsnivået som kreves, og ettersom referanseprosjektene bygger på en utdanning 

som er vurdert til å ikke være tilstrekkelig relevant for godkjenningsområdet så vil heller ikke 

praksisen kunne anses som relevant, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning.   

 

Forholdet til tidligere godkjenninger 

Foretaket viser til at både Borhaven Arkitekter AS og enkeltpersonforetaket Christian 

Borhaven Sivilarkitekt MNAL tidligere har hatt sentral godkjenning for prosjektering av 

brannkonsept i tiltaksklasse 3. Til dette 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. Foretak som søker sentral godkjenning må dokumentere at det oppfyller de krav som 

fremgår av gjeldende regelverk på vedtakstidspunktet. Det er følgelig ingen automatikk i at 

et foretak får sentral godkjenning i samme godkjenningsområde eller i samme tiltaksklasse 

som det har hatt tidligere. Foretaket må dokumentere at det har nødvendige kvalifikasjoner i 

foretaket og at det har relevant og oppdatert praksis for godkjenningsområdet og i den 

omsøkte tiltaksklasse. Ettersom den dokumenterte utdanningen til foretaket er vurdert til å 

ikke være tilstrekkelig relevant for prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3, synes 

tidligere godkjenning å være gitt uten at forskriftens krav var tilstrekkelig oppfylt.  

 

Til foretakets anførsler om at anmodningen fra KMD om å vise varsomhet med å frata 

ansvarsrett ikke blir tatt hensyn til og at direktoratets saksbehandling liten grad tar hensyn til 

realkompetanse gjennom erfaring, vil direktoratet understreke at SAK10 § 11-3 stiller krav 

om at foretakets faglige ledelse skal oppfylle krav til relevant utdanning og praksis etter 

funksjon og tiltaksklasse. Direktoratet har ikke anledning til å fravike kravet til relevans.  

 

Forholdet til at foretaket har sentral godkjenning for kontroll av brannsikkerhet i 

tiltaksklasse 3 

Sentral godkjenning for uavhengig kontroll av brannsikkerhet forutsetter at foretaket har 

faglig ledelse med relevante faglige kvalifikasjoner innenfor prosjektering. Det følger av 

vurderingen ovenfor at direktoratet ikke finner at Borhaven Arkitekter AS har dokumentert 

at det har nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner for prosjektering av brannkonsept i 

tiltaksklasse 3. Forutsetningene for å inneha sentral godkjenning for uavhengig kontroll av 

brannsikkerhet i tiltaksklasse 3 er dermed ikke til stede og foretaket skulle ikke ha vært 

innvilget denne tiltaksklassen. Direktoratet vil dermed måtte vurdere å trekke den sentrale 

godkjenningen for uavhengig kontroll i tiltaksklasse 3. Foretaket vil i så fall motta et 

forhåndsvarsel om dette.  
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Konklusjon 

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

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdet prosjektering av brannkonsept i 

tiltaksklasse 3. 

 

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

 

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

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

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

 

Klager har i e-post datert 18.11.2018 sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i  

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

de har avgjørende betydning for resultatet i saken. 

 

 

Sak 129/18     Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra 

Siv. Ing. Jo Heier (klagesaksnr. 2018/3686) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10. 

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

godkjenningsområder: 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 26.04.2018 ble vedtak av 18.04.2018 påklaget av foretaket ved Jo Heier. Klagen 

er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  
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Klagesaken var opprinnelig berammet til behandling i nemndsmøte av 18.09.2018. Etter 

ønske fra foretaket ble behandlingen av klagesaken utsatt, da foretaket ønsket mer tid til å 

sende inn kommentarer til direktoratets fremstilling av saken. Kommentarer fra foretaket ble 

mottatt 30.10.2018 og er oversendt Klagenemnda for sentral godkjenning.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 03.03.2018 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 18.04.2018 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

• Uavhengig kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 

• Uavhengig kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1 

 

Avslaget for godkjenningsområdene innen prosjektering ble begrunnet med at foretaket ikke 

hadde dokumentert nødvendig relevant utdanning samt at foretaket heller ikke hadde 

dokumentert tilstrekkelig relevant praksis med godkjenningsområdene, jf. 

byggesaksforskriften (SAK10) §§11-3, 11-4, 11-5 og 13-5 andre ledd bokstav a, d, f og g og 

tilhørende veiledning. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det hadde 

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

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Siv Ing Jo Heier fikk sentral godkjenning første gang 27.05.2003. I perioden 27.04.2015 – 

17.04.2018 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene ansvarlig søker i 

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

kontroll i tiltaksklasse 1. 

 

Foretaket er et enkeltpersonforetak og ligger i Haslum i Bærum kommune, Akershus fylke. 

Innehaver Jo Heier utgjør foretakets faglige ledelse. Han er utdannet sivilingeniør med 

linjefag elektroteknikk ved Norges Tekniske Høgskole fra 1984. I tillegg har han en 

mastergrad innen økonomi og ledelse fra Standford University i California fra 1989.  

 

Foretaket har ifølge Enhetsregisteret sin virksomhet innen skogbruk, bygg og anlegg, 

konsulentvirksomhet og eiendomsutvikling, herunder avvirkning av tømmer og ved, 
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strategisk og teknologisk rådgivning samt rådgivning, oppfølging og kontroll ved mindre 

byggeprosjekter. Foretaket er registrert med næringskoden «02.200 Avvirkning».  

 

Saksgang 

03.03.2018 Søknad 

18.04.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

27.04.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket viser i klagebrevet til at det har hatt sentral godkjenning siden 2003 og at de blant 

annet har hatt godkjenning for overordnet ansvar for prosjektering. Det anføres at de 

omsøkte godkjenningsområdene innen prosjektering er en direkte videreføring av tidligere 

godkjenning og at søknaden må vurderes i henhold til overgangsbestemmelsen.  

 

Videre skriver foretaket at det er uenig i vurderingen av relevansen til fagansvarliges 

utdanning. Det vises til at hovedretningen i utdanningen er elektro/kybernetikk, men at store 

deler av fagkretsen var felles med byggteknisk avdeling. Foretaket har markert fagene som 

ville inngått som obligatoriske fag eller valgfrie linjefag innen byggteknikk og skriver at disse 

utgjør ca. 60 % av studiebelastningen, noe som vil tilsvare en bachelorgrad innen 

byggteknikk. Foretaket anfører at fagene materiallære, datamodellering, måleteknikk, 

konstruksjonstegning og mekanikk vil være relevante innen byggfag. Det fremheves også at 

mastergraden innen økonomi og ledelse innebar opplæring i emner som er relevante for 

teknisk planlegging, prosjektering, kvalitetssikring og styring og oppfølging av komplekse 

byggeprosjekter. For øvrig vises det også til gjennomførte kurs og selvstudier innen blant 

annet plan- og bygningsloven og tekniske forskrifter. 

 

Når det gjelder praksisvurderingen viser foretaket til at det har lagt ved en oppdatert CV for 

Heier som viser hans byggrelaterte erfaring. Foretaket viser til at praksis tidligere er vurdert 

til å være god nok og at det er både trist og underlig om de ikke skal få fornyet 

godkjenningen etter 15 år.  

 

Avslutningsvis bes det om at det ikke legges en unødvendig formalistisk vurdering til grunn 

ved en revurdering av søknaden.  

 

Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. 

 

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

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

godkjenningsområdet». Videre skal det vurderes om «foretakets kvalifikasjoner med hensyn 
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til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte godkjenningsområdet» og 

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. SAK10 § 11-5 første ledd. 

 

Forholdet til overgangsbestemmelsen 

Overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3 innebærer at foretak som søker om fornyelse av sin 

sentrale godkjenning kan vurderes etter de mer lempelige kompetansekravene som gjaldt før 

1. januar 2016. Bestemmelsen gjelder frem til 1.juli 2020 og ble innført for at foretakene 

skulle få tid til å oppgradere sin formalkompetanse og tilpasse seg regelverket.  

 

Det avgjørende for at overgangsbestemmelsen skal komme til anvendelse er at det er søkt 

om fornyelse av sentral godkjenning. Det vil si at foretakene tidligere må ha hatt sentral 

godkjenning for de omsøkte godkjenningsområdene. Siv Ing Jo Heier har tidligere hatt sentral 

godkjenning for overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1, ikke de enkelte 

fagområder innen prosjektering. Det er således ikke snakk om noen fornyelse av de 

påklagede godkjenningsområdene. Det tidligere godkjenningsområdet overordnet ansvar for 

prosjektering omfattet offentligrettslig ansvar for komplett prosjektering av alle relevante 

fagområder samt koordinering av eventuelle underentreprenører og ansvar for grensesnitt. 

For dette godkjenningsområdet kunne foretaket utføre de oppgaver det hadde kompetanse 

til selv. Dette godkjenningsområdet er nå tatt ut av SAK10 og foretak søker nå på 

enkeltområder innen prosjektering, hvor det både må dokumenteres relevant utdanning og 

praksis med de enkelte godkjenningsområdene.  

 

Utgangspunktet ved relevansvurderingen av utdanning 

Ved søknad om sentral godkjenning må foretaket dokumentere at dets faglige ledelse 

oppfyller kravene til relevant utdanning og praksis inndelt i tiltaksklasse og funksjon i 

henhold til tabellen i SAK10 § 11-3. Utdanning og praksis må være relevant for omsøkte 

godkjenningsområder. Ved vurderingen av om utdanningen anses relevant vil fagretning og 

fagkombinasjon være sentralt, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Det må med andre 

ord foretas en konkret vurdering av den enkelte utdanning sett opp i mot 

godkjenningsområdenes faglige innhold. Det vil være de enkelte fag innen et spesifikt 

fagområde som er avgjørende ved relevansvurderingen. Obligatoriske og generelle emner vil 

ha mindre vekt.  

 

Kravet til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

 

Foretaket har dokumentert at faglig ledelse Jo Heier er utdannet sivilingeniør med linjefag 

elektro ved Norges Tekniske Høgskole fra 1984. I tillegg har han en mastergrad innen 

økonomi og ledelse fra Standford University i California fra 1989. Den dokumenterte 

utdanningen oppfyller kravet til utdanningsnivå for ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 1. 
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Vurderingen i det følgende vil derfor være hvorvidt utdanningen er relevant for de påklagede 

godkjenningsområdene.  

 

Foretaket viser også til at daglig leder har gjennomført en rekke kurs blant annet i plan- og 

bygningsloven og tekniske forskrifter samt at han har sprengningssertifikat. Direktoratet 

bemerker kort at slike kurs ikke oppfyller kravet til utdanningsnivå i SAK10 § 11-3.  

 

Generelt om utdanningen som sivilingeniør med linjefag elektroteknikk og mastergraden 

innen økonomi og ledelse 

Fremlagte karakterutskrift viser at utdanningen som sivilingeniør ved elektroteknisk avdeling 

innebar opplæring i fag innenfor elektrotekniske emner som blant annet kretsteknikk, 

kretsanalyse, elektromagnetisme, elforsyning og reguleringsteknikk. Utdanningen innebar 

også opplæring i emner som mekanikk, maskindeler, kjemi, fysikk, statistikk, instrumentering 

samt flere emner innen datateknikk. Foretaket anfører at flere av disse fagene ville vært 

obligatoriske fag eller valgfrie linjefag innen byggteknikk.  

 

Når det gjelder mastergraden innen økonomi og ledelse skriver foretaket at utdanningen 

innebar opplæring i emner som er relevante for teknisk planlegging, prosjektering, 

kvalitetssikring og styring og oppfølging av komplekse byggeprosjekter. Dokumentasjonen for 

denne utdanningen er på engelsk, hvor foretaket har fremhevet fagene data analysis, 

operations, strat mgmt manufct og plan/ctrl prod sys. Det er ikke lagt ved nærmere 

fagbeskrivelser av de enkelte fag.  

 

Når det skal vurderes hvorvidt den dokumenterte utdanningen er relevant for de påklagede 

godkjenningsområdene vil vurderingen måtte ta utgangspunkt i hvilke arbeidsoppgaver 

godkjenningsområdet omfatter sammenholdt med innholdet i utdanningen. 

 

Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Arkitekturprosjektering av bygninger, anlegg eller konstruksjoner omfatter arkitektonisk 

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

funksjonelle og miljømessige forhold, samt byggverkets kompleksitet og/eller 

tilpasningsbehov til omgivelser er avgjørende for fastsettelse av tiltaksklasse. Oppgaven 

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

prosjektering av utomhusarealer herunder veg og parkeringsplass, samt universell utforming 

(UU) av utomhusområder og planløsning i bygget.  

 

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

med liten vanskelighetsgrad eller kompleksitet samt endringer i eksisterende byggverk der 

byggverket i seg selv ikke representerer stor arkitektonisk verdi. Godkjenningsområdet 

omfatter enkel prosjektering innen følgende fagområder etter byggteknisk forskrift: 

arkitektonisk utforming, konstruksjonssikkerhet, sikkerhet ved brann, planløsning, miljø og 
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helse, og bygningsfysikk, energi og lydforhold, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav a og 

tilhørende veiledning. 

 

For at en utdanning skal anses som relevant for dette godkjenningsområdet er det 

avgjørende at utdanningen innehar en tilstrekkelig mengde byggtekniske fag samt forståelse 

av grensesnitt mellom ulike fagområder i et bygg. Relevant utdanning for dette 

godkjenningsområdet vil for eksempel være teknisk fagskole med linjefag bygg. Utdanning 

som innehar elementer knyttet til funksjon og design, herunder estetisk planlegging og 

utforming, vil også kunne være relevant.  

 

Direktoratet kan ikke se av innsendte utdanningsdokumenter at utdanningen som 

sivilingeniør med linjefag elektroteknikk eller mastergrad innen økonomi og ledelse 

inneholder relevante fag for prosjektering av arkitektur. 

 

Kravet til relevant utdanning er dermed ikke oppfylt.  

 

Krav til praksis 

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

igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet har ikke anledning til 

å la praksis veie opp for manglende relevant utdanning. Hertil kommer også at relevant 

praksis vil si at den bygger på det utdanningsnivået som kreves, og ettersom 

referanseprosjektene bygger på en utdanning som er vurdert til å ikke være tilstrekkelig 

relevant for godkjenningsområdet så vil heller ikke praksisen kunne anses som relevant, jf. 

SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. 

 

Direktoratet bemerker også at flere av referanseprosjektene ikke er beskrevet på en slik 

måte at det er mulig å vurdere hvorvidt foretaket har tilstrekkelig bred erfaring med 

arbeidsoppgavene godkjenningsområdet omfatter.  

 

Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Prosjektering av brannkonsept omfatter utforming av helhetlig konsept for brannsikkerheten 

for nytt eller endring av eksisterende tiltak, ut fra byggverkets brannklasse, risikoklasse, 

forutsatte bruk, størrelse og planløsning, herunder tiltak for å ivareta sikkerhet ved rømning 

og sikkerhet for slukkemannskap, tiltak for å ivareta sikkerhet mot brann- og røykspredning 

og tiltak for å sikre materielle verdier.  

 

Tiltaksklasse 1 omfatter utforming av helhetlig konsept for sikkerhet ved brann for nytt eller 

endring av eksisterende byggverk i brannklasse 1 som er i risikoklasse 1, 2 og 4. Tiltaket må 

prosjekteres i samsvar med preaksepterte ytelser, jf. byggteknisk forskrift § 2-1 andre ledd 

bokstav a og SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav d og tilhørende veiledning.  
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For at en utdanning skal anses som relevant for dette godkjenningsområdet er det 

avgjørende at utdanningen innehar en tilstrekkelig mengde byggtekniske fag. Relevant 

utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være teknisk fagskole med 

linjefag bygg. Ingeniørutdanning med studieretning innen brannsikkerhet vil også kunne 

være relevant. 

 

Direktoratet kan ikke se av innsendte utdanningsdokumenter at utdanningen som 

sivilingeniør med linjefag elektroteknikk eller mastergrad innen økonomi og ledelse 

inneholder relevante fag for prosjektering av brannkonsept. 

 

Kravet til relevant utdanning er dermed ikke oppfylt.  

 

Krav til praksis 

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

igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet har ikke anledning til 

å la praksis veie opp for manglende relevant utdanning. Hertil kommer også at relevant 

praksis vil si at den bygger på det utdanningsnivået som kreves og ettersom 

referanseprosjektene bygger på en utdanning som er vurdert til å ikke være tilstrekkelig 

relevant for godkjenningsområdet så vil heller ikke praksisen kunne anses som relevant, jf. 

SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. 

 

Direktoratet bemerker også at flere av referanseprosjektene ikke er beskrevet på en slik 

måte at det er mulig å vurdere hvorvidt foretaket har tilstrekkelig bred erfaring med 

arbeidsoppgavene godkjenningsområdet omfatter.  

 

Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Prosjektering av konstruksjonssikkerhet omfatter prosjektering av byggverkets totale 

stabilitet under oppføring og i bruk, og dimensjonering av bærende elementer, herunder 

fundamenter, vegger, søyler, dekker og takkonstruksjoner. Bæresystem skal dimensjoneres 

for standard laster, naturpåkjenninger og ulykkeslaster.  Godkjenningsområdet omfatter også 

utarbeidelse av eventuelle utredninger vedrørende behov for sikringstiltak ved oppføring og 

ved bruk av tiltaket. Godkjenningsområdet omfatter også prosjektering av riving, jf. SAK10 § 

13-5 andre ledd bokstav f og tilhørende veiledning.  

 

For at en utdanning skal anses relevant for prosjektering av konstruksjonssikkerhet er det 

avgjørende at utdanningen innehar relevante fag for byggteknikk og at utdanningen gir et 

bredt nok grunnlag med tanke på konstruksjonsforståelse, herunder opplæring i 

dimensjonering og ulike typer konstruksjoner. Relevant utdanning for dette 

godkjenningsområdet vil for eksempel være teknisk fagskole med linjefag bygg. 

 

Foretaket skriver at emnene konstruksjonstegning og mekanikk ved sivilingeniørstudiet 

hadde hovedvekt på statikk, herunder krefter, belastninger på konstruksjoner, 
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dimensjonering og fagverkskonstruksjoner. Direktoratet finner at nevnte emner innehar 

elementer som kan være relevante for prosjektering av konstruksjonsteknikk, men at 

utdanningen for øvrig ikke innehar en tilstrekkelig faglig bredde og dybde i byggfagene til at 

den kan anses som tilstrekkelig relevant for godkjenningsområdet.  

 

Kravet til relevant utdanning er dermed ikke oppfylt.  

 

Krav til praksis 

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

igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet har ikke anledning til 

å la praksis veie opp for manglende relevant utdanning. Hertil kommer også at relevant 

praksis vil si at den bygger på det utdanningsnivået som kreves og ettersom 

referanseprosjektene bygger på en utdanning som er vurdert til å ikke være tilstrekkelig 

relevant for godkjenningsområdet så vil heller ikke praksisen kunne anses som relevant, jf. 

SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. 

 

Direktoratet bemerker også at flere av referanseprosjektene er noe kortfattet beskrevet med 

tanke på hvilke konstruksjoner foretaket har prosjektert og dimensjonert.  

 

Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Prosjektering av bygningsfysikk omfatter verifikasjon av ytelser og tekniske løsninger for 

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

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

 

For at en utdanning skal anses relevant for dette godkjenningsområdet er det avgjørende at 

utdanningen innehar relevante fag for byggteknikk, herunder opplæring i fagområder som er 

knyttet til energi, stråling, lyd og fukt i byggverk. Relevant utdanning for dette 

godkjenningsområdet vil for eksempel være teknisk fagskole med linjefag bygg. 

 

Direktoratet kan ikke se av innsendte utdanningsdokumenter at utdanningen som 

sivilingeniør med linjefag elektroteknikk eller mastergrad innen økonomi og ledelse 

inneholder relevante fag for prosjektering av bygningsfysikk. 

 

Kravet til relevant utdanning er dermed ikke oppfylt.  

 

Krav til praksis 

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

igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet har ikke anledning til 

å la praksis veie opp for manglende relevant utdanning. Hertil kommer også at relevant 

praksis vil si at den bygger på det utdanningsnivået som kreves og ettersom 

referanseprosjektene bygger på en utdanning som er vurdert til å ikke være tilstrekkelig 
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relevant for godkjenningsområdet så vil heller ikke praksisen kunne anses som relevant, jf. 

SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. 

 

Direktoratet bemerker også at flere av referanseprosjektene ikke er beskrevet på en slik 

måte at det er mulig å vurdere hvorvidt foretaket har tilstrekkelig bred erfaring med 

arbeidsoppgavene godkjenningsområdet omfatter. 

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Siv Ing Jo Heier verken i søknaden 

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

sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. 

 

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

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdene.» 

 

Klager har i e-post datert 30.10.2018 sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i  

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

de har avgjørende betydning for resultatet i saken. 

 

 

Sak 130/18     Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra TSB 

Eiendom AS (klagesaksnr. 2018/4513) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10. 

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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



 

Side 22 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 30.05.2018 ble vedtak av 29.05.2018 påklaget av foretaket ved Jan Tore 

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

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 21.03.2018 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 29.05.2018 avslo direktoratet søknaden. Følgende godkjenningsområder ble 

ikke innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 

Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke var registrert i Merverdiavgiftsregisteret, jf. 

byggesaksforskriften (SAK10) § 13-1a, jf. merverdiavgiftsloven (mval.) § 2-1. Det ble samtidig 

vist til at den resterende dokumentasjonen i søknaden derfor ikke var vurdert, for eksempel 

om foretaket oppfylte kravene til utdanning og praksis.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

TSB Eiendom AS fikk sentral godkjenning første gang 16.10.2017. I perioden 16.10.2017 – 

07.02.2018 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene ansvarlig søker, 

prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering, konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk 

og utførelse av innmåling og utstikking av tiltak og tømrerarbeid og montering av 

trekonstruksjoner – samtlige i tiltaksklasse 1. Godkjenningen ble avsluttet som følge av at 

foretaket ikke hadde innbetalt årsgebyret.  

 

Foretaket har ifølge organisasjonsplanen 3 ansatte og ligger i Støren i Midtre Gauldal, 

Trøndelag fylke. Ingebrit Bones er daglig leder. Jan Tore Tangstad er teknisk sjef og han har 

fullført videregående kurs I og II Kart og Oppmåling i 1999 og bachelor – 

yrkesfaglærerutdanning med studieretning bygg- og anleggsteknikk i 2017.  
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Foretaket har sin virksomhet innen eiendomsutvikling, kjøp av tomter og sette opp bolig for 

slag/utleie på disse og alt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre selskaper 

med lignende virksomhet samt kjøp og salg av aksjer. Foretaket er registrert med 

næringskoden «41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers».  

 

Saksgang 

21.03.2018 Søknad 

03.05.2018 Foreløpig svarbrev 

09.05.2018 Tilsvar fra foretaket 

29.05.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Avslag) 

30.05.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket viser i klagebrevet til at det har investert i en tomt i Melhus kommune som nå er 

regulert på nytt, og at det i påvente av godkjenning av reguleringsplanen har gått noe tid fra 

etablering av selskapet til de nå skal starte med byggesøknader. Når det gjelder 

forhåndsregistrering i Merverdiavgiftsregisteret viser foretaket til at det vil vente med å 

registrere seg til de store investeringene kommer i løpet av høsten. Dette etter råd fra 

jurister, da forhåndsgodkjenningen normalt gis for 1 år av gangen og at det for nystartede 

bedrifter som i første fase ikke har store momsbelagte investeringer kan lønne seg å vente 

med registeringen. Foretaket håper at direktoratet kan ta dette med i betraktning og se på 

søknaden på nytt.  

 

Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. 

 

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

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

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

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

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. SAK10 § 11-5 første ledd. 

 

Seriøsitetsvilkårene 

Seriøsitetsvilkårene i SAK10 § 13-1a innebærer blant annet at foretak som søker om og 

innehar sentral godkjenning skal være registrert i Merverdiavgiftsregisteret og at antall 

ansatte som foretaket har innmeldt i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret) 

skal innhentes og vises i det sentrale godkjenningsregisteret.  
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Kravet om registering i Merverdiavgiftsregisteret 

Foretak som søker om og innehar sentral godkjenning skal være registrert i 

Merverdiavgiftsregisteret, jf. SAK10 § 13-1a første ledd og tilhørende veiledning. 

Bestemmelsen viser til mval. § 2-1, som legger føringer for foretakets registreringsplikt i 

Merverdiavgiftsregisteret. 

 

Ved behandling av søknaden om sentral godkjenning var ikke TSB Eiendom AS registrert i 

Merverdiavgiftsregisteret. I foreløpig svarbrev av 03.05.2018 viste direktoratet til kravet om 

registrering i Merverdiavgiftsregisteret og for det tilfellet at foretaket ikke har omsetning og 

uttak som er omfattet av mval. § 2-1 ble det bedt om at foretaket sendte inn dokumentasjon 

som bekreftet dette. I tilsvaret fra foretaket av 09.05.2018 heter det at  

 

«TSB Eiendom AS ble stiftet 10.11.2016, og har siden denne dato ikke hatt noen form 

for omsetning og er derfor heller ikke registrert i merverdiavgifts-registeret».  

 

I vedtak av 29.05.2018 ble samtlige godkjenningsområder avslått med bakgrunn i at 

foretaket ikke var registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Det ble i avslaget vist til at foretak 

som ikke har nådd beløpsgrensen i mval. § 2-1 på 50 000 kr ikke kan få sentral godkjenning. 

Samtidig ble det opplyst om muligheten for forhåndsregistrering etter nærmere angitte vilkår 

i mval. § 2-4.  

 

Ved behandlingen av klagen kan direktoratet fremdeles ikke se at foretaket er registrert i 

Merverdiavgiftsregisteret. Foretaket skriver i klagebrevet at det ønsker å vente med å 

registrere seg til de store investeringene kommer i løpet av høsten. Foretaket har ikke sendt 

inn dokumentasjon fra eksempelvis skattemyndighetene eller regnskapsfører eller vist til 

bestemmelser i mval. som tilsier at foretaket er unntatt registreringsplikt. Direktoratet finner 

etter dette at det ikke er synliggjort at foretaket er unntatt registreringsplikt, jf. mval. §§ 2-1. 

 

Foretak som ikke har nådd beløpsgrensen på 50 000 kr vil ikke oppfylle kravet om registering 

etter SAK10 § 13-1a og vil følgelig heller ikke kunne få sentral godkjenning. Direktoratet har 

ikke anledning til å fravike kravet om registrering i Merverdiavgiftsregisteret og det forhold at 

foretaket ønsker å vente med å forhåndsregistrere seg kan derfor ikke tillegges vekt.  

 

Kravet om registering i Merverdiavgiftsregisteret er dermed ikke oppfylt.  

 

Kravet om at antall ansatte foretaket har innemeldt i Aa-registeret skal innhentes og vises i 

det sentrale godkjenningsregisteret 

For foretak som har ansatte, er det et vilkår at antall ansatte innmeldt i Arbeidsgiver-

arbeidstakerregisteret vises i det sentrale godkjenningsregisteret, jf. SAK10 § 13-1a tredje 

ledd og tilhørende veiledning. Informasjon om antall ansatte er i seg selv ikke en indikator på 

seriøsitet, men informasjonen kan være relevant for tiltakshavere og kontraktspartnere når 

de vurderer foretaks gjennomføringsevne. For sentral godkjenning kreves det at faglig 

ledelse er fast ansatt i foretaket, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd og tilhørende veiledning. 
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Direktoratet bemerker kort at ved innhenting av opplysninger fra Aa-registeret fremkommer 

det at foretaket har 0 ansatte. Ifølge organisasjonsplanen har foretaket 3 ansatte. 

Direktoratet har ikke etterspurt en nærmere redegjørelse av dette, da kravet om registrering 

i Merverdiavgiftsregisteret ikke er oppfylt.  

 

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

igjennom utdanningen og referanseprosjektene som foretaket har sendt inn. Direktoratet 

ønsker likevel å komme med noen bemerkninger hva gjelder kravene til utdanning og praksis. 

 

Samlet vurdering av godkjenningsområdene: 

Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2 

Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

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

tiltaksklasse 1 og ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 1 er mesterbrev eller fagskole 

(teknisk fagskole med 120 fagskolepoeng), eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og 

tilhørende veiledning. Relevant utdanning for ansvarlig søker, prosjektering av 

konstruksjonssikkerhet og prosjektering av bygningsfysikk, samtlige i tiltaksklasse 1, vil for 

eksempel være teknisk fagskole med linjefag bygg.  

 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

tilhørende veiledning. Relevant utdanning for oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 

2 vil for eksempel være ingeniør med relevante fag innen kart og oppmåling.  

 

Foretaket har dokumentert at teknisk sjef Jan Tore Tangstad har fullført videregående kurs I 

og II Kart og Oppmåling i 1999 og bachelor – yrkesfaglærerutdanning med studieretning 

bygg- og anleggsteknikk i 2017.  

 

Yrkesfaglærerutdanningen på bachelornivå oppfyller kravet til nødvendig utdanningsnivå. 

Spørsmålet blir derfor om den er relevant for de påklagede godkjenningsområdene.  

 

Bachelorutdanningen til Jan Tore Tangstad er en yrkesfaglærerutdanning med studieretning 

bygg- og anleggsteknikk. Av vitnemålet fremgår det at utdanningen er en yrkesrettet 

utdanning som er teori- og praksisbasert samt at den primært kvalifiserer for yrkesfaglig 

læringsarbeid i videregående skole og lærebedrift.   

 

Det fremgår av vitnemålet at utdanningen som yrkesfaglærer blant annet innebar opplæring i 

fagene Materiallære, Husbyggingsteknikk 1 og Anleggsteknikk. I tillegg er det gitt fritak i 
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faget Kart og oppmåling på grunnlag av ekstern utdanning. En betydelig del av fagene i 

utdanningen synes likevel å være rettet mot yrkespedagogikk- og didaktikk.  Hertil kommer 

også at den faglige bredde- og dybdekompetansen ifølge vitnemålet er rettet mot teori og 

praksis på videregående nivå. Direktoratet finner derfor at utdanningen kan inneha 

elementer som kan være relevante for de påklagede godkjenningsområdene, men at den 

ikke inneholder en tilstrekkelig faglig bredde og dybde som kreves for de omsøkte 

funksjonene og tiltaksklassene. Direktoratet finner derfor at utdanningen ikke er tilstrekkelig 

relevant for de påklagede godkjenningsområdene.  

 

Kravet til tilstrekkelig relevant utdanning er dermed ikke oppfylt.  

 

Krav til praksis 

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

igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet bemerker imidlertid 

kort at for funksjonen ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 1 og 2 må foretaket 

dokumentere henholdsvis 4 og 6 års relevant praksis, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende 

veiledning. Relevant praksis vil si at den normalt er opparbeidet etter endt utdanning og 

bygger på det utdanningsnivået som kreves, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning.  

 

Det kan også legges vekt på relevant og kvalifiserende praksis som er opparbeidet før 

utdanningen er avsluttet. Denne praksisen må være fra samme eller høyere tiltaksklasse som 

erklæringen om ansvarsrett eller søknaden om sentral godkjenning gjelder. Minst halvparten 

av praksistiden må være opparbeidet etter endt utdanning. Hvert år med relevant og 

kvalifiserende praksis som er opparbeidet før utdanningen er avsluttet, godskrives med et 

1/2 år, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. 

 

Ettersom den dokumenterte bachelorutdanningen er fullført i 2017, vil heller ikke foretaket 

kunne dokumentere at kravet til praksislengde er oppfylt.    

 

Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være teknisk fagskole med 

relevante fag innen kart og oppmåling.  

 

Foretaket har dokumentert at teknisk sjef Jan Tore Tangstad har fullført videregående kurs I 

og II Kart og Oppmåling i 1999 og bachelor – yrkesfaglærerutdanning med studieretning 

bygg- og anleggsteknikk i 2017.  

 

Den videregående utdanningen innen kart og oppmåling er relevant for det påklagede 

godkjenningsområdet, men den oppfyller ikke kravet til nødvendig utdanningsnivå for 



 

Side 27 

ansvarlig utførende i tiltaksklasse 2. Direktoratet finner imidlertid at den oppfyller kravet til 

utdanningsnivå for tiltaksklasse 1.  

 

Når det gjelder yrkesfaglærerutdanningen på bachelornivå så oppfyller denne kravet til 

nødvendig utdanningsnivå for ansvarlig utførende i tiltaksklasse 2. Det fremgår av vitnemålet 

er det gitt fritak i faget Kart og oppmåling på grunnlag av ekstern utdanning. Dette faget 

utgjør 5 studiepoeng. Det understrekes også at den faglige bredde- og dybdekompetansen er 

rettet mot teori og praksis på videregående nivå. Direktoratet finner derfor at utdanningen 

kan inneha elementer som kan være relevante for det påklagede godkjenningsområdet, men 

at den ikke inneholder en tilstrekkelig faglig bredde og dybde som kreves for 

oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2. Direktoratet finner derfor at utdanningen 

ikke er tilstrekkelig relevant for det påklagede godkjenningsområdet.  

 

Kravet til utdanning er dermed ikke oppfylt for oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 

2. Direktoratet finner imidlertid at utdanningskravet er oppfylt for tiltaksklasse 1.  

 

Krave til praksis 

Ettersom utdanningskravet kun er oppfylt for oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 

1, vil vurderingen i det følgende være hvorvidt foretaket har dokumentert relevant praksis 

med denne tiltaksklassen.  

 

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, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav a og tilhørende 

veiledning.  

 

Tiltaksklasse 1 omfatter 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 

(store tomter) samt utsetting av punkter for tiltak som krever plassering og høydeangivelse 

ved utmål fra bestående og godt definerte detaljer, etter målangivelse påtegnet godkjent 

situasjonsplan, der det ikke anses å være kritisk for oppfyllelse av krav til minsteavstander. I 

oppgaven inngår utarbeidelse av stikningsdata for punkter (koordinater i grunnriss og 

høyde), jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav a og tilhørende veiledning. 

 

Eksempler på innmåling og utstikking i tiltaksklasse 1 kan være: 

• byggverk i flatt terreng med få utstikkingspunkter, 

• byggverk på store tomter hvor avstand til nabogrense og andre byggverk ikke er 

kritiske, 

• innmåling høydegrunnlag og utstikking av stikkledninger (retning, lengdeprofil og 

kotehøyder i kummer), 
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• utstikking av lengdeprofil og høyde for veier og plassering av parkeringsplasser hvor 

krav til plassering ikke er kritisk. 

 

For funksjonen ansvarlig utførende i tiltaksklasse 1 må foretaket dokumentere minst 2 års 

relevant praksis, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning.  

 

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

utstikking av tiltak. Referanseprosjektene er fra 2014 og gjaldt en butikk/forretningsbygning 

og en industribygning. Foretaket skriver at det utførte utstikking og innmåling av fastmerker, 

utgraving, fundament og all mengdedokumentasjon. Direktoratet finner at 

referanseprosjektene dokumenterer relevante arbeider med godkjenningsområdet i 

tiltaksklasse 1. Det vil si at foretaket har dokumentert ca. 1 års relevant praksis med 

godkjenningsområdet.  

 

Kravet til praksislengde er følgelig ikke oppfylt.  

 

Direktoratet har ikke etterspurt flere referanseprosjekter, da seriøsitetsvilkårene ikke er 

oppfylt.  

 

Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

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

godkjenningsområdet vil for eksempel være svennebrev i tømrerfaget. 

 

Foretaket har dokumentert at teknisk sjef Jan Tore Tangstad har fullført videregående kurs I 

og II Kart og Oppmåling i 1999 og bachelor – yrkesfaglærerutdanning med studieretning 

bygg- og anleggsteknikk i 2017.  

 

Det følger av vurderingen ovenfor at kravet til nødvendig utdanningsnivå for ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 1 er oppfylt. Spørsmålet blir derfor om den dokumenterte 

utdanningen er relevant for utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner.  

 

Godkjenningsområdet omfatter utførelse av tømrerarbeid og montering av 

trekonstruksjoner, herunder utførelse av yttervegger, etasjeskiller, innvendige vegger og 

takkonstruksjoner, luft- og fukttetting og varme-, lyd- og kondensisolering, jf. SAK10 § 13-5 

tredje ledd bokstav g og tilhørende veiledning. For at en utdanning skal anses som relevant 

for dette godkjenningsområdet er det avgjørende at utdanningen innehar relevante fag for 

byggteknikk og at den gir et bredt nok grunnlag med tanke på konstruksjonsforståelse. 
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Direktoratet kan ikke se at verken utdanningen fra videregående skole eller 

yrkesfaglærerutdanningen inneholder en tilstrekkelig faglig bredde og dybde innen 

byggteknikk til at de kan anses tilstrekkelig relevante for utførelse av tømrerarbeid og 

montering av trekonstruksjoner.  

 

Kravet til utdanning er dermed ikke oppfylt.  

 

Krav til praksis 

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

igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet bemerker likevel 

kort at selv om foretaket har vist til referanseprosjekter med arbeidsoppgaver som omfattes 

av godkjenningsområdet, så har ikke direktoratet anledning til å la praksis veie opp for 

manglende relevant utdanning.  

 

Forholdet til tidligere sentral godkjenning 

Direktoratet har merket seg at foretaket i vedtak av 16.10.2017 fikk innvilget sentral 

godkjenning for flere av godkjenningsområdene som nå er påklaget, ref. sak 17/6303. 

Foretaket var heller ikke den gang registrert i Merverdiavgiftsregisteret, hadde ikke innmeldt 

fast ansatte i Aa-registeret og hadde dokumentert samme utdanning og praksis som den som 

er gjennomgått ovenfor. Tidligere innvilgelse av sentral godkjenning synes derfor å være gitt 

uten at forskriftens krav var tilstrekkelig oppfylt.  

 

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

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

sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. 

 

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

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdene.» 

 

 

Sak 131/18     Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra          

                          Elmar Svendsen AS (klagesaksnr. 2018/4596) 

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 § 13-10. 

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

godkjenningsområder: 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3 

 

I e-post datert 31.05.2018 ble vedtak av 23.05.2018 påklaget av foretaket ved Dag 

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

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 15.02.2018 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 23.05.2018 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av lydforhold og vibrasjoner i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 2 

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

2 

• Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 

 



 

Side 31 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 2 

 

Avslaget for prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 ble begrunnet med at foretaket ikke 

hadde dokumentert tilstrekkelig relevant utdanning for godkjenningsområdet i omsøkt 

tiltaksklasse, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-3 og 11-5 og tilhørende veiledning. 

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

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 11-1. Direktoratet fant imidlertid grunnlag 

for å innvilge godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1.  

 

Avslaget for utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3 ble begrunnet med 

at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig relevant praksis med godkjenningsområdet 

i omsøkt tiltaksklasse, jf. SAK10 §§ 11-3, 11-5 og 13-5 tredje ledd bokstav f og tilhørende 

veiledning. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det hadde kvalifikasjoner som var 

tilpasset godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3, jf. SAK10 § 11-1. Direktoratet fant imidlertid 

grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Elmar Svensen AS fikk sentral godkjenning første gang 24.04.1998. I perioden 12.03.2015 – 

12.03.2018 hadde foretaket sentral godkjenning for blant annet godkjenningsområdene 

prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 og utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i 

tiltaksklasse 2. I perioden 27.02.2012 – 11.03.2015 hadde foretaket sentral godkjenning for 

blant annet godkjenningsområdene prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 og utførelse 

av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3.  

 

Foretaket har 35 ansatte og ligger i Mosjøen i Vefsn kommune, Nordland fylke. Dag 

Edvardsen er daglig leder. Han har teknisk fagskole husbyggingslinje fra 1984. Prosjektleder 

Asle Nils Olsrud er utdannet ingeniør med linjefag bygg fra 1993. 

 

Foretaket driver entreprenørvirksomhet i byggebransjen samt virksomhet som står i 

forbindelse med dette, herunder deltagelse i andre selskaper med lignende virksomhet. 

Foretaket er registrert med næringskoden «41.200 Oppføring av bygninger» i 

Enhetsregisteret.  

 

Saksgang 

15.02.2018 Søknad 

04.04.2018 Foreløpig svarbrev 
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05.03.2018 Tilsvar fra foretaket 

23.05.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

01.06.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

27.09.2018 Brev til foretaket med forespørsel om ytterligere informasjon 

05.10.2018 Tilsvar fra foretaket 

09.10.2018 E-post til foretaket med forespørsel om ytterligere informasjon 

 

Foretakets anførsler 

Når det gjelder avslaget for godkjenningsområdet prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2, 

skriver foretaket at direktoratet har sett bort fra 30 års relevant erfaring innenfor arkitektur 

og sagt at foretaket må har arkitektutdannelse. Foretaket viser til at arkitekt ikke er en 

beskyttet tittel og at de gjennom prosjektering av både boliger, hotell, forretninger, nærings- 

og kontorbygg innehar den nødvendige kompetansen for å utføre slike oppgaver.  

 

Når det gjelder avslaget for utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3, 

viser foretaket til at det har to ansatte med godkjent utdannelse fra Betongopplæringsrådet 

og at foretaket har deltatt i betongarbeider i forbindelse med utbygging av RV78 for Hæhre 

og Skanska Norge på E6 Helgeland Sør. Det vises også til arbeider med Demninger i Vefsn og 

Leirfjord, broer i Vefsn, kaiarbeider ved Mosjøen havn og fundamenter til en zipliner i 

Mosjøen.  

 

Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. 

 

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

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

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

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

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. SAK10 § 11-5 første ledd. 

 

Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel 

være arkitektfaglig utdanning på bachelornivå. 

 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med ingeniørutdanning med linjefag bygg fullført i 

1993 ved Trondheim Ingeniørhøgskole. Denne utdanningen oppfyller kravet til nødvendig 
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utdanningsnivå. Spørsmålet blir derfor om den er tilstrekkelig relevant for 

godkjenningsområdet prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2.  

 

Ved relevansvurderingen av utdanningen vil fagretning og fagkombinasjon være sentralt, jf. 

SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Et avgjørende moment vil derfor være om 

utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets faglige 

innhold og arbeidsoppgaver.   

 

Arkitekturprosjektering av bygninger, anlegg eller konstruksjoner omfatter arkitektonisk 

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

funksjonelle og miljømessige forhold, samt byggverkets kompleksitet og/eller 

tilpasningsbehov til omgivelser er avgjørende for fastsettelse av tiltaksklasse. Oppgaven 

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

prosjektering av utomhusarealer herunder veg og parkeringsplass, samt universell utforming 

(UU) av utomhusområder og planløsning i bygget. 

 

Arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2 omfatter arkitektonisk utforming av byggverk i 

områder med en viss tetthet (rekkehus, kjedehus, ol), og andre bygninger inntil 5 000 m2 

BRA med enkle krav til arkitektonisk utforming samt endringer i eksisterende byggverk der 

byggverket i seg selv representerer en viss arkitektonisk eller kulturell verdi. Eksempler på 

arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2 kan være boligblokker, kontor-, forretnings- og 

skolebygg (inntil 5 etasjer), store utendørstribuner, bruer og middels høye tårn, jf. SAK10 § 

13-5 andre ledd bokstav a og tilhørende veiledning.  

 

Det følger av dette at ved vurderingen av hva som er relevant utdanning for 

arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2, vil det være avgjørende hvorvidt utdanningen 

innehar elementer knyttet til både funksjon og design, herunder estetisk planlegging og 

utforming. 

 

Utdanning som byggingeniør retter seg mot tekniske og konstruksjonsmessige egenskaper 

ved byggverk. En byggingeniør jobber med praktiske oppgaver og tekniske løsninger, og har 

inngående kunnskaper om konstruksjoner og materialer som tre, stål og betong. Foretaket 

har lagt ved dokumentasjon på utdanning som byggingeniør, hvor det fremgår at 

utdanningen blant annet innehar obligatoriske fag innen husbygging, betong, stål og tre, i 

tillegg til geoteknikk, landmåling og vegbygging.  

 

Til forskjell fra dette, retter utdanningen som arkitekt seg mot evnen til å vurdere design og 

arkitektur i et samfunnsperspektiv, hvor planlegging av bygninger, byggeteknikk, utseende, 

miljø og kultur står sentralt.  

 

Ettersom arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2 omfatter bygninger med enkle krav til 

arkitektonisk utforming og endringer i eksisterende byggverk hvor byggverket i seg selv 

representerer en viss arkitektonisk eller kulturell verdi, finner direktoratet at utdanning som 
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byggingeniør ikke gir et bredt nok grunnlag til å prosjektere arkitektur i høyrere tiltaksklasser. 

Dette følger også av direktoratets og klagenemndas praksis.  

 

Utdanningen som byggingeniør anses etter dette for å ikke være tilstrekkelig relevant for 

arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2.» 

 

Klagenemnda har også vurdert utdanningen innenfor husbyggingsteknikk etter de nye 

reglene som trådte i kraft 1.12.2018 hvor høyere fagskoleutdanning vil være tilstrekkelig nivå 

for prosjektering i tiltaksklasse 2. I likhet med utdanningen som byggingeniør retter 

fagskoleutdanning innen husbyggingsteknikk seg mot tekniske og konstruksjonsmessige 

egenskaper ved byggverket og har dermed ikke tilstrekkelig relevans for 

godkjenningsområdet prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2.  

 

Det hitsettes videre fra direktoratets vurdering og fremstilling: 

 

«Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

Foretaket fikk i søknaden innvilget arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 1. Tiltaksklasse 1 

omfatter bygninger inntil 500 m2 BRA og større industri eller lagerbygg med enkel 

planløsning, samt endringer i eksisterende byggverk der byggverket i seg selv ikke 

representerer stor arkitektonisk verdi, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav a og tilhørende 

veiledning. Da det for arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 1 ikke stilles like høye krav til 

arkitektonisk utforming samt at det dreier seg om mindre bygg, vil utdanning som 

byggingeniør være tilstrekkelig relevant for arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 1.  

 

Krav til praksis 

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

igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet bemerker likevel 

kort at selv om flere av referanseprosjektene omhandler prosjektering av arkitektur ved 

forretnings-/næringsbygninger, industribygg og boligbygg på 3 og 4 etasjer, så har ikke 

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

kommer også at relevant praksis vil si at den er opparbeidet på bakgrunn av den utdanningen 

som kreves, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning.  

 

Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel 

være ingeniør med linjefag bygg. 
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Foretaket har dokumentert å ha ansatte med ingeniørutdanning med linjefag bygg fullført i 

1993 ved Trondheim Ingeniørhøgskole. Denne utdanningen oppfyller kravet til nødvendig 

utdanningsnivå og er relevant for det påklagede godkjenningsområdet.  

 

Utdanningskravet er dermed oppfylt.  

 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdet utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner omfatter forskalings-, 

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

bjelker og dekker. Tiltaksklasse 3 omfatter 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", jf. SAK10 § 13-5 

tredje ledd bokstav f og tilhørende veiledning. 

 

Eksempler på plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3: 

• plasstøpte betongkonstruksjoner i bygning for publikum og arbeidsbygning med mer 

enn 5 etasjer, 

• plasstøpte betongkonstruksjoner i bygning med boenheter og mer enn 3 etasjer, 

• anleggskonstruksjoner som kulverter, forstøtningskonstruksjoner og bruer, 

• bjelker og dekker med store spennvidder, 

• store forstøtningskonstruksjoner, kulverter og bruer med store spennvidder med stor 

belastning, 

• plasstøpte spennarmerte betongkonstruksjoner, herunder montering, oppspenning 

og injisering, 

• rammede plasstøpte peler 

 

For funksjonen ansvarlig utførende i tiltaksklasse 3 må foretaket dokumentere minst 5 års 

relevant praksis, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Dekkende beskrivelser av 

referanseprosjektene er nødvendig for å kunne avgjøre hvorvidt foretaket har tilstrekkelig 

bred erfaring med de arbeidsoppgavene som omfattes av godkjenningsområdet.  

 

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

betongkonstruksjoner fra perioden 2012 – 2018. Arbeidene omfattet utførelse av 

betongkonstruksjoner i forbindelse med et nytt nødstrømsbygg, fundamenter og ringmur 

med gulv på grunn for en enebolig, rekkehus, helsebygning og industribygning, diverse 

fundamenter i betong ved en butikk/forretningsbygning og fundamenter, parkeringskjeller, 

dekke og nedkjørsel ved sammenbygde boligbygg på 3 og 4 etasjer. Det er ikke gitt noen 

nærmere beskrivelse av bygningenes størrelse eller arbeidenes kompleksitet og det er 

således vanskelig å vurdere hvorvidt prosjektene dokumenterer arbeider som i kompleksitet, 

vanskelighetsgrad eller konsekvens tilsvarer tiltaksklasse 3.  
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Foretaket har også lagt ved en referanseliste over utførte prosjekter. Listen er imidlertid 

kortfattet og inneholder ingen nærmere beskrivelse av hvilke konkrete arbeidsoppgaver 

foretaket har utført opp mot det påklagede godkjenningsområdet. Det samme gjelder 

tilleggsinformasjonen foretaket har sendt inn i søknaden, med unntak av prosjektet 

vedrørende nødstrømsbygget, hvor foretaket skriver at bygget ble sprengt ned til ca. 6 meter 

under terrengnivå og oppført i betong med kulvert inn til bestående byggverk. Direktoratet 

finner imidlertid ikke at beskrivelsen av referanseprosjektet tilsier at arbeidene i 

kompleksitet, vanskelighetsgrad eller konsekvens tilsier tiltaksklasse 3.   

 

Direktoratet har også sett hen til tidligere innsendte referanseprosjekter og finner at 

foretaket her har dokumentert ett relevant referanseprosjekt for utførelse av plasstøpte 

betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3. Referanseprosjektet gjaldt Kippermoen Svømmehall i 

Vefsn kommune utført i perioden 2011-2012, hvor foretaket viser til arbeider med 

betongkonstruksjoner med vegghøyde opptil 11 meter.  

 

Direktoratet etterspurte i brev av 27.09.2018 flere og/eller bedre beskrivelser av 

referanseprosjektene for utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner. Det ble i brevet vist 

til at foretaket i klagebrevet viste til arbeider med utbygging av RV78 og E6, kaiarbeider, 

demninger og broer og at det var ønskelig med en nærmere beskrivelse av disse prosjektene.  

 

Tilsvaret fra foretaket inneholdt en referanseliste og to bilder og foretaket skrev at de ikke 

utfører arbeider uten at de vet at de behersker oppgaven og at de med snart 70 års erfaring 

vet at de ikke kan ta noen snarveier. I referanselisten har foretaket markert aktuelle 

prosjekter i gult. I likhet med referanselisten som var lagt ved søknaden er denne også 

kortfattet og inneholder ingen nærmere beskrivelse av hvilke konkrete arbeidsoppgaver 

foretaket har utført opp mot det påklagede godkjenningsområdet.  

 

Det første bildet som er vedlagt tilsvaret gjelder en forretningsgård med plasstøpte 

bæresystemer. Bygningen består av 3 etasjer og parkeringskjeller, som normalt er omfattet 

av tiltaksklasse 2. Det gis heller ingen nærmere beskrivelse av kompleksitet, 

vanskelighetsgrad eller konsekvens som tilsier at tiltaket skal plasseres i tiltaksklasse 3. Det 

andre bildet som er vedlagt tilsvaret gjelder en kulvert på E6 Helgeland Sør. Det er ikke gitt 

noen nærmere beskrivelse av størrelse eller belastning som tilsier at tiltaket skal plasseres i 

tiltaksklasse 3.  

 

Direktoratet etterspurte også i e-post av 19.10.2018 en nærmere beskrivelse av 

referanseprosjektene som tilsier at de skal plasseres i tiltaksklasse 3. Direktoratet kan ikke se 

å ha mottatt noen tilbakemelding på denne forespørselen.  

 

Oppsummert finner direktoratet etter ovennevnte at foretaket har dokumentert ett relevant 

referanseprosjekt for utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3. Kravet til 

praksislengde er derfor ikke oppfylt, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning.  
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Direktoratet har merket seg at foretaket i perioden 27.02.2012 – 11.03.2015 hadde sentral 

godkjenning for utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3. Imidlertid er 

det slik at praktiseringen av regelverket vedrørende den sentrale godkjenningsordningen har 

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

Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 132. 

  

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

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av arkitektur i 

tiltaksklasse 2 og utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3. 

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

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdene.» 

 

 

Sak 132/18     Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra 

Arnadal Anlegg AD (klagesaksnr. 2018/7521) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10. 

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

godkjenningsområder: 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3 
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I brev datert 18.09.2018 ble vedtak av 03.09.2018 påklaget ved Håvard Myhre. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 07.06.2018 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 03.09.2018 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 

 

Avslaget for utførende godkjenningsområder i tiltaksklasse 3 ble begrunnet med at foretaket 

ikke dokumenterte nødvendig utdanningsnivå for tiltaksklasse 3, jf. byggesaksforskriften 

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

innvilge godkjenningsområdene i tiltaksklasse 2. Avslaget for godkjenningsområdet utførelse 

av riving og miljøsanering ble begrunnet med at referanseprosjektene ikke dekket 

godkjenningsområdet foretaket søkte om. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det 

hadde kvalifikasjoner som var tilpasset godkjenningsområdene det var søkt om i tiltaksklasse 

3, jf. SAK10 § 11-1. Direktoratet fant heller ikke grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet 

utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

ARNADAL BYGG AS fikk sentral godkjenning første gang i 2006. I perioden 2006-2015 hadde 

foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene ansvarlig prosjekterende for 

utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 og ansvarlig utførende for grunnarbeid og 

landskapsutforming i tiltaksklasse 2. Fra 2015 til 2018 var foretaket sentralt godkjent for 

utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2. 

 

Foretaket har 15 ansatte og ligger på Sem i Tønsberg kommune. Håvard Myhre er daglig 

leder. Han har fagskoleutdanning innen bygg og anlegg fra 2007. Foretaket har sin 

virksomhet innen maskinentreprenørbransjen, herunder grunnarbeid. 
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Saksgang 

07.06.2018 Søknad 

23.08.2018 Foreløpig svarbrev 

03.09.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

24.09.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

I klagen ber daglig leder om at saken vurderes på nytt. Han skriver at foretakets ansatt Lars 

Fjærvoll har toårs teknisk fagskole bygg og anlegg fra 2004 og i tillegg 

høgskolekandidatutdanning innen bygg fra 2006. Det er også nevnt at Fjærvoll har ti års 

erfaring som anleggsleder i et mellomstort anleggsfirma Carl C Fon AS fra Sandefjord. 

Vedkommende ble tatt opp på ingeniørstudiet ved Universitet i Stavanger etter avsluttende 

eksamen på Tinius Olsen fagskole på Kongsberg. Videre viser foretaket til Forskrift for 

rammeplan for ingeniørutdanning og § 5, hvor kompetansekravet er spesifisert slik : «Det kan 

gis fritak for maksimalt 60 studiepoeng for toårig relevant fagutdanning i tekniske fag. Det 

forutsettes at fagskoleutdanningen tilfredsstiller kravene til opptak til ingeniørutdanning». 

 

Foretaket antar at dette utrykket er brukt fordi hovedpoenget er å angi et utdanningsnivå og 

at det heller ikke skal stilles absolutt krav verken til utdanningsnivå eller studiepoeng, og 

konkluderer at Lars Fjærvoll sin utdanning med 60 studiepoeng og to års utdanning på 

Universitetet i Stavanger med 120 poeng (i alt 180 studiepoeng) sammenfaller med krav til 

fagkompetanse for den omsøkte tiltaksklassen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdene utførelse av veg og grunnarbeider, utførelse av 

landskapsutforming og utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3. 

 

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

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

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

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

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. SAK10 § 11-5 første ledd. 

 

Utførelse av veg og grunnarbeider og utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i 

tiltaksklasse 3 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 3 er høyskoleingeniør, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende 

veiledning. Relevant utdanning for disse godkjenningsområdene vil for eksempel være 

høyskoleingeniør med linjefag anlegg.  
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Foretaket har dokumentert å ha ansatte med utdanning fra teknisk fagskole og som 

høgskolekandidat innen bygg. Høyskolekandidatutdanning gir imidlertid ikke 

opptaksmuligheter til masternivå slik som bachelorstudiet gjør. Læringsutbyttet en kandidat 

har oppnådd etter fullført høgskolegrad er ulikt læringsutbyttet en kandidat oppnår etter 

avsluttet bachelorgrad, og det kan dermed ikke forsvares å bruke den samme læringsutbytte-

beskrivelsen for høgskolekandidat som for bachelorgraden. Det kan ikke forventes eller 

godtgjøres at en høgskolekandidat etter endt toårig utdanning skal ha oppnådd det totale 

læringsutbyttet for den treårige bachelorgraden. En høgskolekandidat er heller ikke 

kvalifisert til å fortsette sine studier på̊ masternivå noe som ytterligere synliggjør forskjellen i 

læringsutbytte mellom de to kvalifikasjonene bachelor og høgskolekandidat. Den største 

forskjellen mellom en høgskolekandidatsgrad og bachelorgrad er at 

høgskolekandidatsgraden har et litt mindre omfang av samfunnsfag (økonomi, 

markedsføring, språk, kommunikasjon, organisasjon, ledelse, administrasjon, 

entreprenørskap, innovasjon, etikk, jus og miljøspørsmål) og vesentlig mindre av tekniske fag 

(tekniske fag kan være fag som er felles for flere studieretninger, eller særskilte fagkretser 

som utgjør en teknisk fordypning). Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) 

sidestiller også en høyskolekandidat med et teknisk fagskole nivå.  

 

Høyskolekandidatutdanning kan på bakgrunn av ovennevnte ikke sidestilles med 

bachelornivå. Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt.» 

 

Klagenemnda vil bemerke at etter de nye reglenes ikrafttredelse fra 1.12.2018 vil kravet til 

utdanningsnivå være oppfylt. Det avgjørende vil da være om kravet til praksis er oppfylt.  

 

Det hitsettes videre fra direktoratets vurdering og fremstilling: 

 

«Krav til praksis 

… 

Foretaket har i søknaden dokumentert at det har erfaring med de påklagede 

godkjenningsområdene i tiltaksklasse 3. Kravet til praksis er dermed oppfylt, jf. SAK10 §§ 11-

1 og 13-5 tredje ledd bokstav b og d med tilhørende veiledning.» 

 

Klagenemnda henviser til kravet i SAK10 § 11-3 på minimum 8 års praksis ved utdanningsnivå 

c, som tilsvarer høyere fagskolegrad med 120 studiepoeng. Direktoratets vurdering ovenfor 

knytter seg til det tidligere kravet på 5 års praksis for høgskoleingeniør. Det avgjørende vil da 

være om praksis før 2013 tilfredsstiller kravet til praksis for godkjenningsområdet i 

tiltaksklasse 3. Referanseprosjektet fra 2009 er ikke tilstrekkelig beskrevet til at klagenemnda 

kan vurdere om mangler eller feil kan føre til store konsekvenser for helse,- miljø og 

sikkerhet, eller har stor kompleksitet og vanskelighetsgrad, jf. SAK10 § 9-4 andre ledd. 

Klagenemnda kan ikke etter dette se at kravet til praksis på minimum 8 år for 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3 er tilfredsstilt.   

 

Det hitsettes videre fra direktoratets vurdering og fremstilling: 



 

Side 41 

«Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 3 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 3 er høyskoleingeniør, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende 

veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdene vil for eksempel være 

høyskoleingeniør med linjefag anlegg eller landskapsarkitekt. Foretaket har dokumentert å 

ha ansatte med utdanning som teknisk fagskole bygg og anlegg og høgskolekandidat innen 

bygg. Utdanningen, samlet sett, kan imidlertid ikke sidestilles med bachelornivå, som 

begrunnet tidligere.» 

 

Klagenemnda vil bemerke at etter de nye reglenes ikrafttredelse fra 1.12.2018 vil kravet til 

utdanningsnivå være oppfylt. Det avgjørende vil da være om kravet til praksis er oppfylt.  

 

Det hitsettes videre fra direktoratets vurdering og fremstilling: 

 

«Krav til praksis 

… 

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

praksis, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. For å få innvilget sentral godkjenning for 

funksjonen ansvarlig utførende i tiltaksklasse 3 kreves det minimum fem års relevant praksis 

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

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

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

tiltaksklasse 3 at praksis må bygge på nivået bachelorgrad eller tilsvarende. Kravet til 

utdanning er absolutt og praksis kan ikke veie opp for manglende utdanningsnivå.   

 

Fagområdet landskapsutforming omfatter opparbeidelse og planering av grøntanlegg, 

idrettsanlegg, mindre veier og plasser, legging av dekker med belegningsstein, utførelse av 

forstøtninger og skråningsbeskyttelse samt natursteinsarbeider m.v. 

 

Eksempler på utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 3 kan være: 

 

• Opparbeidelse og planering inkludert åpen overvannshåndtering av store og 

kompliserte grøntanlegg og idrettsanlegg i områder hvor håndtering av overvann er 

ansett å være av stor betydning for konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. 

 

• Planering, utførelse av forstøtninger og skråningsbeskyttelse tilsvarende «ekstreme 

forhold» i følge Vegvesenets normal N200, skråninger mot vann eller utførelse av 

erosjonsbeskyttelse. 

 

I søknadsomgangen viste foretaket til tre referanseprosjekter knyttet til utførelse av 

landskapsutforming. Prosjektene ble av direktoratet i søknadsomgangen vurdert til å være 
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relevant for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav c og 

tilhørende veiledning.» 

 

Klagenemnda er enig i direktoratets vurdering om at kravet til relevant praksis for 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3 ikke er tilfredsstilt. 

 

Det hitsettes videre fra direktoratets vurdering og fremstilling: 

 

«På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Arnadal Anlegg AS verken i 

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

sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene i tiltaksklasse 3.   

 

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

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdene.» 

 

Klager har i e-post datert 04.12.2018 sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i  

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

de har avgjørende betydning for resultatet i saken.  

 

Sak 133/18     Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra   

                         Målselv Maskin & Transport AS (klagesaksnr. 2018/4751) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10. 

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

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

godkjenningsområde og tiltaksklasse: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

 

I brev datert 07.06.2018 ble vedtak av 25.05.2018 påklaget ved Frank Eriksen. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 12.03.2018 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 25.05.2018 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 3 

 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av veg-, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2 

 

Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke dokumenterte tilstrekkelig relevant praksis 

med de omsøkte godkjenningsområdene, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-4 og 13-5 

første ledd og andre ledd bokstav b og c med tilhørende veiledning. Foretaket hadde dermed 

ikke dokumentert at det hadde kvalifikasjoner som var tilpasset godkjenningsområdene det 

var søkt om, jf. SAK10 § 11-1. Direktoratet fant heller ikke grunnlag for å innvilge 

godkjenningsområdene i en lavere tiltaksklasse. 

 

Klagen tatt delvis til følge 

Direktoratet tar klagen delvis til følge når det gjelder følgende godkjenningsområder og 

tiltaksklasser: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av veg-, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2   

• Prosjektering av oppmålingstekniskprosjektering i tiltaksklasse 2  

 

Det vil si at foretaket har fått innvilget disse godkjenningsområdene. Det ble ved avgjørelsen 

sett hen til foretakets beskrivelser av referanseprosjekter innsendt i klagen. 

 

Generelle opplysninger om foretaket 
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MÅLSELV MASKIN & TRANSPORT AS fikk sentral godkjenning første gang i 2001.  

 

I perioden 2001-2012 hadde foretaket sentral godkjenning som: 

• Ansvarlig søker for anlegg, konstruksjoner og installasjoner i tiltaksklasse 2 

• Ansvarlig prosjekterende for anlegg, konstruksjoner og installasjoner i 

tiltaksklasse 2  

• Ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 3 

• Ansvarlig utførende for anlegg, konstruksjoner og installasjoner i tiltaksklasse 3.  

 

Fra 2012 til 2018 hadde foretaket sentral godkjenning for følgende godkjenningsområder: 

• Ansvarlig søker for alle typer tiltak i tiltaksklasse 2 

• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2 

• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 3 

 

Foretaket har 76 ansatte og ligger i Karlstad i Målselv kommune. Frank Eriksen  er daglig 

leder. Han er siviløkonom. Foretaket har flere ansatte med ingeniørhøgskoleutdanning innen 

bygg og/eller anlegg.  Foretaket har sin virksomhet innen bygging av veger og motorveger. 

 

Saksgang 

12.03.2018 Søknad 

26.04.2018 Innhenting av opplysninger 

25.05.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

07.06.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

Foretakets anførsler 

Foretaket v/Frank Eriksen beskriver i sin klage at de forstår at foretaket må beskrive sine 

referanseprosjekter bedre og har derfor sendt inn fem referanseprosjekter med tilhørende 

beskrivelser av foretakets roller i dem. I prosjektene det vises til har de hatt søkerfunksjonen 

samt ansvaret for prosjektering av vei, utearealer og landskapsutforming og prosjektering av 

oppmålingsteknisk prosjektering. Foretaket har også vært utførende i disse prosjektene. Det 

henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdet ansvarlig søker i tiltaksklasse 2. 

 

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

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

godkjenningsområdet». Videre skal det vurderes om «foretakets kvalifikasjoner med hensyn 
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til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte godkjenningsområdet» og 

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. SAK10 § 11-5 første ledd. 

 

Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

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

tiltaksklasse 2 er utdanning på nivå med mesterbrev eller teknisk fagskole, jf. SAK10 §§ 11-2 

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

eksempel være teknisk fagskole med linjefag bygg og/eller anlegg.  

 

Foretaket har vist til ingeniørhøgskoleutdanning innen bygg- og anleggsteknikk og har 

dermed dokumentert at kravet til utdanningsnivå og relevant utdanning er oppfylt for 

godkjenningsområdet og tiltaksklassen det er søkt om, jf. SAK10 §§ 11-2, 11-3 og 11-5 med 

veiledning. 

 

Krav til praksis 

Kravene til praksis fremgår av SAK10 §11-3, 11-4 og 11-5 med tilhørende veildning. Innholdet 

i det påklagede godkjenningsområdet og grunnlaget for vurdering av om praksis er relevant 

og dekkende fremgår av SAK10 §13-5 første ledd med tilhørende veiledning. Med relevans 

menes blant annet at praksis skal være oppdatert, jf. SAK10 §11-3 med tilhørende veiledning. 

For tiltaksklasse 2 vil oppdatert praksis normalt si praksis fra siste ti år.  

 

I henhold til SAK10 § 13-5 første ledd omfatter søkerfunksjonen i tiltaksklasse 2 søknader 

med noe kompleksitet, der koordineringsbehovet for prosjektering, utførelse eller kontroll er 

krevende. Eksempelvis vil dette omfatte flertrinnssøknader der ansvarsforholdene i tiltaket 

er oppsplittet og krever koordinering.  

 

I søknadsomgangen har foretaket vist til fire referanseprosjekter fra Målselv, Bardu og 

Tjelsund kommune utført i perioden 2013-2016. I disse prosjektene var foretaket 

hovedentreprenør i forbindelse med blant annet igjenlegging av stort grustak, opprusting av 

2,5 km adkomstvei til Karlstadskogen skytefelt, adkomstvei til et stort fjelluttak med 

tungtrafikk samt ny 2.1 km lang vei i Ramsund skytefelt. Det fulgte imidlertid ingen 

beskrivelse av ansvarlig søkers rolle. 

 

Ved en gjennomgang av referanseprosjektene i sak 15/4386 og sak 12/6413 finner ikke 

direktoratet at foretaket har dokumentert tilstrekkelig relevant praksis med 

godkjenningsområdet. 

 

I foreløpig svarbrev av 26.04.2018 ble foretaket oppfordret til å sende inn bedre beskrivelser 

av arbeidet foretaket har utført i referanseprosjektene og som var tilknyttet rollen som 

ansvarlig søker i tiltaksklasse 2. Vi mottok svar på denne forespørselen som ble vurdert som 

ikke tilfredsstillende da det kun var sendt inn CVen til Knut-Arne Holmemo med generelle 

beskrivelser av prosjekter hvor vedkommende var prosjekt-/byggeleder.  
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Foretaket har i klagen sendt inn en liste med fem referanseprosjekter med beskrivelser, 

hvorav fire av dem også ble brukt i søknaden. Referanseprosjektene strekker seg fra 2013-

2018 og gjelder som følger: 

- Opprusting av 2,5 km adkomsvei til Karlstadskoegen skytefelt, Bardu kommune, 

saksnummer 15/484-16/6411-11. Foretaket har søkt om igangssettingstillatelse og 

fikk ferdigattest i 2018. 

- Bygging av 300 m ny adkomsvei til Sandbakken Fjelluttak, Målselv kommune, 

saksnummer 255/2013. Det ble sendt ut nabovarsel og søkt om 

igangssettingstillatelse. Prosjektet fikk ferdigattest i 2015. 

- Igjenlegging av grustak, Målselv kommune, saksnummer 204/2013. Foretaket var 

ansvarlig søker frem til prosjektet i 2013 fikk ferdigattest. 

- Byggning av 2100 m ny vei i Ramsund skytefelt, Tjeldsund kommune, saksnummer 

2012/560-330/2012/B94/1-2. Foretaket søkte om rammetillatelse og 

igangssettingstillatelse. Ferdigattest ble utstedt i 2013. 

- Etablering av boligfelt, Lenvik kommune, saksnummer 17/6332-27113/17- gnbr 

45/389. Prosjektet er ikke ennå ferdigstilt, men byggetillatelse er gitt i 2017. 

 

Det fremgår av viste referanseprosjekter at foretaket hadde søkerfunksjonen. 

Referanseprosjektene er, med hensyn til oppgavens kompleksitet og vanskelighetsgrad, 

imidlertid vurdert til tiltaksklasse 1. Foretakets rolle som ansvarlig søker er heller ikke 

tilstrekkelig beskrevet til at direktoratet kan vurdere den relevant for tiltaksklasse 2.  

 

Direktoratet har i klageomgangen etterspurt bedre beskrivelser som kan dokumentere at 

foretaket har relevant praksis med søkerfunksjonen i tiltaksklasse 2. Direktoratet kan ikke se 

å ha mottatt svar fra foretaket på denne henvendelsen.   

 

Direktoratet finner med dette at kravene til relevant praksis ikke er oppfylt for ansvarlig 

søker i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 §§ 11-3, 11-4, 11-5 og 13-5 med tilhørende veiledning. Kravet 

til praksislengde er følgelig heller ikke oppfylt og foretaket har samlet sett ikke dokumentert 

at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner som er tilpasset godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, 

jf. SAK10 §11-1 andre ledd.  

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at MÅLSELV MASKIN & TRANSPORT 

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

kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdet ansvarlig søker i 

tiltaksklasse 2. 

 

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

 

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

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

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

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

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2.» 

 

 

Sak 134/18     Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra  

                         Ulf Svensen Ing. og Byggelederfirma (klagesaksnr. 2018/4946) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10. 

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

godkjenningsområder: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 3 

 

I brev datert 12.06.2018 ble vedtak av 24.05.2018 påklaget ved Umar Munir på vegne av Ulf 

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

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 18.02.2018 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 24.05.2018 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 1 

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

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 

 

Avslaget for godkjenningsområdet ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 ble begrunnet med at 

referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekket tiltaksklasse 2, jf. byggesaksforskriften 

(SAK10) §§ 11-4, 11-5 og 13-5 første ledd. Direktoratet fant imidlertid grunnlag for å innvilge 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1.  

 

Avslaget for de øvrige godkjenningsområdene ble begrunnet med at det ikke var 

dokumentert tilstrekkelig relevant praksis med godkjenningsområdene, jf. SAK10 §§ 11-4, 11-

5 og 13-5 andre ledd bokstav f og g, tredje ledd bokstav f, h og t samt fjerde ledd bokstav a 

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

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

Direktoratet fant heller ikke grunnlag for å innvilge godkjenningsområdene som ble omsøkt i 

tiltaksklasse 2 og 3 i lavere tiltaksklasse.  

 

Innvilgede godkjenningsområder i klageomgang  

Direktoratet har tatt klagen delvis til følge når det gjelder følgende godkjenningsområder og 

tiltaksklasser: 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 

 

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

ved avgjørelsen sett foretakets referanseprosjekter innsendt i tidligere søknader. Det er 

vurdert slik at tidligere innsendt dokumentasjon viser relevant praksis over tid for de ovenfor 

nevnte godkjenningsområder og tiltaksklasser.   

 

Generelle opplysninger om foretaket 

ULF SVENSEN ING. OG BYGGELEDERFIRMA fikk sentral godkjenning første gang i 2006.  

 

I perioden 2006 – 2012 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 
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• Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner og kontrollerende for 

prosjektering av bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 2 

• Ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner og kontrollerende for utføring av 

bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 3 

 

Fra 2012 til 2018 var foretaket sentralt godkjent for følgende godkjenningsområder: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 1 

• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av tømrerarbeid i tiltaksklasse 1 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 

 

Foretaket ligger på Haslum. Ulf Svensen er daglig leder. Han har ingeniørutdanning innen 

husbyggingsteknikk fra 1972, håndverksbrev fra 1977 og mesterbrev i tømrerfaget fra 1987. 

Foretaket har sin virksomhet innen byggeteknikk. 

 

Saksgang 

18.02.2018 Søknad 

25.04.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

13.06.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket mener at søknadsvurderingen har vært for rigid. Det bes om at direktoratet tar en 

revurdering der det i større grad utøves skjønn med bakgrunn i tidligere sentrale 

godkjenninger og Ulf Svensens høyere utdanning samt lang erfaring innen byggeteknikk som 

tidligere er dokumentert. Foretaket ønsker å beholde roller det ved forrige sentrale 

godkjenning og igjennnom en årrekke har hatt. Avslutningsvis tilføyes det at det ikke 

medfører riktighet at foretaket kun har hatt kontrollfunksjonen for sine egne roller, noe som 

ved behov kan avklares ytterligere. 

 

Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdene: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 3 



 

Side 50 

 

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

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

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

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

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. SAK10 § 11-5 første ledd. 

 

Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2, prosjektering av konstruksjonssikkerhet og prosjektering 

av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2, utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner og 

murarbeid i tiltaksklasse 3  

Krav til utdanning for samtlige godkjenningsområder 

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

tiltaksklasse 2 er på nivå med mesterbrev eller teknisk fagskole, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og 

tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 vil 

for eksempel være byggmester eller teknisk fagskole bygg og/eller anlegg.  

 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 2 og ansvarlig utførende i tiltaksklasse 3 er på nivå med 

høyskoleingeniør eller bachelor, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant 

utdanning for  godkjenningsområdene vil for eksempel være høyskoleingeniør med linjefag 

bygg.  

 

Foretaket har vist til ingeniørutdanning innen husbyggingsteknikk og har dermed 

dokumentert at kravet til utdanningsnivå er oppfylt, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 med 

veiledning. Etter direktoratets vurdering vil ingeniørutdanningen innen husbyggingsteknikk 

også være relevant for faglig ledelse av de oppgaver som omfattes av 

godkjenningsområdene. 

 

Utdanningskravet er dermed oppfylt.  

 

Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

Krav til praksis 

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

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

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

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

mange ansvarsoppgaver i byggesaksforskriften § 12-2 som er aktuelle for tiltaket.  

  

For tiltak der prosjektering og utførelse ligger i høyere tiltaksklasse men der 

ansvarsforholdene er oversiktlige og koordineringsbehovet er lite, vil tiltaksklassen for 

søkerfunksjonen være lav.   
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Ansvarlig søker har ansvar for å utarbeide tiltaksprofil for tiltaket og synliggjøre dette i 

gjennomføringsplanen, jf. byggesaksforskriften § 9-3. Ansvarlig søker har ansvar for at alle 

oppgaver er belagt med ansvar, herunder ansvar for uavhengig kontroll, jf. 

byggesaksforskriften kap 14. 

 

For funksjonen ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 vil det være krav om minimum 4 års relevant 

praksis, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Med relevans menes blant annet at praksis 

skal være oppdatert, jf. SAK10 §11-3 med tilhørende veiledning. For tiltaksklasse 2 vil 

oppdatert praksis normalt si praksis fra siste ti år.  

 

I søknadsomgangen viste foretaket til ett referanseprosjekt fra 2015. Det fulgte ingen 

tilstrekkelig beskrivelse av søkerfunksjonen. Direktoratet finner imidlertid bekreftelse via 

saksinnsyn på Oslo kommune sin hjemmeside på at foretaket i denne saken har vært 

ansvarlig søker, prosjekterende og utførende for hulltaking i bærevegg. Dette bekrefter 

ansvarsrett som ansvarlig søker som oppgitt i søknaden, men referanseprosjektet vurderes 

imidlertid til tiltaksklasse 1 da det var ettrinssøknad der ansvarsforholdene i tiltaket er 

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

Det er også vist til ett prosjekt fra Skedsmo kommune fra 2018 som for øvrig er brukt for 

godkjenningdområdet prosjektering av brannkonsept. Dette prosjektet gjaldt tillbygg bolig 

hvor foretaket har vært ansvarlig søker, prosjekterende og utførende, jf. Skedsmo kommune 

arkivsak 17/8700. Etter direktoratets vurdering er heller ikke dette prosjektet tilstrekkelig 

relevant for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2. 

 

Direktoratet har 12.04.2018 derfor etterspurt flere referanseprosjekter med bedre 

beskrivelser som kan dokumentere at foretaket har oppdatert og relevant praksis med 

søkerfunksjonen i tiltaksklasse 2. Foretaket har sendt inn en liste med referanseprosjekter, 

herunder tre referanseprosjekter for godkjenningsområdet søker i tiltaksklasse 2 som 

omhandler innredning av loft og tilbygg bygg. Disse viser imidlertid tiltak som normalt 

omfattes av enkle ett-trinnssøknader med mindre koordineringsbehov, og er dermed vurdert 

til tiltaksklasse 1. 

 

Direktoratet er på bakgrunn av dette av den oppfatning at referanseprosjektene ikke 

dokumenterer praksis med godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 13-5 første ledd 

og tilhørende veiledning. Direktoratet fant imidlertid i søknadsomgangen grunnlag for å 

innvilge godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1.   

 

Foretaket har hatt sentral godkjenning for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 

tidligere, og direktoratet har med bakgrunn i dette gått gjennom referanseprosjektene fra 

tidligere søknader. 

 

I søknaden fra 2012 viste foretaket til flere referanseprosjekter som i hovedsak gjaldt 

bruksendring av deler av loft/innredning fra loft til bolig og tilbygg bolig. De øvrige 

referanseprosjektene er ikke tatt i betraktning da de var utført på 80-/ og 90-tallet og som 
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dermed ikke oppfyller kravet til oppdatert praksis, jf. SAK10 § 11-3 med tilhørende 

veiledning. I søknaden fra 2015 ble det brukt samme prosjekt som i søknaden fra 2012, og 

som handlet om bruksendring av loftsbod til hybel, jf. innsyn i Oslo kommune, sak 

201010860 og 201200353. I dette prosjektet var foretaket både ansvarlig søker, 

prosjekterende og utførende for hele tiltaket. Oppgavene knyttet til tiltaket ble av Oslo 

kommune plassert i tiltaksklasse 1. 

  

Direktoratet vurderer tidligere viste referanseprosjekter til ikke å være tilstrekkelig relevante 

for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, selv om søkerrollen i noen tiltak ble satt i 

tiltaksklasse 2 av kommunen. Referanseprosjektene dokumenter, etter direktoratets 

vurdering, ikke praksis med søknader med slik kompleksitet og omfattende ansvarsforhold 

som godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 omfatter, jf. SAK10 § 13-5 første ledd og 

tilhørende veiledning. 

  

Foretaket har med bakgrunn i ovenstående ikke dokumentert nødvendig praksis for dette 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2.  

 

Kravet til praksis er dermed ikke oppfylt.   

 

Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 

Krav til praksis 

Fagområdet omfatter, i henhold til SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav f, prosjektering av 

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

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

skal dimensjoneres for standard laster, naturpåkjenninger og ulykkeslaster. 

 

Godkjenningsområdet omfatter også utarbeidelse av eventuelle utredninger vedrørende 

behov for sikringstiltak ved oppføring og ved bruk av tiltaket. 

 

Godkjenningsområdet omfatter også prosjektering av riving. 

 

Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 omfatter prosjektering av nytt eller 

endring av eksisterende tiltak som bygg, anlegg eller frittstående konstruksjon i 

pålitelighetsklasse 2 iht. NS-EN 1990 +NA og brannklasse 2 og 3 iht. byggteknisk forskrift, 

hvor dimensjonering skjer etter lineære beregningsmodeller. 

Dimensjoneringen skjer etter anerkjente beregningsmetoder ved sikre data for grunnforhold 

og produkter, og baseres på standardlaster og naturpåkjenninger. 

 

Eksempler på tiltak i denne klassen kan være: 

• boligblokker, kontor-, forretnings- og skolebygg (t.o.m. 5 etg.), 

• middels store endringer av eksisterende byggverk i tiltaksklasse 2 og 3 som medfører 

endringer av konstruksjon, 
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• middels store utendørstribuner, bruer (inntil 50 m spennvidde) og høye tårn (inntil 

40 m høyde). 

 

Foretaket har ikke tidligere hatt sentral godkjenning for dette godkjenningsområdet. 

Foretaket har tidligere hatt sentral godkjenning for overordnet ansvar for prosjektering. 

Dette godkjenningsområdet som omfattet en overordnet samordningsfunksjon eksisterer 

imidlertid ikke lenger. Dette innebærer at foretak som søker om sentral godkjenning innenfor 

prosjektering må dokumentere at det har vært involvert i den faglige ledelsen for hvert 

enkelt konkrete prosjekteringsområde, med hele dets innhold.  

 

Det må dermed dokumenteres at foretaket ha tilstrekkelig relevant praksis over tid med 

godkjenningsområdet, jf. SAK10 §§ 11-3, 11-5 og 13-5 andre ledd boktstav f med tilhørende 

veiledning.   

  

For funksjonen ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 2 vil det være krav om minimum 6 års 

relevant praksis, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning.   

 

Foretaket har i søknad om sentral godkjenning vist til ett referanseprosjekt som omhandler 

en åpning i bærevegg som er gitt ferdigattest i 2018. I denne saken var foretaket både 

ansvarlig søker, samt utførende og prosjekterende. Tiltaket ble av Oslo kommune satt i 

tiltaksklasse 1, jf. innsyn Oslo kommune sak 201509663. Denne praksisen er etter 

direktoratets vurdering ikke dekkende for godkjenningsområdet. 

 

Direktoratet har 12.04.2018 derfor etterspurt flere referanseprosjekter samt bedre 

beskrivelser som kan dokumentere at foretaket har relevant praksis med 

godkjenningsområdet. Foretaket har sendt inn en liste med referanseprosjekter. Det fulgte 

ingen tilstrekkelig beskrivelse av disse og direktoratet kan dermed ikke vurdere dem 

tilstrekkelig relevante for godkjenningsområdet. 

 

I klagen er det ikke vist til flere referanseprosjekter. Direktoratet har 27.09.2018 sendt 

foreløpig svarbrev til foretaket hvor det ble bedt om referanseprosjekter, samt bedre 

beskrivelser av referanseprosjektene for det påklagede godkjenningsområdet. Denne 

henvendelsen ble ikke besvart. 

 

Når det gjelder referanseprosjektene fra tidligere søknader, har direktoratet også lagt vekt på 

disse i vurderingen. Foretaket har i sak 12/3800 dokumentert flere referanseprosjekter som 

omhandler innredning fra loft til bolig, ny enebolig og tilbygg bolig. I disse 

referanseprosjektene har Ulf Svensen vært ansvarlig prosjekterende hvor han har foretatt 

statiske beregninger samt vært ansvarlig for prosjektering av bygningsfysikk, jf. innsyn i Oslo 

kommune sak 201010860 og 200903311, og Lunner kommune arkivsak 09/2081. Disse 

prosjektene, sett sammen med referanseprosjektet fra Skedsmo kommune fra 2018 brukt i 

søknadsomgangen, er vurdert som relevante for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 og i 

tid tilstrekkelig til at kravet om 4 års praksis er oppfylt.  
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Direktoratet finner derfor i klagesaksomgangen grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet 

i tiltaksklasse 1.   

 

Direktoratets vurdering er dermed at det verken i søknad eller klage dokumentert 

tilstrekkelig relevant praksis med godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2.   

 

Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 

Krav til praksis 

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

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

forskrift: energi, strålingsmiljø, lyd og fukt. 

 

Prosjekteringen omfatter prosjektering av bygningsfysikk i nybygg eller ved endring av 

eksisterende bygninger med 5 etasjer.  

 

Eksempler på tiltak i denne klassen: 

• boligblokker, større kontor-, og forretningsbygg, 

• barnehager, skoler, helseinstitusjoner, arbeids- eller overnattingsbygg, 

• middels store salgs- og forsamlingslokaler, 

• middels store flerfunksjonelle bygg. 

 

Foretaket har ikke hatt sentral godkjenning for godkjenningsområdet prosjektering av 

bygningsfysikk tidligere. Det må dermed dokumenteres at foretaket har tilstrekkelig relevant 

praksis over tid med godkjenningsområdet, jf. SAK10 §§ 11-3, 11-5 og 13-5 andre ledd 

bokstav g med tilhørende veiledning. For funksjonen prosjekterende i tiltaksklasse 2 kreves 

det minimum 6 års relevant praksis, jf. SAK10 § 11-3.   

 

Foretaket har i søknad om sentral godkjenning vist til ett referanseprosjekt fra Sande 

kommune fra 2018. Ut ifra beskrivelsen kan ikke direktoratet vurdere prosjektets relevans 

knyttet til godkjenningsområdet eller tiltaksklasse. Prosjektet er derfor vurdert som ikke 

dekkende for godkjenningsområdet. 

 

Direktoratet har 12.04.2018 derfor etterspurt flere referanseprosjekter samt bedre 

beskrivelser som kan dokumentere at foretaket har relevant praksis med 

godkjenningsområdet. Foretaket har sendt inn en liste med referanseprosjekter. Det fulgte 

imidlertid ingen tilstrekkelig beskrivelse av disse prosjektene til at direktoratet kan vurdere 

dem tilstrekkelig relevante for godkjenningsområdet. 

 

I klagen er det ikke vist til flere referanseprosjekter. Foretaket ble 27.09.2018 oppfordret til å 

sende inn flere referanseprosjekter, samt bedre beskrivelser av referanseprosjektene for det 

påklagede godkjenningsområdet. Denne henvendelsen ble ikke besvart. 
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Direktoratet har også gjennomgått innsendt praksis i tidligere søknader. Det er lagt til grunn 

flere referanseprosjekter som omhandler innredning fra loft til bolig, endringer av 

eksisterende bolig, ny enebolig og tilbygg bolig. I disse referanseprosjektene har Ulf Svensen 

vært ansvarlig prosjekterende hvor han har foretatt statiske beregninger samt har vært 

ansvarlig for prosjektering av bygningsfysikk, jf. innsyn i Oslo kommune sak 200903311, 

201010860, 201003779 og Lunner kommune arkivsak 09/2081.  

 

I søknaden fra 2018 har foretaket sendt inn ett prosjekt fra Skedsmo kommune som fikk 

ferdigattest i 2018, som ikke er beskrevet slik at direktoratet kan vurdere det tilstrekkelig 

relevant for godkjenningsområdet. Direktoratet finner imidlertid bekreftelse via saksinnsyn 

på Skedsmo kommune sin hjemmeside på at foretaket i denne saken har vært ansvarlig 

søker, prosjekterende og utførende for tilbygg bolig. Dette bekrefter ansvarsrett som 

ansvarlig prosjekterende, men arbeidet knyttet til godkjenningsområdet vurderes imidlertid 

til tiltaksklasse 1. 

 

Disse prosjektene, sett i sammenheng, er vurdert som relevante for godkjenningsområdet i 

tiltaksklasse 1, og i tid tilstrekkelig til at kravet om 4 års praksis er oppfylt. Direktoratet finner 

derfor i klagesaksomgangen grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1.   

 

Direktoratets vurdering er imidlertid at det verken i søknad eller klage er dokumentert 

tilstrekkelig praksis med godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2. Kravet til relevant praksis for 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 er dermed heller ikke tilfredsstilt.  

 

Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3 

Krav til praksis 

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

fundamenter, vegger, søyler, bjelker og dekker, 

 

Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3 omfatter 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". 

 

Eksempler på plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3: 

• plasstøpte betongkonstruksjoner i bygning for publikum og arbeidsbygning med mer 

enn 5 etasjer, 

• plasstøpte betongkonstruksjoner i bygning med boenheter og mer enn 3 etasjer, 

• anleggskonstruksjoner som kulverter, forstøtningskonstruksjoner og bruer, 

• bjelker og dekker med store spennvidder, 

• store forstøtningskonstruksjoner, kulverter og bruer med store spennvidder med stor 

belastning, 
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• plasstøpte spennarmerte betongkonstruksjoner, herunder montering, oppspenning 

og injisering, 

• rammede plasstøpte peler 

 

ULF SVENSON ING. OG BYGGELEDERFIRMA har ikke tidligere hatt sentral godkjenning for 

dette godkjenningsområdet. Foretaket har tidligere hatt sentral godkjenning for overordnet 

ansvar for utførelse, men dette er ikke det samme som å ha godkjenning for de enkelte 

fagområder. Det må dermed dokumenteres at foretaket ha tilstrekkelig relevant praksis over 

tid med godkjenningsområdet, jf. SAK10 §§ 11-3, 11-5 og 13-5 tredje ledd boktstav f med 

tilhørende veiledning.   

  

For funksjonen ansvarlig utførende i tiltaksklasse 3 vil det være krav om minimum 5 års 

relevant praksis, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning.   

 

Foretaket har i søknad om sentral godkjenning vist til ett referanseprosjekt som omhandler 

en åpning i bærevegg som er gitt ferdigattest i 2018. I denne saken var foretaket både 

ansvarlig søker, samt utførende og prosjekterende. Tiltaket ble av Oslo kommune satt i 

tiltaksklasse 1, jf. innsyn Oslo kommune sak 201509663. Denne praksisen var etter 

direktoratets vurdering ikke dekkende for godkjenningsområdet. 

 

Direktoratet har 12.04.2018 derfor etterspurt flere referanseprosjekter samt bedre 

beskrivelser som kan dokumentere at foretaket har relevant praksis med 

godkjenningsområdet. Foretaket har sendt en liste med referanseprosjekter, heruder fem 

referanseprosjekter knyttet til utførelse i tiltaksklasse 2. Prosjektene gjaldt riving med 

påbygg, nybygg av tomannsbolig, nybygg 4 eneboliger, tilbygg bygg og innredning av lokale til 

gatekjøkken. Det fulgte imidlertid ingen tilstrekkelig beskrivelse av disse prosjektene slik at 

direktoratet kan vurdere dem tilstrekkelig relevante for godkjenningsområdet.  

 

De oppgitte referanseprosjektene omfatter i hovedsak utførelse av tømrerarbeider som gjør 

at de er vurdert som ikke tilstrekkelig relevante for godkjenningsområdet utførelse av 

plasstøpte betongkonstruksjoner. Direktoratet vil samtidig påpeke at godkjenningsområdet 

utførelse av tømrerarbeider, som foretaket har fått innvilget i tiltaksklasse 1 i 

søknadsomgangen, omfatter alle relevante arbeider som inngår i oppføring av bygning, f.eks. 

betongarbeider og murarbeider for småhus i tiltaksklasse 1, montering av produkter, 

bygningselementer, taktekkingsarbeider og membranarbeider (fukt, radon) m.m.».  

 

I klagen er det ikke vist til flere referanseprosjekter. Direktoratet har 27.09.2018 sendt 

foreløpig svarbrev til foretaket hvor det ble bedt om referanseprosjekter, samt bedre 

beskrivelser av referanseprosjektene for det påklagede godkjenningsområdet. Denne 

henvendelsen ble ikke besvart. 

 

Ved en gjennomgang av tidligere søknader finner ikke direktoratet at foretaket har 

dokumentert dekkende praksis med dette godkjenningsområdet.  



 

Side 57 

 

Kravet til praksis er dermed ikke oppfylt.   

 

Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 3 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3 omfatter alle former for murarbeid i byggverk, 

konstruksjoner og anlegg. 

 

Eksempler på murarbeid i tiltaksklasse 3 kan være: 

• høye søyler, vegger, mv uavhengig av dimensjonerende laster og påkjenning, 

• forblendingsarbeider av vegger med store åpningsfelter, 

• selvbærende plassmurte bjelker med store spenn. 

 

Foretaket har ikke hatt sentral godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av murarbeid 

tidligere. Det må dermed dokumenteres at foretaket ha tilstrekkelig relevant praksis over tid 

med godkjenningsområdet, jf. SAK10 §§ 11-3, 11-5 og 13-5 tredje ledd bokstav h med 

tilhørende veiledning. For funksjonen utførende i tiltaksklasse 3 kreves det minimum 5 års 

relevant praksis, jf. SAK10 § 11-3.   

  

Foretaket har i søknad om sentral godkjenning vist til to referanseprosjekter utført i perioden 

2015-2018. Det ene prosjektet omhandler en åpning i bærevegg som er gitt ferdigattest i 

2018. I denne saken var foretaket både ansvarlig søker, samt utførende og prosjekterende. 

Tiltaket ble av Oslo kommune satt i tiltaksklasse 1, jf. innsyn Oslo kommune sak 201509663. I 

det andre prosjektet som gjaldt tilbygg bolig var foretaket ansvarlig for hele tiltaket, 

herunder ansvarlig søker, prosjekterende og utførende, jf. innsyn Skedsmo kommune sak 

17/8700. Praksisen som foretaket viser til er etter direktoratets vurdering ikke dekkende for 

godkjenningsområdet. 

 

Direktoratet har 12.04.2018 derfor etterspurt flere referanseprosjekter samt bedre 

beskrivelser som kan dokumentere at foretaket har relevant praksis med 

godkjenningsområdet. Foretaket har sendt en liste med referanseprosjekter, herunder fem 

referanseprosjekter knyttet til foretakets praksis med utførelse i tiltaksklasse 2. 

I sak 20113394 fra Oslo kommune hadde foretaket ansvar for tømrerarbeid inkludert 

byggeteknik, pipe, våtrom med membran- og flisarbeid, samt ventilasjons-, grunn- og 

murarbeider. Tiltaket gjaldt riving med påbygg med innredning av kjeller.  

De to andre referanseprosjektene fra Oslo kommune, sak 201113394 og 20115769 og 

201413706, gjaldt bygging av fire eneboliger og innredning av lokale til gatekjøkkenet. 

Referanseprosjektet som handler om tilbygg til en del av rekkehus fra Skedsmo kommune, 

sak 17/8700 dokumenterer etter direktoratets vurdering heller ikke tilstrekkelig relevant 

praksis med murarbeid. 
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Foretaket har også vist til ett referanseprosjektet fra 90-tallet som vurderes å ikke være  

tilstrekkelig relevant, jf. SAK10 § 11-3: «Det skal legges vekt på om praksis er oppdatert. For 

tiltaksklasse 1 og 2 vil normalt praksis fra de siste 10 år anses oppdatert og relevant. For 

tiltaksklasse 3 vil normalt praksis fra de siste 15 år anses oppdatert og relevant.»  

 

Samlet sett vurderes praksisen det er vist til å omfattes av godkjenningsområdet utførelse av 

tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd 

bokstav g: « Alle relevante arbeider som inngår i oppføring av bygning omfattes av 

godkjenningsområdet, f.eks. betongarbeider og murarbeider for småhus i tiltaksklasse 1, 

montering av produkter, bygningselementer, taktekkingsarbeider og membranarbeider (fukt, 

radon) m.m.».  

 

Godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeider og montering av trekonstruksjoner i 

tiltaksklasse 1 har foretaket fått innvilget i søknadsomgangen. 

 

I klagen er det ikke vist til flere referanseprosjekter. Foretaket ble 27.09.2018 oppfordret til å 

sende inn flere referanseprosjekter, samt bedre beskrivelser av referanseprosjektene for det 

påklagede godkjenningsområdet. Denne henvendelsen ble ikke besvart. 

 

Ved en gjennomgang av tidligere søknader finner ikke direktoratet at foretaket har 

dokumentert dekkende praksis med dette godkjenningsområdet.  

 

Kravet til praksis er dermed ikke oppfylt.   

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at ULF SVENSEN ING. OG 

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

tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene ansvarlig 

søker i tiltaksklasse 2, prosjektering av konstruksjonssikkerhet og prosjektering av 

bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 samt utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner og 

utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 3. 

 

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

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdene.» 
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Sak 135/18     Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra  

                         Egerconsult AS (klagesaksnr. 2018/4947) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10. 

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

godkjenningsområder: 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 

• Kontroll av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 

• Kontroll av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3 

• Kontroll av geoteknikk i tiltaksklasse 2 

• Kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 3 

 

I brev datert 12.06.2018 ble vedtak av 08.06.2018 påklaget ved daglig leder Terje Steinskog. 

Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 18.04.2018 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 08.06.2018 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av veg-, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3 (etter SAK10 § 20-3) 

• Prosjektering av geoteknikk i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3 (etter SAK10 § 20-3) 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 2 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2 

• Kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 
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• Kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1 

• Kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 2 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3 

• Kontroll av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 

• Kontroll av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3 

• Kontroll av geoteknikk i tiltaksklasse 2 

• Kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 3 

 

For godkjenningsområdet prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 ble avslaget begrunnet 

med at foretaket ikke hadde dokumentert relevant utdanning for det omsøkte 

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

Direktoratet fant imidlertid grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1.  

 

For de avslåtte og påklagede godkjenningsområder for uavhengig kontroll ble avslagene 

begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig relevant praksis over tid 

med godkjenningsområdene, jf. SAK10 §§ 11-3, 11-4, 11-5 og 13-5. Direktoratet fant 

imidlertid grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet kontroll av brannsikkerhet i 

tiltaksklasse 2.  

 

Foretaket hadde etter dette ikke dokumentert å ha kvalifikasjoner som var tilpasset de 

omsøkte godkjenningsområder og tiltaksklasser, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Egerconsult AS har hatt sentral godkjenning i en rekke perioder tidligere. I perioden 

24.06.2015 – 07.06.2018 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene 

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

prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2, prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3, 

prosjektering av geoteknikk i tiltaksklasse 2, prosjektering av konstruksjonssikkerhet i 

tiltaksklasse 3, overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2, kontroll av våtrom i 

tiltaksklasse 1 og kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1.  

 

Foretaket har 9 ansatte og ligger i Egersund i Eigersund kommune i Rogaland. Terje Steinskog 

er daglig leder. Han er utdannet bacheloringeniør i bygg- og anleggsteknikk retning 

kommunalteknikk fra Høgskolesenteret i Rogaland fra 1992. Det er i tillegg dokumentert 

utdanning for andre ansatte, herunder to ansatte med sivilingeniørgrad i bygg retning 

konstruksjon og materialer, og tre ansatte med utdanning som bacheloringeniør i bygg 

retning konstruksjonsteknikk.  
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Foretaket har sin virksomhet innen byggeteknisk konsulentvirksomhet, og er i 

Enhetsregisteret registrert med næringskoden «71.121 Byggeteknisk konsulentvirksomhet».  

 

Saksgang 

18.04.2018 Søknad 

31.05.2018 Foreløpig svarbrev 

06.06.2018 Foretakets tilsvar 

08.06.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

13.06.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

For godkjenningsområdet prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 anfører foretaket at det 

har blitt «avskiltet» uten forvarsel som følge av saksbehandlers tolkning av utdanningskravet. 

Foretaket anfører med dette at overgangsbestemmelsen må få anvendelse. Ut i fra den 

informasjonen foretaket sitter med finnes det ingen egen utdanning som bachelor-arkitekt i 

Norge, og det kan ikke se at det ut i fra SAK10 § 11-3 står spesifisert at det for det aktuelle 

godkjenningsområdet kun er studieretning arkitektur som er gyldig. Foretaket viser i 

sammenheng med dette til en rekke andre foretak hvor det anføres at disse foretakene har 

fått godkjenning for det aktuelle godkjenningsområdet med bakgrunn i utdanning som 

byggingeniør.  

 

For de påklagede godkjenningsområdene innenfor kontroll vises det til at 

godkjenningsområdene for uavhengig kontroll ble innført 01.01.2013 og at det på 

tidspunktet for klagen er gått 5 år og 6 måneder siden innføringen. I følge foretaket vil det da 

ikke være mulig for noen foretak å dokumentere 6 eller 8 års praksis innen kontroll-

områdene. Reell praksis anføres å ville være mindre, da kontrollerklæring ikke utstedes før 

avslutning av prosjektet ved brukstillatelse/ferdigattest. Det vises til at foretaket i søknaden 

har vedlagt en rekke referanseprosjekter hvor kontrollomfanget i godkjenningsområdene for 

prosjektering og utførelse gjør at over 20 års erfaring fra blant annet prosjektering, 

byggeledelse og prosjektledelse gir et godt grunnlag for tilstrekkelig praksislengde for 

kontroll.  

 

Det henvises for øvrig til klagen i sin helhet.  

 

Vurdering 

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

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene.  

 

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

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

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

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

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. byggesaksforskriften § 11-5 første ledd. 
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Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel 

være arkitektfaglig utdanning på bachelornivå.  

 

Foretakets daglige leder Terje Steinskog er utdannet bacheloringeniør i bygg- og 

anleggsteknikk 1992. Det er i tillegg dokumentert utdanning for andre ansatte, herunder to 

ansatte med sivilingeniørgrad retning konstruksjon og materialer fra 2015, og tre ansatte 

med utdanning som bacheloringeniør i bygg retning konstruksjonsteknikk fra 2012, 2014 og 

2015. 

 

De nevnte utdanninger har tilstrekkelig utdanningsnivå, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3. Det er 

imidlertid også et vilkår ved søknad om sentral godkjenning at foretakets faglige ledelse kan 

dokumentere å ha relevant utdanning for det omsøkte godkjenningsområdet, jf. SAK10 §§ 

11-3 og 11-5 første ledd med tilhørende veiledning. Spørsmålet blir derfor om de nevnte 

bachelor- og sivilingeniørutdanninger er å anse som relevante for det påklagede 

godkjenningsområdet.  

 

Ved vurderingen av om en utdanning anses som relevant er fagretning og fagkombinasjon 

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

utdanningenes innhold og fagretning gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets 

innhold og arbeidsoppgaver. Bakgrunnen for at utdanningen må gjenspeile 

godkjenningsområdets arbeidsoppgaver er at foretakets faglige ledelse i henhold til Ot.prp. 

nr. 45 (2007-2008) pkt. 10.8.1 i søknad om sentral godkjenning må vise at den behersker det 

vesentligste av godkjenningsområdets innhold gjennom sin praksis. Det er da en forutsetning 

at praksisen det vises til er opparbeidet på bakgrunn av relevant utdanning for de oppgaver 

vedkommende skal utføre. 

 

Arkitekturprosjektering av bygninger, anlegg eller konstruksjoner omfatter arkitektonisk 

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

funksjonelle og miljømessige forhold, samt byggverkets kompleksitet og/eller 

tilpasningsbehov til omgivelser er avgjørende for fastsettelse av tiltaksklasse.  Oppgaven 

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

prosjektering av utomhusarealer herunder veg og parkeringsplass, samt universell utforming 

(UU) av utomhusområder og planløsning i bygget, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav a og 

tilhørende veiledning. 

 

Arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2 omfatter arkitektonisk utforming av byggverk i 

områder med en viss tetthet (rekkehus, kjedehus og lignende), og andre bygninger inntil 5 

000 m2 BRA med enkle krav til arkitektonisk utforming, samt endringer i eksisterende 
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byggverk der byggverket i seg selv representerer en viss arkitektonisk eller kulturell verdi. 

Eksempler på arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2 kan være boligblokker, kontor-, 

forretnings- og skolebygg (inntil 5 etasjer), store utendørstribuner, bruer og middels høye 

tårn, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav a og tilhørende veiledning.  

 

Det følger av dette at ved vurderingen av hva som er relevant utdanning for 

arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2, vil det være avgjørende hvorvidt utdanningen 

innehar elementer knyttet til både funksjon og design, herunder estetisk planlegging og 

utforming. 

 

Ingeniørutdanninger innen bygg retter seg mot tekniske og konstruksjonsmessige 

egenskaper ved byggverk. En bachelor- eller sivilingeniør innen bygg arbeider med praktiske 

oppgaver og tekniske løsninger, og har inngående kunnskaper om konstruksjoner og 

materialer som tre, stål og betong. Foretaket har lagt ved flere fagplaner og dokumentasjon i 

form av vitnemål på utdanning som byggingeniør og sivilingeniør innen bygg. Av disse 

fremgår det at utdanningene innehar fag som konstruksjonslære, stål-, betong- og 

trekonstruksjoner, materiallære og byggeteknikk.  

 

Til forskjell fra dette, retter utdanningen som arkitekt seg mot evnen til å vurdere design og 

arkitektur i et samfunnsperspektiv, hvor planlegging av bygninger, byggeteknikk, utseende, 

miljø og kultur står sentralt. Ettersom arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2 omfatter 

bygninger med enkle krav til arkitektonisk utforming og endringer i eksisterende byggverk 

hvor byggverket i seg selv representerer en viss arkitektonisk eller kulturell verdi, finner 

direktoratet at utdanningene det er vist til som byggingeniør og sivilingeniør bygg ikke gir et 

bredt nok grunnlag til å prosjektere arkitektur i høyrere tiltaksklasser. Dette følger også av 

klagenemndas praksis i en rekke saker.   

 

De nevnte utdanninger som byggingeniør og sivilingeniør bygg anses etter dette for ikke å 

være tilstrekkelig relevant for arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2. 

 

Foretaket fikk i søknadsomgangen innvilget godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 på 

bakgrunn av de nevnte utdanninger samt foretakets samlede kvalifikasjoner. Tiltaksklasse 1 

omfatter bygninger inntil 500 m2 BRA og større industri eller lagerbygg med enkel 

planløsning, samt endringer i eksisterende byggverk der byggverket i seg selv ikke 

representerer stor arkitektonisk verdi, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav a og tilhørende 

veiledning. Da det for arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 1 ikke stilles like høye krav til 

arkitektonisk utforming samt at det dreier seg om mindre bygg, vil utdanningene som 

byggingeniør og sivilingeniør bygg være tilstrekkelig relevant for arkitekturprosjektering i 

tiltaksklasse 1.  

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 
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Krav til praksis 

Det ufravikelige kravet til utdanning er etter direktoratets vurdering ikke oppfylt, jf. over. 

Praksis kan dermed ikke veie opp for dette. Direktoratet vil likevel knytte noen få 

kommentarer til foretakets praksis.  

 

Foretaket har tidligere hatt sentral godkjenning for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 

frem til 07.06.2018. I søknadsomgangen fra 2018 har foretaket sendt inn en rekke 

referanseprosjekter fra nyere tid hvor direktoratet vurderer flere av disse til å være relevante 

for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 §§ 11-3 og 13-5 andre ledd bokstav a og 

tilhørende veiledning. Relevant praksis vil imidlertid si at den er opparbeidet på bakgrunn av 

den utdanningen som kreves, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Da foretaket ikke har 

dokumentert å ha ansatte med relevant utdanning, kan dermed praksisen det er vist til ikke 

tillegges vekt. 

 

Foretaket har etter dette ikke dokumentert å ha kvalifikasjoner i form av relevant utdanning 

og har heller ikke tilstrekkelig praksis som bygger på relevant utdanning som er tilpasset 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 §§ 11-1 andre ledd og 11-3 med tilhørende 

veiledning.  

 

Kontroll av bygningsfysikk og geoteknikk i tiltaksklasse 2 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

tilhørende veiledning. Relevant utdanning for godkjenningsområdet kontroll av 

bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 vil for eksempel være bacheloringeniør bygg, mens det for 

kontroll av geoteknikk i tiltaksklasse 2 for eksempel vil kunne være bacheloringeniør 

geoteknikk. 

 

Foretakets daglige leder Terje Steinskog har dokumentert å ha 3-årig ingeniørutdanning 

innen bygg- og anleggsteknikk fra 1992. Utdanningen tilfredsstiller kravet til nivå, jf. SAK10 §§ 

11-2 og 11-3. Ut i fra vedlagt fagplan inneholder også utdanningen geoteknikk-fag. 

Direktoratet vurderer utdanningen til å være tilstrekkelig relevant for faglig ledelse av de 

oppgaver som inngår i godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 11-3.  

 

Utdanningskravet er dermed oppfylt.  

 

Krav til praksis 

I henhold til SAK10 § 13-5 fjerde ledd bokstav d og f med tilhørende veiledning omfatter 

godkjenningsområdene omfatter uavhengig kontroll av bygningsfysikk og geoteknikk i 

tiltaksklasse 2 og 3. Innholdet av kontrollområdene reguleres i byggesaksforskriften § 14-2 og 

gjennomføring av kontrollen reguleres i § 14-7.  
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I prosjektering av bygningsfysikk er det energieffektivitet, forebygging av kuldebroer, 

yttervegger, tak og terrasser som skal kontrolleres. For utførelse skal kontroll av 

bygningsfysikk omfatte byggfukt, lufttetthet og ventilasjon, samt at det som er prosjektert 

faktisk er gjennomført. 

 

Innenfor geoteknikk skal kontroll av prosjektering omfatte påvisning av at det er gjort 

kvalifisert undersøkelse for å bestemme geoteknisk kategori og pålitelighetsklasse. 

For kontroll av utførelse skal det påvises ved stikkprøver at forutsetninger i prosjekteringen 

er representative for forholdene på byggeplassen, samt at rapportering fra byggeplassen 

skjer i henhold til geoteknisk kategori. 

 

For kontroll av godkjenningsområdene i tiltaksklasse 2 omfatter dette kontroll av 

bygningsfysikk i bygninger med 3-5 etasjer og byggverk med kjølebehov uten soneinndeling 

og kontroll av geoteknikk for fundamentering av byggverk med 3-5 etasjer og 

fundamentering på tomt med vanskelige grunnforhold hvor metode for fastleggelse av 

grunnforhold er godt utviklet. Kontroll av geoteknikk i tiltaksklasse 2 omfatter også 

fundamentering for anlegg og konstruksjoner som iht. NS-EN 1990 + NA plasseres i 

pålitelighetsklasse 2. 

 

Kravet til praksis over tid for funksjonen uavhengig kontrollerende i tiltaksklasse 2 er 

minimum 6 år, jf. SAK10 § 11-3.  

 

Ved oppstart av behandlingen av foretakets søknad sendte direktoratet i foreløpig svarbrev 

datert 31.05.2018 blant annet en oppfordring til foretaket om å sende inn flere 

referanseprosjekter med beskrivelser for å kunne dokumentere at det hadde tilstrekkelig 

praksis over tid med disse godkjenningsområdene. Etter tilsvar datert 06.06.2018 sendte 

foretaket inn flere referanseprosjekter. Totalt har foretaket i søknadsomgangen vist til 5 

referanseprosjekter for godkjenningsområdet kontroll av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2, og 2 

referanseprosjekter for godkjenningsområdet kontroll av geoteknikk i tiltaksklasse 2.  

 

Referanseprosjektene for godkjenningsområdet kontroll av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 

strekker seg fra perioden 2014 til 2018 og omhandler praksis med uavhengig kontroll av 

energieffektivitet, kuldebroer, byggfukt, lufttetthet og ventilasjon for butikklokaler, 

ungdomsskole, verksted og leilighetsbygg inntil 4 etasjer. Referanseprosjektene viser 

relevant praksis med godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 13-5 fjerde ledd 

bokstav d og tilhørende veiledning. Referanseprosjektene er imidlertid datert 2014 – 2018. 

Kravet til minimum 6 års praksis med godkjenningsområdet er dermed ikke oppfylt, jf. SAK10 

§ 11-3.  

 

For godkjenningsområdet kontroll av geoteknikk i tiltaksklasse 2 har foretaket i søknaden vist 

til to prosjekter fra 2015 og 2018. Referanseprosjektet fra 2018 vurderes til å være relevant 

for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, da foretaket her har vist til kontroll av geoteknikk 

for kombinert fotball- og flerbrukshall i form av sjekk av kvalifisert undersøkelse og 
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geoteknisk kategori for prosjektering, samt sjekk av forutsetninger i prosjekteringen for 

utførelse, jf. SAK10 § 13-5 fjerde ledd bokstav f og tilhørende veiledning. Når det gjelder 

referanseprosjektet fra 2015 vedrørende kontroll av geoteknikk for tomannsbolig vurderes 

dette av direktoratet til ikke å være tilstrekkelig relevant for godkjenningsområdet i 

tiltaksklasse 2. Bakgrunnen for dette er at omfanget av tiltaket ligger i tiltaksklasse 1 for 

utførelse, jf. SAK10 § 13-5 fjerde ledd bokstav f og tilhørende veiledning. Foretaket har etter 

dette dokumentert å ha 1 års praksis med godkjenningsområdet, noe som ikke tilfredsstiller 

kravet til minimum 6 års praksis over tid, jf. SAK10 § 11-3.  

 

Det er ikke vedlagt ytterligere nye referanseprosjekter i klagen. 

 

Kravet til praksistid er dermed ikke oppfylt for godkjenningsområdene, jf. SAK10 §§ 13-5 

fjerde ledd bokstav d og e og 11-3.  

 

Vedrørende opparbeidelse av praksis med funksjonen uavhengig kontrollerende 

Foretaket har i søknaden og klagen anført at ettersom funksjonen uavhengig kontrollerende 

først ble innført i 2013, vil det ikke være mulig å ha opparbeidet seg relevant praksis med 

kontrollfunksjonen før dette. I følge foretaket vil det dermed ikke være mulig for noen 

foretak å tilfredsstille kravet til minimum 6 eller 8 års praksis med kontrollfunksjonen på 

nåværende tidspunkt. Til dette vil direktoratet bemerke:  

 

Kravet til praksis for funksjonen uavhengig kontrollerende fremgår av SAK10 § 11-4 fjerde 

ledd, jf. de enkelte kontrollområder i SAK10 § 13-5 fjerde ledd med tilhørende veiledning. Av 

SAK10 § 11-4 fjerde ledd og tilhørende veiledning fremgår det at foretak som påtar seg 

ansvar som ansvarlig kontrollerende, må ha faglig ledelse med relevante faglige 

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

videre av veiledningen til § 11-4 fjerde ledd at «kravet om praksis fra kontrollarbeid kan 

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

prosjekteringsleder, byggeleder, ekstern kvalitetsleder, takstmann mv.». Dette innebærer at 

kravet om at foretaket må kunne dokumentere minimum 6 (for tiltaksklasse 2) eller 8 (for 

tiltaksklasse 3) års praksis med kontrollfunksjonen kan oppnås både ved å dokumentere 

praksis fra reell kontroll av andre foretaks arbeider i form av ansvarsrett for funksjonen, men 

også i form av for eksempel erfaring fra prosjekterings- eller byggeledelse. Forutsetningen for 

at praksisen skal kunne vurderes til å være relevant er at faglig leder har kvalifikasjoner som 

omfatter en form for ekstern kontroll samt at faglig leder i tillegg har de kvalifikasjoner 

innenfor de fagområder som skal kontrolleres, henholdsvis prosjektering eller utførelse. Det 

vil på bakgrunn av dette dermed være mulig å vise til relevant praksis over tilstrekkelig tid 

med kontroll-funksjonen opparbeidet før de nåværende kontroll-områdene ble innført i 

2013. Foretaket anfører i klagen å ha slik praksis som nevnt, men har ikke dokumentert dette 

i form av flere konkrete referanseprosjekter. Kravet til praksistid er dermed som nevnt over, 

ikke oppfylt.  
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Kontroll av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3  

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

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

eksempel være sivilingeniør bygg.  

 

Foretaket har dokumentert å ha to ansatte med sivilingeniørutdanning innen bygg, begge fra 

2015. Utdanningene har tilstrekkelig nivå, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3. Direktoratet vurderer 

også utdanningene til å være relevante for faglig ledelse av de oppgaver som omfattes av 

godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-3.  

 

Utdanningskravet er dermed oppfylt.  

 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdet kontroll av konstruksjonssikkerhet omfatter i henhold til SAK10 § 13-5 

fjerde ledd bokstav e og tilhørende veiledning uavhengig kontroll av konstruksjonssikkerhet i 

tiltaksklasse 2 og 3. Innholdet av kontrollområdet reguleres i byggesaksforskriften § 14-2 og 

gjennomføring av kontrollen reguleres i § 14-7. For prosjektering er kontrollkravet for 

konstruksjonssikkerhet begrenset til risiko for sammenbrudd i hovedbæresystem, der 

prosjekteringsgrunnlagets beregninger av lastantakelser, stabilitet og materialegenskaper 

skal kontrolleres. For kontroll av utførelse skal det påvises at hovedbæresystemet er utført 

slik det er prosjektert. Kontroll skal også omfatte stikkprøver av at materialene som er valgt 

har de egenskapene som er forutsatt i prosjekteringen. 

 

I tiltaksklasse 2 omfattes byggverk som iht. NS-EN 1990 + NA plasseres i pålitetlighetsklasse 

2, mens tiltaksklasse 3 omfatter byggverk som iht. NS-EN 1990 + NA plasseres i 

pålitetlighetsklasse 3 og 4.  

 

For kontroll av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3 stilles det krav om minimum 8 års 

praksis etter endt utdanning, mens kravet for tiltaksklasse 2 vil være minimum 6 år, jf. SAK10 

§ 11-3 og tilhørende veiledning.  

 

Ved oppstart av behandlingen av foretakets søknad sendte direktoratet i foreløpig svarbrev 

datert 31.05.2018 en oppfordring til foretaket om å sende inn flere referanseprosjekter med 

beskrivelser for å kunne dokumentere at det hadde tilstrekkelig praksis over tid med disse 

godkjenningsområdene. Etter tilsvar datert 06.06.2018 sendte foretaket inn ytterligere 

beskrivelser til allerede innsendte referanseprosjekter for dette godkjenningsområdet. Totalt 

har foretaket vist til 3 referanseprosjekter fra 2017 og 2018 for godkjenningsområdet 

kontroll av konstruksjonssikkerhet.  
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To av prosjektene hvor foretaket viser til uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse av 

konstruksjonssikkerhet for butikk/lagerbygning (2018) og skole- og flerbrukshall (2017) 

vurderes av direktoratet til å være relevant for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3, jf. 

SAK10 § 13-5 fjerde ledd bokstav e og tilhørende veiledning. Det siste referanseprosjektet 

hvor det er vist til kontroll av prefabrikkert betong for et butikklokale i en etasje (2017) 

vurderes på bakgrunn av tiltakets kompleksitet til å være relevant for tiltaksklasse 2, jf. 

SAK10 § 13-5 fjerde ledd bokstav e og tilhørende veiledning. Foretaket har dermed vist til 2 

års relevant praksis med godkjenningsområdet. Dette er ikke tilstrekkelig til å oppfylle kravet 

til praksis over tid for verken tiltaksklasse 2 eller 3, jf. SAK10 § 11-3.  

 

Sivilingeniørutdanningene det er vist til er avsluttet i 2015, og det vil på bakgrunn av dette 

ikke være mulig å dokumentere tilstrekkelig praksistid etter endt utdanning, jf. SAK10 § 11-3 

og tilhørende veiledning. Foretakets daglige leder har også bacheloringeniør i bygg- og 

anleggsteknikk fra 1992. Denne utdanningen vil kunne være relevant og innehar tilstrekkelig 

nivå for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3. Det er imidlertid 

ikke dokumentert eldre praksis for daglig leder med kontroll av konstruksjonssikkerhet, heller 

ikke i klagen. Det er dermed totalt dokumentert 2 års praksis med godkjenningsområdet 

både i tiltaksklasse 2 og 3, og kravet til praksis over tid er dermed ikke oppfylt, jf. SAK10 § 11-

3. Direktoratet finner dermed heller ikke grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet i en 

lavere tiltaksklasse enn påklaget.  

 

Når det gjelder foretakets anførsler vedrørende manglende mulighet for opparbeidelse av 

tilstrekkelig praksistid med kontrollfunksjonen, vises det til direktoratets kommentar over 

vedrørende dette for vurderingen av godkjenningsområdene kontroll av bygningsfysikk og 

geoteknikk.  

 

Kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 3 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

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

eksempel være sivilingeniør bygg.  

 

Foretaket har dokumentert å ha to ansatte med sivilingeniørutdanning innen bygg, begge fra 

2015. Utdanningene har tilstrekkelig nivå, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3. Direktoratet vurderer 

også utdanningene til å være relevante for faglig ledelse av de oppgaver som omfattes av 

godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-3.  

 

Utdanningskravet er dermed oppfylt. 
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Krav til praksis 

Foretaket fikk i søknadsomgangen innvilget godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, og 

vurderingen i det følgende vil dermed dreie seg om foretaket har dokumentert tilstrekkelig 

relevant praksis over tid med godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3.  

 

Uavhengig kontroll av prosjektering av brannsikkerhet gjelder brannkonseptet, jf. SAK10 § 

13-5 fjerde ledd bokstav g og tilhørende veiledning. Det skal påvises i kontrollen at 

brannkonseptet definerer de nødvendige ytelsene (krav) som skal oppfylles i 

detaljprosjekteringen. I tiltaksklasse 3 omfatter godkjenningsområdet byggverk i alle 

brannklasser og alle risikoklasser og hvor ytelser kan være verifisert ved analyse, jf. 

byggteknisk forskrift § 2-1 andre ledd bokstav b.  

 

For kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 3 stilles det krav om minimum 8 års praksis etter 

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

 

Foretaket ble av direktoratet i søknadsomgangen bedt om å sende inn flere 

referanseprosjekter med beskrivelser som kunne dokumentere praksis med de omsøkte 

godkjenningsområdene. Etter innsendelse av ytterligere informasjon har foretaket i 

søknaden vist til totalt 13 referanseprosjekter for godkjenningsområdet kontroll av 

brannsikkerhet. Prosjektene er datert i perioden 2013 – 2018. Referanseprosjektene 

dokumenter praksis med uavhengig kontroll av blant annet brannkonsept, branntegninger og 

fraviksdokumentasjon for større industribygninger, butikk/forretningsbygg, boligbygg på 3-4 

etasjer og skoler, og vurderes av direktoratet til å utgjøre relevant praksis med 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3, jf. SAK10 § 13-5 fjerde ledd bokstav g og tilhørende 

veiledning.  

 

Det er imidlertid et krav at praksis skal være opparbeidet etter endt utdanning og bygge på 

det utdanningsnivået som kreves, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. 

Sivilingeniørutdanningene det er vist til innen bygg er ferdigstilt i 2015. Referanseprosjekter 

foretaket har vist til før dette, slik som prosjektet fra 2013, kan dermed ikke tillegges vekt da 

det ikke er opparbeidet på det utdanningsnivået som kreves. Foretaket har på bakgrunn av 

dette dokumentert relevant praksis med tiltaksklasse 3 fra 2015 – 2018. Dette er ikke 

tilstrekkelig til å oppfylle kravet om praksistid over minimum 8 år, jf. SAK10 § 11-3 og 

tilhørende veiledning. Kravet til praksistid med godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3 er 

dermed ikke oppfylt, jf. SAK10 §§ 11-3 og 13-5 fjerde ledd bokstav g og tilhørende veiledning. 

 

Til opplysning fikk foretaket innvilget godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 i 

søknadsomgangen. Dette ble gitt på bakgrunn av daglig leders 3-årige ingeniørutdanning 

innen bygg- og anleggsteknikk fra 1992 samt tilstrekkelig dokumentert praksis over tid for 

tiltaksklasse 2.  

 

Når det gjelder foretakets anførsler vedrørende manglende mulighet for opparbeidelse av 

tilstrekkelig praksistid med kontrollfunksjonen, vises det til direktoratets kommentar over 
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vedrørende dette for vurderingen av godkjenningsområdene kontroll av bygningsfysikk og 

geoteknikk.  

 

Konklusjon 

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

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

sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene.  

 

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

 

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

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

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

 

Forholdet til overgangsbestemmelsen 

Foretaket anfører i forbindelse med godkjenningsområdet prosjektering av arkitektur i 

tiltaksklasse 2 i klagen at direktoratet har uttalt at ingen skal «avskiltes» og viser til 

overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3. Overgangsregelen innebærer at foretak som søker 

om fornyelse av sentral godkjenning etter 1.1.2016 skal vurderes etter de mer lempeligere 

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

kan imidlertid kun kompensere for et manglende utdanningsnivå, jf. SAK10 § 20-3. 

Overgangsregelen kommer altså ikke til anvendelse på de tilfellene hvor det mangler 

relevant utdanning for godkjenningsområdet. Dette følger også av direktoratets og 

klagenemdas praksis, da et foretaks praksis ikke kan kompensere for manglende relevant 

utdanning.  

 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med tilstrekkelig utdanningsnivå, men hvor 

utdanningen etter direktoratets vurdering ikke er tilstrekkelig relevant for 

godkjenningsområdet på bakgrunn av fagsammensetning. Overgangsbestemmelsen får 

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

 

Tidligere godkjenninger 

Foretaket viser til at det tidligere har hatt sentral godkjenning for godkjenningsområdet 

prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2, og at det nå har blitt «avskiltet» som følge av 

saksbehandlers tolkning. Til dette vil direktoratet bemerke:  

Ved søknad om sentral godkjenning må foretaket dokumentere at det oppfyller de krav som 

fremgår av gjeldende regelverk på tidspunktet for fornyelsessøknaden, jf. SAK10 § 13-4 

tredje ledd. Foretaket må dermed blant annet oppfylle de krav til utdanning og praksis som 

fremgår av regelverket på tidspunktet for søknaden. Dette gjelder også i de tilfeller foretaket 

har hatt sentral godkjenning tidligere.  

 

Det er også slik at praktiseringen av regelverket vedrørende den sentrale 

godkjenningsordningen har blitt noe strengere de siste årene som følge av 
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bygningsmyndighetenes ønske om dette, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 132. Den sentrale 

godkjenningsordningen må forholde seg til disse kravene ved behandling av søknader, jf. 

Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) kap. 27.6. I de tilfellene sentral godkjenning synes å være gitt på 

noe tynt eller feilaktig grunnlag som følge av for eksempel manglende oppfyllelse av 

utdanningskrav, har direktoratet heller ikke anledning til å videreføre denne. Det er således 

ingen automatikk i at et foretak får fornyet sin sentrale godkjenning selv om det tidligere har 

fått innvilget godkjenningsområdene. 

 

Vedrørende andre foretak med godkjenning 

Egerconsult AS har i sin klage vist til en rekke andre foretak med sentral godkjenning for 

prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2, hvor det anføres forskjellsbehandling på 

bakgrunn av at disse foretakene skal ha fått innvilget sentral godkjenning på bakgrunn av 

utdanning som byggingeniør, og ikke relevant arkitekturutdanning. Til dette vil direktoratet 

bemerke at dersom foretak har fått innvilget sentral godkjenning uten at forskriftens krav til 

nødvendig relevant utdanning med tilstrekkelig nivå var oppfylt, må direktoratet i slike 

tilfeller vurdere å trekke godkjenningen for de godkjenningsområder og tiltaksklasser det 

gjelder.  

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdene.» 

 

Klager har i e-post datert 30.11.2018 sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i  

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

de har avgjørende betydning for resultatet i saken. Klagenemnda registrerer at foretaket nå  

har ansatt kompetanse med tilstrekkelig utdanningsnivå og relevans for 

godkjenningsområdet prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2, men det er ikke  

dokumentert praksis knyttet til denne kompetansen.  

 

 

Sak 136/18     Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Grenland  

                          Boligutvikling AS (klagesaksnr. 2018/4958) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10. 
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Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra 

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2 

• Uavhengig kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 13.06.2018 ble vedtak av 29.05.2018 påklaget av foretaket ved Per Tinnesand. 

Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 06.03.2018 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 29.05.2018 avslo direktoratet søknaden. Følgende godkjenningsområder ble 

ikke innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2 

• Uavhengig kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 

 

Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke var registrert i Merverdiavgiftsregisteret, jf. 

byggesaksforskriften (SAK10) § 13-1a. Det ble vist til at direktoratet i søknadsomgangen 

etterspurte dokumentasjon på hvorfor foretaket ikke var registrert i 

Merverdiavgiftsregisteret, i tillegg til det det ble bedt om bedre beskrivelser av innsendte 



 

Side 73 

referanseprosjekter samt flere referanseprosjekter. I tilsvaret fra foretaket ble det bedt om 

at direktoratet behandlet søknaden slik den forelå.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Grenland Boligutvikling har ikke hatt sentral godkjenning tidligere.  

 

Foretaket har ifølge organisasjonsplanen 3 ansatte og ligger i Skien kommune, Telemark 

fylke. Olav Skildrud er daglig leder. Per Tinnesand er faglig leder samt HMS/KS leder. Han har 

fagbrev som bygg- og anleggsfagarbeider forskaling fra 1987, fagbrev som tømrer fra 1993, 

teknisk fagskole linje for husbyggingsteknikk fra 2000 og 18 oppnådde vekttall ved 

Handelshøyskolen BI fra 2001.  

 

Foretaket har sin virksomhet innen å eie fast eiendom, eiendomsutvikling og utleie av fast 

eiendom, eie aksjer i andre selskap, investere i aksjer og andre verdipapirer samt annen 

virksomhet som står i naturlig tilknytning til dette. Foretaket er registrert med næringskoden 

«68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers» i Enhetsregisteret.  

 

Saksgang 

06.03.2018 Søknad 

24.04.2018 Foreløpig svarbrev 

08.05.2018 Tilsvar fra foretaket 

29.05.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Avslag) 

13.06.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

19.09.2018 – 08.10.2018 E-postkorrespondanse mellom foretaket og direktoratet 

vedrørende behandlingstid av klagesaken og forespørsel rundt registrering i 

Merverdiavgiftsregisteret 

 

Foretakets anførsler 

Når det gjelder registrering i Merverdiavgiftsregisteret skriver foretaket at manglende 

registrering beror på en misforståelse mellom regnskapsfører og foretaket og at selskapet 

kommer til å omsette for 20-25 millioner per år i årene fremover, slik at det er liten tvil om at 

det skal være registeret. Foretaket bekrefter i klagebrevet at de er innmeldt i 

Merverdiavgiftsregisteret.  

 

Foretaket viser også til at det har lagt ved flere referanseprosjekter til selve søknaden og at 

det har oppdatert beskrivelsene av de referanseprosjektene det har allerede hadde sendt 

inn.  

 

Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

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

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

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

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

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. SAK10 § 11-5 første ledd. 

 

Seriøsitetsvilkårene 

Seriøsitetsvilkårene i SAK10 § 13-1a innebærer blant annet at foretak som søker om og 

innehar sentral godkjenning skal være registrert i Merverdiavgiftsregisteret og at antall 

ansatte som foretaket har innmeldt i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret) 

skal innhentes og vises i det sentrale godkjenningsregisteret.  

 

Kravet om registrering i Merverdiavgiftsregisteret 

Foretak som søker om og innehar sentral godkjenning skal være registrert i 

Merverdiavgiftsregisteret, jf. SAK10 § 13-1a. Bestemmelsen viser til mval. § 2-1, som legger 

føringer for foretakets registreringsplikt i Merverdiavgiftsregisteret. 

 

Ved behandling av søknaden om sentral godkjenning var ikke Grenland Boligutvikling AS 

registrert i Merverdiavgiftsregisteret. I foreløpig svarbrev av 24.04.2018 viste direktoratet til 

kravet om registrering i Merverdiavgiftsregisteret og for det tilfellet at foretaket ikke har 

omsetning og uttak som er omfattet av mval. § 2-1 ble det bedt om at foretaket sendte inn 

dokumentasjon som bekreftet dette. I tilsvar fra foretaket av 08.05.2018 ba foretaket om at 

direktoratet behandlet saken slik den forelå. I vedtak av 29.05.2018 ble dermed samtlige 

godkjenningsområder avslått med bakgrunn i at foretaket ikke var registrert i 

Merverdiavgiftsregisteret.  

 

I klagen viser foretaket til at manglende registrering skyldes en misforståelse mellom 

regnskapsfører og foretaket, og det bekreftes samtidig at foretaket nå er innmeldt i 

Merverdiavgiftsregisteret.  

 

Ved behandlingen av klagen kan direktoratet fremdeles ikke se at foretaket er registrert i 

Merverdiavgiftsregisteret. Direktoratet sendte en ny e-post til foretaket av 08.10.2018 

vedrørende registrering, men kan ikke se å ha mottatt noen tilbakemelding på dette. 

Foretaket har heller ikke sendt inn dokumentasjon fra eksempelvis skattemyndighetene eller 

regnskapsfører eller vist til bestemmelser i mval. som tilsier at foretaket er unntatt 

registreringsplikt. Direktoratet finner etter dette at det ikke er synliggjort at foretaket er 

unntatt registreringsplikt, jf. mval. §§ 2-1.  

 

Til opplysning vil ikke foretak som ikke har nådd beløpsgrensen på 50 000 kr oppfylle kravet 

om registering etter SAK10 § 13-1a og vil følgelig heller ikke kunne få sentral godkjenning. 

Det vises imidlertid til muligheten foretakene har til å forhåndsregistrere seg etter nærmere 

angitte vilkår i mval. § 2-4.  
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Direktoratet finner etter ovennevnte at kravet om registrering i Merverdiavgiftsregisteret 

ikke er oppfylt.  

 

Kravet om at antall ansatte foretaket har innemeldt i Aa-registeret skal innhentes og vises i 

det sentrale godkjenningsregisteret 

For foretak som har ansatte, er det et vilkår at antall ansatte innmeldt i Arbeidsgiver-

arbeidstakerregisteret vises i det sentrale godkjenningsregisteret, jf. SAK10 § 13-1a tredje 

ledd og tilhørende veiledning. Informasjon om antall ansatte er i seg selv ikke en indikator på 

seriøsitet, men informasjonen kan være relevant for tiltakshavere og kontraktspartnere når 

de vurderer foretaks gjennomføringsevne. For sentral godkjenning kreves det at faglig 

ledelse er fast ansatt i foretaket, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd og tilhørende veiledning. 

 

Direktoratet bemerker kort at ved innhenting av opplysninger fra Aa-registeret fremkommer 

det at foretaket har 0 ansatte. Ifølge organisasjonsplanen har foretaket 3 ansatte. 

Direktoratet har ikke etterspurt en nærmere redegjørelse av dette, da kravet til registrering i 

Merverdiavgiftsregisteret ikke er oppfylt.  

 

Som følge av at kravet til registrering i Merverdiavgiftsregisteret ikke er oppfylt, er det ikke 

nødvendig å gå detaljert igjennom utdanningen og referanseprosjektene som foretaket har 

sendt inn. Direktoratet ønsker likevel å komme med noen bemerkninger hva gjelder kravene 

til utdanning og praksis. 

 

Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

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

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

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

godkjenningsområdet vil for eksempel være teknisk fagskole med linjefag bygg.  

 

Foretaket har dokumentert at faglig leder Per Tinnesand blant annet har teknisk fagskole 

med linjefag husbyggingsteknikk fra 2000.  

 

Utdanningskravet er dermed oppfylt. 

 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdets innhold fremgår av SAK10 § 13-5 første ledd. Søkerfunksjonen i 

tiltaksklasse 2 omfatter søknader med noe kompleksitet, der koordineringsbehovet for 

prosjektering, utførelse eller kontroll er krevende. Eksempelvis vil dette omfatte 

flertrinnssøknader der ansvarsforholdene i tiltaket er oppsplittet og krever koordinering. 

 

Foretaket har i søknaden vist til referanseprosjekter fra perioden 2016 – 2017 som gjaldt 

arbeider i forbindelse med utskifting av heis i sykehus og arbeider ved eneboliger. Foretaket 
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skriver at det har vært ansvarlig søker. Det er ikke gitt noen nærmere beskrivelse av 

kompleksitet, antall søknadstrinn eller koordineringsbehov som tilsier at tiltakene skal 

plasseres i tiltaksklasse 2. Direktoratet vurderer derfor referanseprosjektene til å omfattes av 

tiltaksklasse 1.  

 

I søknaden er det også vist til tidligere sentrale godkjenninger i foretaket Håndtverkssenteret 

AS, senere PEF Bygg & Mur AS, hvor Per Tinnesand var oppført som prosjekt- og 

prosjekteringsleder. Her er det vist til et referanseprosjekt vedrørende en forretningsbygning 

som ønskes omregulert til boligformål. Foretaket skriver at deres rolle var å jobbe frem en 

reguleringsendring og re-seksjonering og at prosjektet ville utløse en to-trinns søknad. På 

daværende tidspunkt var ikke søknad innsendt til kommunen. Ettersom tiltaksklasse 1 

omfatter søknader i få trinn, taler dette for at referanseprosjektet er relevant for tiltaksklasse 

1 – dersom prosjektet er ferdigstilt og foretaket har hatt søkerrollen.  

 

I øvrige referanseprosjekter skriver foretaket at det har vært ansvarlig søker. Det gis ingen 

nærmere beskrivelse av kompleksitet, søknadstrinn eller koordineringsbehov sin tilsier at 

tiltakene skal plasseres i tiltaksklasse 2.   

 

I klagesaksomgangen har foretaket lagt ved flere søknader om tillatelse i ett trinn fra 

perioden 2015 - 2018, som normalt omfattes av tiltaksklasse 1.  

 

Direktoratet finner etter ovennevnte at foretaket ikke har dokumentert at kravet til praksis 

for tiltaksklasse 2 er oppfylt. Direktoratet finner imidlertid at foretaket har dokumentert 

relevant praksis med tiltaksklasse 1.  

 

Selv om både kravet til utdanning og praksis er oppfylt for ansvarlig søker i tiltaksklasse 1, har 

ikke direktoratet anledning til å innvilge sentral godkjenning da seriøsitetsvilkårene ikke er 

oppfylt. 

 

Samlet vurdering av godkjenningsområdene: 

Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 

Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 

Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

tilhørende veiledning. Relevant utdanning for disse godkjenningsområdene vil for eksempel 

være ingeniør med linjefag bygg. 

 

Foretaket har dokumentert at faglig leder Per Tinnesand har fagbrev som bygg- og 

anleggsfagarbeider forskaling fra 1989 og fagbrev som tømrer fra 1992, teknisk fagskole linje 

for husbyggingsteknikk fra 2000 og 18 oppnådde vekttall ved Handelshøyskolen BI fra 2001.  
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Når det gjelder de 18 oppnådde vekttallene fra Handelshøyskolen BI finner verken 

direktoratet at dette oppfyller kravet om nødvendig utdanningsnivå eller at fagene er 

relevante for de påklagede godkjenningsområdene.  

 

Når det gjelder den tekniske fagskolen finner direktoratet at denne er relevant for de 

påklagede godkjenningsområdene, men at den ikke oppfyller kravet til nødvendig 

utdanningsnivå for ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 2. Utdanningen oppfyller 

imidlertid kravet til utdanningsnivå for ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 1.  

 

Kravet til utdanning er dermed oppfylt for prosjektering av konstruksjonssikkerhet, 

bygningsfysikk og miljøsanering i tiltaksklasse 1.  

 

Krav til praksis 

Som følge av at kravet til utdanning kun er oppfylt for funksjonen ansvarlig prosjekterende i 

tiltaksklasse 1, vil vurderingen i det følgende være hvorvidt foretaket har dokumentert 

relevant praksis med denne tiltaksklassen.  

 

For funksjonen ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 1 må foretaket dokumentere minst 4 

års relevant praksis med godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 11-3.  

 

Prosjektering av konstruksjonssikkerhet 

Godkjenningsområdets innhold fremgår av SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav f og tilhørende 

veiledning.  

 

For prosjektering av konstruksjonssikkerhet har foretaket vist til flere referanseprosjekter 

som direktoratet har vurdert til å være relevante for tiltaksklasse 1 fra perioden 2015 – 2017. 

Øvrige referanseprosjekter for dette godkjenningsområdet gir ingen nærmere beskrivelse av 

hvilke konkrete arbeidsoppgaver som er utført opp mot godkjenningsområdet. Foretaket har 

etter dette dokumentert ca. 3 års relevant praksis med godkjenningsområdet i søknaden.  

 

Direktoratet har også sett hen til referanseprosjekter som ble sendt inn i søknad om sentral 

godkjenning for Håndtverkssenteret AS, hvor Per Tinnesand var prosjekt- og 

prosjekteringsleder. Her er det under godkjenningsområdet overordnet ansvar for 

prosjektering blant annet vist til arbeider med prosjektering av bærende konstruksjoner i 

referanseprosjekter fra 2008. Direktoratet finner at referanseprosjektene dokumenterer 

relevante arbeider med godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1, slik at kravet til praksislengde 

er oppfylt.   

 

Kravet til praksis er dermed oppfylt for prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 

1.  
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Selv om både kravet til utdanning og praksis er oppfylt for prosjektering av 

konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1, så har ikke direktoratet anledning til å innvilge sentral 

godkjenning da seriøsitetsvilkårene ikke er oppfylt. 

 

Prosjektering av bygningsfysikk 

Godkjenningsområdets innhold fremgår av SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav g og tilhørende 

veiledning.  

 

Foretaket har i søknaden vist til seks referanseprosjekter for prosjektering av bygningsfysikk. 

Foretaket skriver at deres rolle i prosjektene var prosjekterings- og prosjektledelse samt 

ansvar og koordinering av alle faggrupper. Det gis imidlertid ingen nærmere beskrivelse av 

hvilke konkrete arbeidsoppgaver foretaket utførte opp mot godkjenningsområdet. Det er 

således vanskelig å vurdere hvorvidt referanseprosjektene dokumenterer tilstrekkelig bred 

erfaring med de arbeidsoppgavene som omfattes av godkjenningsområdet.  

 

Direktoratet har også sett hen til referanseprosjekter som ble sendt inn i søknad om sentral 

godkjenning for Håndtverkssenteret AS, hvor Per Tinnesand var prosjekt- og 

prosjekteringsleder. Her har foretaket vist til et referanseprosjekt fra 2014 hvor det skriver at 

det utførte prosjektering av bygningsfysikk. Referanseprosjektet inneholder imidlertid ingen 

nærmere beskrivelse av hvilke konkrete arbeidsoppgaver det utførte opp mot 

godkjenningsområdet, herunder hva som er prosjektert. Foretaket har også vist til et 

referanseprosjekt fra 2014 vedrørende en forretningsbygning som ønskes ombygget til 

boligformål.  På daværende tidspunkt var ikke prosjektet ferdigstilt, men foretaket skrev at 

prosjekteringen ville innebære krav til lyd, brann og isolasjon samt nye vinduer. For det 

tilfellet at prosjektet er ferdigstilt vil referanseprosjektet være relevant for tiltaksklasse 1. 

Øvrige referanseprosjekter gir ingen beskrivelse av prosjektering av bygningsfysikk.   

 

Kravet til praksis er dermed ikke oppfylt for prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1.  

 

Prosjektering av miljøsanering 

Godkjenningsområdets innhold fremgår av SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav p og tilhørende 

veiledning.  

 

Foretaket har i søknaden vist til referanseprosjekter fra perioden 2008 – 2015, hvor foretaket 

hadde ansvaret for utarbeidelse av miljøsaneringsrapporter og avfallsplaner. Direktoratet 

finner at referanseprosjektene dokumenterer relevante arbeider med godkjenningsområdet i 

tiltaksklasse 1.  

 

Kravet til praksis er dermed oppfylt for prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 1.  

 

Selv om både kravet til utdanning og praksis er oppfylt for prosjektering av miljøsanering i 

tiltaksklasse 1, så har ikke direktoratet anledning til å innvilge sentral godkjenning da 

seriøsitetsvilkårene ikke er oppfylt. 
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Samlet vurdering av godkjenningsområdene: 

Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 2 

Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 2 

Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

utdanning for disse godkjenningsområdene vil for eksempel være teknisk fagskole med 

linjefag bygg.  

 

Foretaket har dokumentert at faglig leder Per Tinnesand blant annet har teknisk fagskole 

med linjefag husbyggingsteknikk fra 2000.  

 

Utdanningskravet er dermed oppfylt. 

 

Krav til praksis 

For funksjonen ansvarlig utførende i tiltaksklasse 2 må foretaket dokumentere minst 3 års 

relevant praksis med godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 11-3.  

 

Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner, utførelse av tømrerarbeid og montering av 

trekonstruksjoner og utførelse av murarbeid 

Godkjenningsområdenes innhold fremgår av SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav f, g og h og 

tilhørende veiledning.  

 

Foretaket har i søknaden blant annet vist til arbeider med støping av vegger, dekker og 

heissjakter, innvendige og utvendige tømrerarbeider samt muring av fasader i teglstein ved 

et kontorbygg og en hotellbygning fra perioden 2008 – 2012.  

 

Direktoratet har også sett hen til referanseprosjekter som ble sendt inn i søknad om sentral 

godkjenning for Håndtverkssenteret AS, hvor Per Tinnesand var prosjekt- og 

prosjekteringsleder. Her er det blant annet vist til etablering av bærekonstruksjoner i tre og 

mur i store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 etasjer.  

 

Direktoratet finner at referanseprosjektene dokumenterer relevante arbeider med utførelse 

av plasstøpte betongkonstruksjoner, tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner og 

murarbeid i tiltaksklasse 2.  

 

Kravet til praksis for disse områdene i tiltaksklasse 2 er dermed oppfylt.  
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Selv om både kravet til utdanning og praksis er oppfylt for ovennevnte godkjenningsområder, 

så har ikke direktoratet anledning til å innvilge sentral godkjenning da seriøsitetsvilkårene 

ikke er oppfylt. 

 

Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk 

Godkjenningsområdets innhold fremgår av SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav l og tilhørende 

veiledning.  

 

For utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk har foretaket i søknaden kun vist til ett 

referanseprosjekt fra 2006. Prosjektet gjaldt arbeider ved Kongsberg gamle fengsel som er 

fredet. Foretaket skriver at fengselet ble oppgradert i henhold til verneplaner. Det gis 

imidlertid ingen nærmere beskrivelse av hvilke konkrete arbeidsoppgaver foretaket utførte 

sett opp mot godkjenningsområdets innhold. Hertil kommer også at for tiltaksklasse 1 og 2 vil 

normalt praksis fra de siste 10 år anses som oppdatert og relevant, jf. SAK10 § 11-3 og 

tilhørende veiledning.  

 

Direktoratet har også sett hen til referanseprosjekter som ble sendt inn i søknad om sentral 

godkjenning for Håndtverkssenteret AS, hvor Per Tinnesand var prosjekt- og 

prosjekteringsleder. Her har foretaket vist til to referanseprosjekter fra 2008 for utførelse av 

arbeid på bevaringsverdige byggverk. Prosjektene gjaldt store sammenbygde boligbygg på 3 

og 4 etasjer, hvor foretaket skriver at fasaden på byggene var bevaringsverdige. Det gis 

imidlertid ingen nærmere beskrivelse av hvilke konkrete arbeidsoppgaver foretaket utførte 

sett opp mot godkjenningsområdets innhold. 

 

Kravet til praksis for dette området er dermed ikke oppfylt.  

 

Utførelse av riving og miljøsanering 

Godkjenningsområdets innhold fremgår av SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav t og tilhørende 

veiledning.  

 

For utførelse av riving og miljøsanering har foretaket vist til et referanseprosjekt vedrørende 

riving av butikklokaler og gangbru som inneholder elementer som kan være relevante for 

tiltaksklasse 2. Øvrige referanseprosjekter gjaldt rivingsarbeider ved en enebolig, en 

tomannsbolig og saneringsarbeider i Kongsberg gamle fengsel. Det er ikke gitt noen nærmere 

beskrivelse av kompleksitet, vanskelighetsgrad, konsekvens eller størrelse på byggene som 

tilsier at tiltakene skal plasseres i tiltaksklasse 2. Disse referanseprosjektene vurderes derfor 

til å omfattes av tiltaksklasse 1.  

 

Direktoratet har også sett hen til referanseprosjekter som ble sendt inn i søknad om sentral 

godkjenning for Håndtverkssenteret AS, hvor Per Tinnesand var prosjekt- og 

prosjekteringsleder. Her er det vist til referanseprosjekter vedrørende riving av eksisterende 

lokaler som skal bygges om til leilighet og riving av kjeller-lokaler. Det er ikke gitt noen 

nærmere beskrivelse av kompleksitet, vanskelighetsgrad, konsekvens eller størrelse på 
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byggene som tilsier at tiltakene skal plasseres i tiltaksklasse 2. Direktoratet vurderer derfor 

referanseprosjektene til å omfattes av tiltaksklasse 1.  

 

Kravet til praksis for dette området i tiltaksklasse 2 er dermed ikke oppfylt. Direktoratet 

finner imidlertid at kravet til praksis er oppfylt for tiltaksklasse 1.   

 

Selv om både kravet til utdanning og praksis er oppfylt for utførelse av riving miljøsanering i 

tiltaksklasse 1, så har ikke direktoratet anledning til å innvilge sentral godkjenning da 

seriøsitetsvilkårene ikke er oppfylt. 

 

Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel 

være ingeniør med linjefag bygg. 

 

Foretaket har dokumentert at faglig leder Per Tinnesand har fagbrev som bygg- og 

anleggsfagarbeider forskaling fra 1989 og fagbrev som tømrer fra 1992, teknisk fagskole linje 

for husbyggingsteknikk fra 2000 og 18 oppnådde vekttall ved Handelshøyskolen BI fra 2001.  

 

Når det gjelder de 18 oppnådde vekttallene fra Handelshøyskolen BI finner verken 

direktoratet at dette oppfyller kravet om nødvendig utdanningsnivå eller at fagene er 

relevante for det påklagede godkjenningsområdet.  

 

Når det gjelder den tekniske fagskolen finner direktoratet at denne er relevant for det 

påklagede godkjenningsområdet, men at den ikke oppfyller kravet til nødvendig 

utdanningsnivå for ansvarlig kontrollerende i tiltaksklasse 2. Utdanningen oppfyller imidlertid 

kravet til utdanningsnivå for ansvarlig kontrollerende i tiltaksklasse 1.  

 

Krav til praksis 

Som følge av at kravet til utdanning kun er oppfylt for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1, 

vil vurderingen i det følgende være hvorvidt foretaket har dokumentert relevant praksis med 

denne tiltaksklassen.  

 

Godkjenningsområdets innhold fremgår av SAK10 § 13-5 fjerde ledd bokstav a og tilhørende 

veiledning.  

 

Begrepet uavhengig kontroll skal forstås som kontroll som er utført av et annet foretak enn 

det foretaket som har utført arbeidet som skal kontrolleres, jf. SAK10 § 13-5 fjerde ledd og 

tilhørende veiledning. Kontroll av egne arbeider eller arbeider utført under foretakets faglige 

ledelse faller følgelig utenfor godkjenningsområdene for uavhengig kontroll, men inngår 
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derimot som obligatorisk kvalitetssikring av eget arbeid som en del av prosjekterende og 

utførendes ansvar, jf. SAK10 §§ 12-3 bokstav a og 12-4 bokstav a.  

 

Foretaket har i søknaden vist til ett referanseprosjekt fra 2015, hvor det skriver at det hadde 

overordnet kontroll av hele prosjekteringen og utførelsesprosessen. Prosjektet er kortfattet 

beskrevet og gir ingen nærmere redegjørelse av hvilke fagområder som en kontrollert eller 

hva rollen som ansvarlig kontrollerende innebar. Hertil kommer også at referanseprosjektet 

er oppført for flere av godkjenningsområdene innen prosjektering og utførelse og dermed 

ikke innebærer uavhengig kontroll.  

 

Direktoratet har også sett hen til referanseprosjekter som ble sendt inn i søknad om sentral 

godkjenning for Håndtverkssenteret AS, hvor Per Tinnesand var prosjekt- og 

prosjekteringsleder. Også her er det vist til kontroll av prosjektering og utførelse i 

referanseprosjekter som foretaket også har oppført for flere av godkjenningsområdene 

innen prosjektering og utførelse. Referanseprosjektene dokumenterer dermed ikke relevante 

arbeider med uavhengig kontroll.  

 

Kravet til praksis for overordnet ansvar for kontroll er dermed ikke oppfylt.   

 

Uavhengig kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være teknisk fagskole med 

linjefag bygg.  

 

Foretaket har dokumentert at faglig leder Per Tinnesand blant annet har teknisk fagskole 

med linjefag husbyggingsteknikk fra 2000.  

 

Utdanningskravet er dermed oppfylt. 

 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdets innhold fremgår av SAK10 § 13-5 fjerde ledd bokstav b og tilhørende 

veiledning.  

 

Begrepet uavhengig kontroll skal forstås som kontroll som er utført av et annet foretak enn 

det foretaket som har utført arbeidet som skal kontrolleres, jf. SAK10 § 13-5 fjerde ledd og 

tilhørende veiledning. Kontroll av egne arbeider eller arbeider utført under foretakets faglige 

ledelse faller følgelig utenfor godkjenningsområdene for uavhengig kontroll, men inngår 

derimot som obligatorisk kvalitetssikring av eget arbeid som en del av prosjekterende og 

utførendes ansvar, jf. SAK10 §§ 12-3 bokstav a og 12-4 bokstav a.  
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Foretaket har i søknaden vist til to referanseprosjekter fra 2016, hvor foretaket viser til 

kontroll av våtrom (bad). Det gis imidlertid ingen nærmere beskrivelse av hvilke konkrete 

arbeidsoppgaver foretaket utførte opp mot godkjenningsområdet, herunder hva foretaket 

kontrollerte.  

 

Foretaket har også vist til to referanseprosjekter fra 2015 og 2017, hvor foretaket viser til 

kontroll av nye bad. Det gis imidlertid ingen nærmere beskrivelse av hvilke konkrete 

arbeidsoppgaver foretaket utførte opp mot godkjenningsområdet, herunder hva foretaket 

kontrollerte. Hertil kommer også at disse referanseprosjektene er oppført for flere av 

godkjenningsområdene innen prosjektering og utførelse og dermed ikke innebærer 

uavhengig kontroll.  

 

Direktoratet har også sett hen til referanseprosjekter som ble sendt inn i søknad om sentral 

godkjenning for Håndtverkssenteret AS, hvor Per Tinnesand var prosjekt- og 

prosjekteringsleder. Også her er det vist til kontroll av baderom i referanseprosjekter som 

foretaket også har oppført for flere av godkjenningsområdene innen prosjektering og 

utførelse. Referanseprosjektene dokumenterer dermed ikke relevante arbeider med 

uavhengig kontroll.  

 

Kravet til praksis for uavhengig kontroll av våtrom er dermed ikke oppfylt.  

 

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

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. 

 

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

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdene.» 

 

 

Sak 137/18     Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra  

                         Clausen Trond (klagesaksnr. 2018/5270) 

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 § 13-10. 

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

godkjenningsområder: 

• Prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 24.06.2018 ble vedtak av 20.06.2018 påklaget av foretaket ved Trond Clausen. 

Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 01.05.2018 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 20.06.2018 avslo direktoratet søknaden. Følgende godkjenningsområder ble 

ikke innvilget: 

• Prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

 

Avslaget for samtlige godkjenningsområder ble begrunnet med at foretaket ikke hadde 

dokumentert nødvendig utdanningsnivå for verken ansvarlig prosjekterende eller utførende i 

tiltaksklasse 1, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. 

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

godkjenningsområdene det var søkt om, jf. SAK10 § 11-1. Det ble også vist til at 

overgangsbestemmelsen ikke kom til anvendelse i dette tilfellet, da langvarig praksis ikke kan 

kompensere for total mangel av formell utdanning, jf. SAK10 § 20-3.  
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Generelle opplysninger om foretaket 

Clausen Trond fikk sentral godkjenning første gang 20.06.2012. I perioden 16.06.2015 – 

16.06.2018 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av 

sanitær-, varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 1 og utførelse av sanitær-, varme- og 

slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 1. 

 

Foretaket har 1 ansatt og ligger i Sandefjord kommune, Vestfold fylke. Trond Clausen er 

innehaver og utgjør foretakets faglige ledelse. Det er dokumentert et kompetansebevis med 

en realkompetansevurdering i rørleggerfaget fra 2011 for Clausen samt et grunnkurs med 

studieretning for håndverks- og industrifag, linje maskin- og mekanikerfag, med en varighet 

på 38 uker.  

 

Foretaket har ifølge Enhetsregisteret sin virksomhet innen dyrking av jordbruksvekster, 

avvirkning av tømmer, husdyrhold (storfe og slaktegris), skogbruk ellers, rørlegging, 

snøbrøyting, tjenester tilknyttet planteproduksjon og lagring av biler/båter/mc/bobiler etc. 

Foretaket er registrert med næringskoden «01.420 Oppdrett av storfe».  

 

Saksgang 

01.05.2018 Søknad 

20.06.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Avslag) 

24.06.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket viser i klagebrevet til en uttalelse fra tidligere direktør i direktoratet, Morten Lie, 

angående overgangsordningen samt en nyhetsartikkel på direktoratets nettside. Foretaket 

viser til at deres søknad gjelder en fornyelse av sentral godkjenning og skriver at det ikke har 

vært større endringer i foretaket og at de dermed må komme innunder overgangsordningen. 

Det vises også til at de oppfyller seriøsitetskravene. Foretaket anfører at vedtaket ikke er i 

tråd med hva som oppfattes å ligge i overgangsordningen. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. 

 

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

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

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

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

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. SAK10 § 11-5 første ledd. 

 

Samlet vurdering av godkjenningsområdene: 

Prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

Prosjektering av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1 
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Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1 

Utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

Utførelse av varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

Utførelse av slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

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

 

Foretaket har dokumentert at Trond Clausen har et kompetansebevis med en  

realkompetansevurdering i rørleggerfaget samt et grunnkurs med studieretning for 

håndverks- og industrifag, linje maskin- og mekanikerfag, med en varighet på 38 uker. 

Kompetansebeviset innen rørleggerfaget er relevant for de påklagede 

godkjenningsområdene, men spørsmålet er om det oppfyller kravet til nødvendig 

utdanningsnivå. 

 

Det fremgår av kompetansebeviset at flere deler av faget RLF3001 Rørleggerfaget er 

godkjent etter en realkompetansevurdering. Det fremgår imidlertid ikke av 

kompetansebeviset at praktisk prøve er avlagt. Kravet til utdanningsnivå tilsvarende fag-

/svennebrev er dermed ikke oppfylt. Følgelig er heller ikke kravet til utdanningsnivå 

tilsvarende mesterbrev/teknisk fagskole oppfylt.  

 

Foretaket har imidlertid hatt sentral godkjenning for funksjonene ansvarlig prosjekterende og 

utførende i tiltaksklasse 1 tidligere og spørsmålet blir derfor om overgangsbestemmelsen i 

SAK10 § 20-3 kommer til anvendelse i dette tilfellet. Overgangsbestemmelsen innebærer at 

foretak som søker om fornyelse av sin sentrale godkjenning kan vurderes etter de mer 

lempelige kompetansekravene som gjaldt før 1.januar 2016. Bestemmelsen gjelder frem til 

1.juli 2020 og ble innført for at foretakene skulle få tid til å oppgradere sin kompetanse og 

tilpasse seg regelverket.  

 

Det er en forutsetning for overgangsbestemmelsen at minstekravet til utdanning  

tilsvarende fag-/svennebrevnivå er oppfylt. Overgangsbestemmelsen gir anledning til å la 

praksis kompensere for ett manglende utdanningsnivå. Bestemmelsen gir rom for å innvilge 

sentral godkjenning på ett nivå høyere enn foretaket har formell kompetanse til, forutsatt at 

foretaket tidligere har hatt sentral godkjenning og oppfyller minstekravet til formell 

utdanning. I det foreliggende tilfellet er det søkt om fornyelse av sentral godkjenning, men 

det er ikke dokumentert at minstekravet til utdanning tilsvarende fag-/svennebrevnivå er 

oppfylt. Overgangsbestemmelsen kommer derfor ikke til anvendelse.  
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Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

Det opplyses imidlertid om at for arbeider i tiltaksklase 1 kan kommunen etter søknad 

godkjenne at foretak som ikke oppfyller formalkravene påtar seg ansvarsrett, herunder kan 

kravet til utdanning reduseres ved relevant praksis av lengre varighet og god kvalitet, jf. 

SAK10 § 11-4 sjette ledd. 

 

Krav til praksis 

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

igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet bemerker likevel 

kort at relevant praksis vil si at den bygger på det utdanningsnivået som kreves, jf. SAK10 § 

11-5 og tilhørende veiledning.  

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Clausen Trond verken i søknaden 

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

sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. 

 

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

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdene.» 

 

 

Sak 138/18     Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra  

                          PeWe Entreprenør AS (klagesaksnr. 2018/5319) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10. 

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 
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«Klagen gjelder 

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

godkjenningsområder: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 3 

 

I brev datert 20.06.2018 ble vedtak av 07.06.2018 påklaget av foretaket ved Erik Solli-Tangen. 

Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Søknaden for godkjenningsområdet ansvarlig søker gjaldt opprinnelig tiltaksklasse 3. 

Foretaket skriver imidlertid i klagen at de aksepterer avslaget i tiltaksklasse 3, men at de 

mener foretaket er berettiget ansvarlig søker i tiltaksklasse 2. Direktoratet vil derfor kun 

behandle klagen for dette området i tiltaksklasse 2.  

 

Når det gjelder utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 3, mener 

foretaket at de er berettiget dette området i påklaget tiltaksklasse.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 14.05.2018 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 07.06.2018 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 3 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 3 

 

Avslaget for begge områdene ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert 

tilstrekkelig relevant praksis med godkjenningsområdene i omsøkt tiltaksklasse, jf. 

byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-3, 11-5 og 13-5 første ledd og tredje ledd bokstav l og 

tilhørende veiledning. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det hadde 

kvalifikasjoner som var tilpasset godkjenningsområdene det var søkt om i tiltaksklasse 3, jf. 

SAK10 § 11-1. Direktoratet fant imidlertid grunnlag for å innvilge ansvarlig søker i 

tiltaksklasse 1 og utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 2.  
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Generelle opplysninger om foretaket 

PeWe Entreprenør AS har hatt sentral godkjenning i flere perioder. I perioden 10.06.2015 – 

06.06.2018 hadde foretaket sentral godkjenning for blant annet godkjenningsområdene 

ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 og utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i 

tiltaksklasse 2. 

 

Foretaket har 19 ansatte og ligger i Porsgrunn kommune, Telemark fylke. Erik Solli-Tangen er 

daglig leder. Han har en bachelorgrad i ingeniørfag innen teknisk planlegging fra 2004 og en 

mastergrad innen energi og miljøteknologi fra 2006. Foretaket har også dokumentert at 

prosjektleder Jørn Verpe har svennebrev i tømrerfaget fra 1990, teknisk fagskole med linjefag 

bygg fra 2004 og mesterbrev som bygg-/tømrermester fra 2005.  

 

Foretaket har sin virksomhet innen riving og saneringsarbeider og er registrert med 

næringskoden «43.110 Riving av bygninger og andre konstruksjoner» i Enhetsregisteret.  

 

Saksgang 

14.05.2018 Søknad 

07.06.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

25.06.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

08.10.2018 Brev til foretaket med forespørsel om ytterligere opplysninger 

 

Foretakets anførsler 

Når det gjelder godkjenningsområdet ansvarlig søker skriver foretaket at det aksepterer 

avsaget i tiltaksklasse 3, men at det mener de er berettiget ansvarlig søker i tiltaksklasse 2. 

Foretaket viser til at Jørn Verpe har både mesterbrev og teknisk fagskole og at det i 

klagesaksomgangen er lagt ved ytterligere dokumentasjon på hans arbeidserfaring. Foretaket 

skriver at det har lagt ved tre igangsettingstillatelser med godkjent ansvarsrett for ansvarlig 

søker i tiltaksklasse 2 samt en tidligere godkjent søknad om sentral godkjenning hvor det er 

innvilget ansvarlig søker i tiltaksklasse 2.  

 

Når det gjelder godkjenningsområdet utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i 

tiltaksklasse 3 viser foretaket til at det har om lag 50 års erfaring med riving som 

hovedsatsingsområde og at det har utført en rekke tiltak på bevaringsverdige byggverk. 

Foretaket skriver at det har lagt ved to nylige prosjekter hvor foretaket hadde ansvarsrett for 

utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 3. Foretaket understreker at det ikke 

fremkommer av prosjektene at foretaket hadde ansvarsrett for utførelse av arbeid på 

bevaringsverdige byggverk, selv om byggene det ble gjort arbeider på var bevaringsverdige.  

 

Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

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

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

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

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

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. SAK10 § 11-5 første ledd. 

 

Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

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

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

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

godkjenningsområdet vil for eksempel være mesterbrev i tømrerfaget eller teknisk fagskole 

med linjefag bygg.   

 

Foretaket har dokumentert at prosjektleder Jørn Verpe har teknisk fagskole med linjefag 

bygg fra 2004 og mesterbrev som bygg-/tømrermester fra 2005.  

 

Kravet til relevant utdanning og nødvendig utdanningsnivå er dermed oppfylt.  

 

Krav til praksis 

Oppgaver og ansvar til ansvarlig søker bestemmes av pbl. § 23-4 og presiseres ytterligere av 

byggesaksforskriften § 12-2 bokstav a-m. Tiltaksklasseplassering for søkerfunksjonen vil være 

avhengig av kompleksitet, herunder hvor mange ansvarlige foretak som skal ha ansvarsrett 

og koordineres og hvor mange ansvarsoppgaver i byggesaksforskriften § 12-2 som er aktuelle 

for tiltaket. For tiltak der prosjektering og utførelse ligger i høyere tiltaksklasse men der 

ansvarsforholdene er oversiktlige og koordineringsbehovet er lite, vil tiltaksklassen for 

søkerfunksjonen være lav. Ansvarlig søker har ansvar for å utarbeide tiltaksprofil for tiltaket 

og synliggjøre dette i gjennomføringsplanen, jf. byggesaksforskriften § 9-3. Ansvarlig søker 

har ansvar for at alle oppgaver er belagt med ansvar, herunder ansvar for uavhengig kontroll, 

jf. byggesaksforskriften kapittel 14. 

 

Søkerfunksjonen i tiltaksklasse 2 omfatter søknader med noe kompleksitet, der 

koordineringsbehovet for prosjektering, utførelse eller kontroll er krevende. Eksempelvis vil 

dette omfatte flertrinnssøknader der ansvarsforholdene i tiltaket er oppsplittet og krever 

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

 

Foretaket har i søknaden vist til tre referanseprosjekter for funksjonen ansvarlig søker fra 

perioden 2016 – 2017. Foretaket skriver at det var ansvarlig søker for rive- og 

miljøsaneringsarbeider av et industribygg ved Jotun fabrikker i Sandefjord, et industribygg, 

verksted og kontorbygg i Langesund og en butikk/forretningsbygning i sentrum av Oslo. Det 

er ikke gitt noen nærmere beskrivelse av kompleksitet, antall søknadstrinn eller 

koordineringsbehov som tilsier at tiltaket skal plasseres i tiltaksklasse 2.  
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I klagesaksomgangen har foretaket lagt ved tre igangsettingstillatelser. 

Igangsettingstillatelsene gjelder riving av bygninger og det fremgår at PeWe Entreprenør AS 

har hatt ansvarsrett for ansvarlig søker i tiltaksklasse 2. Det fremgår imidlertid ingen 

informasjon som tilsier at søkerfunksjonen gjelder flertrinnssøknader av en viss kompleksitet 

eller at ansvarsforholdene i tiltakene krever koordinering, særlig da det i to av tiltakene kun 

er PeWe Entreprenør AS som er oppført med ansvarsrett og det i det siste prosjektet fremgår 

at det gjaldt søknad om tillatelse i ett trinn. Referanseprosjektene dokumenterer dermed 

ikke relevant praksis med tiltaksklasse 2, da denne tiltaksklassen eksempelvis omfatter 

flertrinssøknader der ansvarsforholdene er oppsplittet og krever koordinering, jf. SAK10 § 13-

5 første ledd og tilhørende veiledning.  

 

Foretaket har også i klagesaksomgangen lagt ved tre søknader med prosjektleder Jørn Verpe 

som referanse. Av dokumentene fremgår det at tiltakene dreide seg om søknader om 

tillatelse i ett trinn og enkle tiltak, som normalt er omfattet av tiltaksklasse 1.  

 

Direktoratet understreker at selv om prosjekteringen og/eller utførelsen i et tiltak er av 

kompleks karakter og ligger i en høyere tiltakslasse, så vil fortsatt tiltaksklassen for 

søkerfunksjonen være lav der ansvarsforholdene er oversiktlige og koordineringsbehovet lite, 

jf. SAK10 § 13-5 første ledd og tilhørende veiledning.  

 

Direktoratet har også sett hen til referanseprosjekter som er sendt inn i tidligere søknader, 

men kan heller ikke se at det her er beskrevet arbeider med søkerfunksjonen i tiltaksklasse 2.  

 

I brev av 08.10.2018 etterspurte direktoratet flere referanseprosjekter som dokumenterer 

relevante arbeider med søkerfunksjonen i tiltaksklasse 2. Direktoratet kan ikke se å ha 

mottatt noen tilbakemelding på denne forespørselen.   

 

Direktoratet finner etter ovennevnte at foretaket ikke har dokumentert tilstrekkelig relevant 

praksis med godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 §§ 11-3 og 13-5 første ledd og 

tilhørende veiledning.  

 

Kravet til praksis er dermed ikke oppfylt.  

 

Foretaket viser i klagen til at de tidligere har hatt sentral godkjenning for ansvarlig søker i 

tiltaksklasse 2. Direktoratet ser at foretaket hadde sentral godkjenning for denne 

tiltaksklassen i perioden 21.03.2011 til 07.07.2012. Imidlertid er det slik at praktiseringen av 

regelverket vedrørende den sentrale godkjenningsordningen har blitt noe strengere de siste 

årene som følge av bygningsmyndighetenes ønske om dette, jf. Ot.prp. nr.45 (2007-2008) 

s.132. Ved søknad om sentral godkjenning må foretaket dokumentere at det oppfyller de 

krav som fremgår av gjeldende regelverk på vedtakstidspunktet. Det er således ingen 

automatikk i at et foretak får innvilget sentral godkjenning innenfor samme tiltaksklasse som 

det har hatt en gang tidligere.  
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Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 3 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel 

være ingeniør med linjefag bygg.   

 

Foretaket har dokumentert at daglig leder blant annet har en bachelorgrad i ingeniørfag 

innen teknisk planlegging fra 2004. Direktoratet finner at denne utdanningen innehar 

relevante fag for utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk.  

 

Kravet til relevant utdanning og nødvendig utdanningsnivå er dermed oppfylt.  

 

Krav til praksis 

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, jf. SAK10 § 13-5 

tredje ledd bokstav l og tilhørende veiledning.  

 

Foretaket har i søknaden vist til to referanseprosjekter for utførelse av arbeid på 

bevaringsverdige byggverk. Det første prosjektet er fra 2017 og gjaldt riving i forbindelse 

med at deler av en gammel bevaringsverdig bygningsmasse i Harbitzallén i Oslo skulle 

beholdes. Foretaket skriver at bygget ble rensket innvendig, bearbeidet og forberedt for 

totalrenovering. Det andre prosjektet er fra 2014 og gjaldt rivningsarbeider i et 

bevaringsverdig byggverk ved Norrøna fabrikker. Foretaket skriver at bygningen er fra tidlig 

1900-tallet og at den er gitt vernestatus i kommuneplanen. Bygningen har utvendig beholdt 
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sin opprinnelige form, men er utvendig og innvendig oppgradert. Uten noen nærmere 

beskrivelse av eksempelvis tiltakenes kompleksitet og vanskelighetsgrad, arbeidsmetoder, 

hvilke hensyn som måtte tas og størrelse på byggene, er det vanskelig for direktoratet å 

vurdere hvorvidt referanseprosjektene dokumenterer tilstrekkelig bred erfaring med 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3.      

 

I klagesaksomgangen har foretaket lagt ved to igangsettingstillatelser hvor PeWe 

Entreprenør AS er oppført med ansvarsrett for utførelse av riving og miljøsanering i 

tiltaksklasse 3. Tiltakene gjaldt rivningsarbeider av kontor- og administrasjonsbygninger og 

en industribygning – Fritzøe Mølle, Nordre del. I klagebrevet skriver foretaket at det ikke 

fremgår av igangsettingstillatelsene at foretaket hadde ansvarsrett i utførelse av arbeid på 

bevaringsverdige byggverk, selv om byggene det ble gjort arbeider på var bevaringsverdige. 

Direktoratet kan heller ikke her se at det er gitt noen nærmere beskrivelse av arbeidene 

foretaket utførte opp mot godkjenningsområdets innhold som tilsier at tiltakene skal 

plasseres i tiltaksklasse 3.  

 

Direktoratet understreker at selv om ansvarsretten for utførelse av riving og miljøsanering 

tilsier tiltaksklasse 3, er det ikke ensbetydende med at utførelsen av arbeid på 

bevaringsverdige byggverk plasseres i samme tiltaksklasse.  

 

Direktoratet bemerker også at det ikke er vist til at foretaket har utført arbeider innen 

restaurering, det vil si arbeider som omfatter tilbakeføring av bygninger til en tidligere 

tilstand.  

 

Direktoratet har også sett hen til referanseprosjekter som er sendt inn i tidligere søknader, 

men kan heller ikke se at det her er beskrevet arbeider med utførelse av arbeid på 

bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 3.  

 

I brev av 08.10.2018 etterspurte direktoratet en nærmere beskrivelse av 

referanseprosjektene for utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 3. 

Direktoratet opplyste om at beskrivelsen eksempelvis kunne knytte seg til arbeidsmetoder, 

hvilke hensyn som måtte tas, størrelse på byggene og byggenes verneverdi. Direktoratet kan 

ikke se å ha mottatt noen tilbakemelding på denne forespørselen.  

 

Direktoratet finner etter ovennevnte at foretaket ikke har dokumentert tilstrekkelig relevant 

praksis med godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3, jf. SAK10 §§ 11-3 og 13-5 første ledd og 

tilhørende veiledning. 

 

Kravet til praksis er dermed ikke oppfylt.  

 

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

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 
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til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 og 

utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 3. 

 

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

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdene.» 

 

 

Sak 139/18     Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Synergi-1  

                         AS (klagesaksnr. 2018/5320) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10. 

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2 

 

I brev datert 19.06.2018 ble vedtak av 24.05.2018 påklaget ved daglig leder Trond Berg. 

Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 23.03.2018 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 24.05.2018 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

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

• Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av murerarbeid i tiltaksklasse 1 

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

1 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av geoteknikk i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2 

 

For det påklagede godkjenningsområdet utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i 

tiltaksklasse 2 ble avslaget begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig 

relevant praksis med tiltaksklasse 2, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-4, 11-5 og 13-5 

tredje ledd bokstav d og tilhørende veiledning. Direktoratet viste til at det for utførelse i 

tiltaksklasse 2 er krav om at foretaket må dokumentere minimum 3 års relevant praksis. 

Foretaket hadde sendt inn en rekke referanseprosjekter, hvorav flere var foreldet i henhold 

til SAK10 § 11-3. Ett referanseprosjekt fra 2013 ble vurdert til å være relevant for tiltaksklasse 

2, men dokumenterte for kort praksislengde. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert å 

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

andre ledd. Direktoratet fant imidlertid grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet i 

tiltaksklasse 1.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Synergi-1 ble stiftet 31.03.2016 og har ikke tidligere hatt sentral godkjenning. Foretaket har 

oppgitt at alle ansatte i Synergi-1 imidlertid tidligere var ansatt i foretaket PM Entreprenør AS 
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med organisasjonsnummer 977037026. Dette foretaket hadde sentral godkjenning i en rekke 

perioder. Frem til 17.03.2018 hadde PM Enreprenør AS sentral godkjenning for følgende 

godkjenningsområder: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 

 

Foretaket Synergi-1 har 4 ansatte og ligger i Ytre Enebakk i Enebakk kommune i Akershus. 

Trond Berg er daglig leder. Han har «bachelor of arts» i visuell kommunikasjon samt 

forskjellige kurs innen plan- og bygningsrett. Det er i tillegg dokumentert utdanning for andre 

ansatte, herunder fagbrev i anleggsmaskinførerfaget og teknisk fagskole anlegg. Foretaket 

har også vist til å ha en ansatt med karakterutskrift fra en ikke fullført høgskoleutdanning 

innen konstruksjonsteknikk fra Litauen.  

 

Foretaket har sin virksomhet innen bygge- og anleggsvirksomhet og omsetting og drift av fast 

eiendom. Foretaket er i Enhetsregisteret registrert med næringskoden «41.200  Oppføring av 

bygninger».  

 

Saksgang 

23.03.2018 Søknad 

24.05.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

25.06.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

10.10.2018 Brev til foretaket vedrørende behov for opplysninger 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket anfører i klagen at det er urimelig at det påklagede godkjenningsområdet ble 

avslått med bakgrunn i at et stort referanseprosjekt i tiltaksklasse 2 er foreldet og at 

resterende referanseprosjekter dokumenterer for kort praksislengde for tiltaksklasse 2. 

Foretaket viser videre til veiledningen til SAK10 § 11-3 og foretaket anfører i tilknytning til 

dette at det er meget urimelig at man ved enkelhet kan erklære omfattende og solid praksis 

som foreldet. Det vises til at grunnarbeid med legging av vann- og avløpsledninger har vært 

en av kjernevirksomhetene til PM Entreprenør AS hvor både Morten Ramdahl og Thomas 

Ramdahl tidligere jobbet siden 1997. Foretaket skriver avslutningsvis at det på ingen måte 

føler at deres erfaring og praksis er foreldet da det ikke har skjedd noen vesentlige 

forandringer innen fagområdet de siste 20 år, og at foretaket ikke burde anses som uskikket 

til å fortsette å kunne inneha sentral godkjenning for dette godkjenningsområdet i 

tiltaksklasse 2.  
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Det henvises for øvrig til klagen i sin helhet. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet.  

 

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

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

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

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

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

 

Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være teknisk fagskole anlegg.  

 

Foretaket har dokumentert teknisk fagskoleutdanning innen anlegg fra 2016 for den ansatte 

Thomas Ramdahl. Utdanningen tilfredsstiller kravet til nivå, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3. Etter 

direktoratets vurdering vil fagskoleutdanningen innen anlegg også være relevant for faglig 

ledelse av de oppgaver som omfattes av godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-3.  

 

Utdanningskravet er dermed oppfylt. 

 

Kommentar til andre utdanninger i foretaket 

Foretaket har også vist til å ha andre ansatte med utdanning, herunder «bachelor of arts» i 

visuell kommunikasjon og en karakterutskrift fra en ikke fullført høgskoleutdanning innen 

konstruksjonsteknikk fra Litauen. Til dette vil direktoratet bemerke: Utdanning som legges til 

grunn for sentral godkjenning skal i tillegg til å ha tilstrekkelig nivå, også være relevant for de 

arbeidsoppgaver som omfattes av godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende 

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

fagkombinasjon sentralt. Direktoratet kan ikke se at bachelorutdanningen i visuell 

kommunikasjon inneholder fag rettet mot bygg og-/eller anlegg, og vurderer derfor denne til 

ikke å være relevant for noen av de omsøkte godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 11-3 og 

tilhørende veiledning.  

 

Når det gjelder karakterutskriften fra høgskoleutdanningen innen konstruksjonsteknikk fra 

Litauen viser direktoratet til at utdanning som legges til grunn for sentral godkjenning må 

være fullført i form av eksamen eller annen bestått prøve, jf. SAK10 § 11-2. Utdanning som 

ikke er dokumentert å være fullført kan dermed ikke legges til grunn for vurderingen for 

sentral godkjenning.   
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Krav til praksis 

Til informasjon har foretaket ikke hatt sentral godkjenning for dette godkjenningsområdet 

tidligere, slik det anføres i klagen. Foretaket PM Entreprenør AS hadde blant annet sentral 

godkjenning for overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 1, men ikke det konkrete 

fagområdet utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg. Å ha sentral godkjenning for 

overordnet ansvar for utførelse er ikke det samme som å ha sentral godkjenning for konkrete 

fagområder. Ved søknad om sentral godkjenning for nye godkjenningsområder må dermed 

foretaket dokumentere fullt ut at det har relevant praksis med godkjenningsområdet over 

tid, jf. SAK10 §§ 11-3 og 11-5 med tilhørende veiledning.  

 

For funksjonen ansvarlig utførende i tiltaksklasse 2 er det krav om at foretaket må 

dokumentere minimum 3 års relevant praksis, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning.  

 

Godkjenningsområdet omfatter utførelse av vann- og avløpsanlegg samt utførelse av 

overvannssystem, med tilhørende komponenter og utstyr, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd 

bokstav d og tilhørende veiledning. I tiltaksklasse 2 omfatter godkjenningsområdet legging av 

rør for vann og avløp, samt rør for overvann, med liten kompleksitet og vanskelighetsgrad, 

men der mangler eller feil kan føre til middels til store konsekvenser for helse, miljø og 

sikkerhet, eller middels kompleksitet og vanskelighetsgrad, men der mangler eller feil kan 

føre til små til middels konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. 

 

Eksempler på utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2 kan være: 

• Legging av rør for vann med diameter høyst 200 mm 

• Legging av rør for avløp med diameter høyst 400 mm 

• Legging av overvannsrør for større boligfelt 

 

Vurdering av praksis 

Foretaket har i søknadsomgangen innsendt 10 referanseprosjekter fra perioden 2006 – 2016. 

Prosjektene omhandler praksis med legging av fjernvarmerør i kombinasjonsgrøft med VA, 

etablering av overvannssystem for eneboliger, utskiftning/omlegging av renseanlegg for 

gråvann og etablering av nye slike anlegg, legging av VA-ledninger til brakkerigg og 

eneboliger samt etablering av nytt overvannsnett til oppføring av nybygg i Oslo sentrum.  

 

Flertallet av prosjektene gjelder arbeider med legging av VA-ledninger til småhus som 

eneboliger og brakkerigg. Dette omfattes normalt av godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1, 

jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav d og tilhørende veiledning. Andre av de oppgitte 

referanseprosjekter er enten plassert av foretaket selv i tiltaksklasse 1, eller mangler 

beskrivelse av dimensjoner for vann- og avløpsledninger. Uten videre beskrivelser vurderer 

direktoratet derfor også disse til å omfattes av tiltaksklasse 1. 

 

Foretaket har også vist til to referanseprosjekter med høyere kompleksitet, et fra 2006 og et 

fra 2013. Prosjektet fra 2006 gjelder legging av fjernvarmerør i kombinasjonsgrøft med VA i 
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Oslo sentrum. Overvannsledninger er oppgitt å være av dimensjon 300 mm samt plasstøpte 

VA-kummer over 2 meter dybde, inntil 7 meter i enkelte tilfeller. Arbeidene vil kunne være 

relevante for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav d og 

tilhørende veiledning. Ved vurderingen av praksis for sentral godkjenning er det imidlertid 

sentralt om praksisen er oppdatert. Praksis av nyere dato tillegges større vekt enn eldre, jf. 

SAK10 §§ 11-3 og 11-5 første ledd og tilhørende veiledning. For tiltaksklasse 1 og 2 vil praksis 

fra de siste 10 år kunne tillegges vekt, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. 

Referanseprosjektet fra 2006 er 12 år gammelt, og vil med bakgrunn i dette ikke kunne 

tillegges vekt i vurderingen av praksis, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Til foretakets 

anførsel om at eldre praksis må kunne telle, vil direktoratet bemerke at dokumentasjon av 

praksis over tid er sentralt for å få innvilget sentral godkjenning, men praksisen det vises til 

må være innenfor angitte tidsrom. Foretaket må også kunne vise til nyere og oppdatert 

praksis i henhold til SAK10 §§ 11-3 og 11-5 første ledd og tilhørende veiledning.  

 

Referanseprosjektet fra 2006 er også utført før den ansatte med relevant utdanning hadde 

fullført sin utdanning og kan dermed ikke tillegges vekt, da Thomas Ramdahl har teknisk 

fagskoleutdanning innen anlegg fra 2016. Praksis som ikke er opparbeidet på den 

utdanningen som kreves kan ikke tillegges vekt, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning.  

 

Når det gjelder prosjektet fra 2013 har foretaket her vist til etablering av nytt overvannsnett 

og omlegging/etablering av nytt vann- og avløpsnett i Oslo sentrum. Rørdimensjoner er 

oppgitt å være 110-1200 mm, inntil 150mm for vannledninger og inntil 200mm for 

avløpsledninger. Foretaket viser videre til arbeider med etablering av stor fordrøyningskum i 

betongelementer for overvann. Arbeidene anses som relevant praksis for 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 §§ 11-3 og 13-5 tredje ledd bokstav d og 

tilhørende veiledning.  

 

I klagen la også foretaket ved en rekke referanseprosjekter som omhandler arbeider med 

vann- og avløpsledninger. Prosjektene er datert 2000 – 2004 og er således mellom 14 og 18 

år gamle. På bakgrunn av det ovenfor nevnte vil referanseprosjektene dermed være for 

gamle til å kunne tillegges vekt som relevant og tellende praksis, jf. SAK10 § 11-3 og 

tilhørende veiledning.  

 

Brev vedrørende nyere referanseprosjekter 

Direktoratet sendte i klageomgangen brev til foretaket hvor det ble bedt om at foretaket 

sendte inn flere referanseprosjekter fra nyere dato dersom dette var mulig. Det ble her vist 

til at praksis som dokumenteres for tiltaksklasse 2 normalt må være utført innenfor de siste 

10 år for å kunne vektlegges som relevant. På bakgrunn av dette ble det anbefalt at foretaket 

viste til referanseprosjekter fra perioden 2008 – 2018. 

 

Direktoratet gjorde også oppmerksom på at praksis normalt skal bygge på den utdanningen 

som kreves. Foretaket har vist til å ha en ansatt med teknisk fagskole anlegg fra 2016, og ville 

dermed ikke kunne dokumentere mer enn maksimalt 2 års praksis etter endt utdanning. Det 
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ble i denne sammenheng opplyst at det kan legges vekt på relevant og kvalifiserende praksis 

som er opparbeidet før utdanningen er avsluttet, og at hvert år da godskrives med ½ år.  

 

Direktoratet mottok ingen svar på forespørselen om flere referanseprosjekter. Foretaket har 

dermed totalt sett dokumentert å ha 1 års relevant praksis med tiltaksklasse 2 på bakgrunn 

av referanseprosjektet fra 2013. Dette tilfredsstiller ikke kravet til praksis over tid på 

minimum 3 år for funksjonen utførende i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende 

veiledning.  

 

Foretaket har dermed ikke dokumentert å ha tilstrekkelige kvalifikasjoner til å inneha sentral 

godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 11-1 andre 

ledd. Foretaket har i søknadsomgangen fått innvilget godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 

på bakgrunn av nevnte referanseprosjekter ovenfor som vurderes til relevante arbeider for 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1.  

 

Konklusjon 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Synergi-1 AS verken i søknaden 

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

sentral godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2.  

 

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

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdet.» 

 

 

Sak 140/18      Klage på vedtak om avslag på søknad om endring av sentral godkjenning fra  

                          Fix Rør AS (klagesaksnr. 2018/5383) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10. 
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Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra 

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

godkjenningsområder: 

• Prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

 

I brev datert 27.06.2018 ble vedtak av 06.06.2018 påklaget ved Zijad Sakiri. Klagen er rettidig, 

jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 18.04.2018 søknad om endring av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 06.06.2018 avslo direktoratet søknaden i sin helhet.  

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

 

Avslaget for godkjenningsområdene prosjektering av sanitærinstallasjoner og utførelse av 

sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 2 ble begrunnet med at foretaket ikke dokumenterte 

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

og tilhørende veiledning. Foretaket dokumenterte heller ikke tilstrekkelig relevant praksis 

med godkjenningsområdene, jf. SAK10 §§ 11-4, 11-5 og 13-5 andre ledd bokstav h og tredje 

ledd bokstav o med tilhørende veiledning. Direktoratet fant heller ikke grunnlag for å innvilge 

godkjenningsområdet prosjektering av sanitærinstallasjoner i en lavere tiltaksklasse. 

Foretaket har tidligere fått innvilget godkjenningsområdet utførelse av sanitærinstallasjoner i 

tiltaksklasse 1. 

 

Når det gjelder godkjenningsområdet utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i 

tiltaksklasse 1 ble avslaget begrunnet med at det ikke var dokumentert tilstrekkelig relevant 

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

tilhørende veiledning.  

 

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

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

 



 

Side 102 

Generelle opplysninger om foretaket 

FIX RØR AS fikk sentral godkjenning første gang i 2013. I perioden 2013 – 2016 hadde 

foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av sanitær-, varme- og 

slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 1. 

 

Foretaket har 15 ansatte og ligger i Oslo. Zijad Sakiri er daglig leder. Han har svennebrev som 

rørlegger fra 2007 og eksamen fra to moduler på mesterfagskolen, etablering og ledelse fra 

2011 og faglig ledelse fra 2012. Foretaket har sin virksomhet innen rørlegger- og 

ventilasjonsarbeid. 

 

Saksgang 

18.04.2018 Søknad om endring 

06.06.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Totalavslag) 

27.06.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket v/ Zijad Sakiri skriver innledningsvis at foretaket har lang erfaring i faget og at det, i 

tillegg til rørleggerarbeid på eneboliger, også har utført større oppdrag for boligblokker fra 3 

til 12 etasjer. For å styrke sin egen konkurransekraft har de inngått i et samarbeid med 

rørleggermester fra AF-gruppen hvor de sammen kommer til gode løsninger. 

 

Det informeres videre at det i august 2018 ble ansatt en ny servicesjef som nå er med å 

utvikle bedriften videre. Han har fullført fagskoleingeniørutdanning i klima, energi og miljø 

(KEM) i juni 2018, og etter foretakets mening har han den utdanningen som kreves for å få 

sentral godkjenning for de omsøkte godkjenningsområdene.  

 

Foretaket understrekker at det føler seg trygg og kvalifisert innenfor arbeid de utfører og 

mener at det leverer god kvalitet. Foretakets mål er å skaffe seg sentral godkjenning for disse 

godkjenningsområdene slik at det kan fremstå i bransjen som en solid og seriøs bedrift med 

faglig kvalifiserte personer. Å bli godkjent som en lærebedrift er også planlagt i nærmeste 

fremtid.  

 

Til sist ønsker foretaket at direktoratet omgjør sin beslutning og innvilger sentral godkjenning 

for de omsøkte godkjenningsområdene. 

 

Det henvises for øvrig til klagen i sin helhet. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 

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

sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 2.  
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I henhold til SAK10 § 11-1 andre ledd skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for 

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

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

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

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. SAK10 § 11-5 første ledd. 

 

Prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 2 er høyskoleingeniør eller bachelor (eller tilsvarende med 180 

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

dette godkjenningsområdet vil være VVS-ingeniør.  

 

Foretaket har i søknaden dokumentert å ha ansatt med svennebrev i rørleggerfaget og 

eksamen fra to moduler på mesterfagskolen. Det er imidlertid ikke dokumentert at 

mesterbrev er utstedt. I klagen er det ytterligere dokumentert fagskoleutdanning i KEM. 

 

Kravet til utdanningsnivå er dermed ikke oppfylt.  

 

Krav til praksis 

I henhold til SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav h skal prosjektering av sanitærinstallasjoner 

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.  

 

Prosjekteringen omfatter også utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon som grunnlag for 

forvaltning, drift og vedlikehold. 

 

Prosjektering i tiltaksklasse 2 gjelder prosjektering av nye eller endring av eksisterende 

installasjoner i publikum- og arbeidsbygning og bygning med boenheter t.o.m. fire etasjer. 

Prosjektering av sanitærinstallasjoner omfatter dimensjonering og utforming av rørsystemer, 

herunder vann- og avløpsledninger og sanitærutstyr. 

 

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. 

 

Utdanningskravet er absolutt, og praksis kan ikke veie opp for dette. Imidlertid vil 

direktoratet kort kommentere innsendte referanseprosjekter i søknaden.  
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For funksjonen ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 2 må foretaket dokumentere minst 6 

års relevant praksis, 4 års praksis i tiltaksklasse 1. Det kan også legges vekt på relevant og 

kvalifiserende praksis som er opparbeidet før utdanningen er avsluttet. Denne praksisen må 

være fra samme eller høyere tiltaksklasse som erklæringen om ansvarsrett eller søknaden 

om sentral godkjenning gjelder. Minst halvparten av praksistiden må være opparbeidet etter 

endt utdanning. Hvert år med relevant og kvalifiserende praksis som er opparbeidet før 

utdanningen er avsluttet, godskrives med et 1/2 år. 

 

Praksis skal bygge på det utdanningsnivået som kreves, og ettersom referanseprosjektene 

bygger på en utdanning som ikke oppfyller kravet til utdanningsnivå for funksjonen 

prosjekterende i tiltaksklasse 1, kan praksisen det er vist til ikke tillegges vekt, jf. SAK10 § 11-

3 og tilhørende veiledning.  

 

Foretaket har vist til tre referanseprosjekter, alle fra 2017. I søknadsbehandlingen er de 

vurdert til ikke å være relevante for godkjenningsområdet da de i hovedsak gjaldt utførelse 

av sanitærinstallasjoner og ikke prosjektering. Direktoratet vil bemerke her at disse 

referanseprosjektene ikke er knyttet til ansatt med teknisk fagskole KEM. 

 

Fordi foretaket kun har dokumentert referanseprosjekter fra 2017 er heller ikke kravet til 

praksislengde oppfylt, jf. SAK10 § 11-3 med tilhørende veiledning.   

 

Foretaket har etter dette ikke dokumentert å ha kvalifikasjoner som er tilpasset 

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

 

Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 1 er fagbrev eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende 

veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil fagbrev i 

anleggsmaskinførerfaget eller svennebrev som rørlegger.  

 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med svennebrev som rørlegger.  

 

Kravet til utdanning er dermed oppfylt.  

 

Krav til praksis 

I henhold til SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav d omfatter godkjenningsområdet utførelse av 

vann- og avløpsanlegg samt utførelse av overvannssystem, med tilhørende komponenter og 

utstyr. 
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Godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 omfatter legging av rør for vann og avløp, samt rør for 

overvann med liten kompleksitet og vanskelighetsgrad, og der mangler eller feil ved tiltaket 

fører til mindre konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. 

 

Eksempler på utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1 kan være: 

 

• Legging av rør for vann med diameter høyst 63 mm 

• Legging av rør for avløp med diameter høyst 200 mm 

• Legging av overvannsrør for en liten gruppe av småhus 

 

For funksjonen ansvarlig utførende i tiltaksklasse 1 må foretaket dokumentere minst 2 års 

relevant praksis. Relevant praksis vil si at den normalt er opparbeidet etter endt utdanning 

og bygger på det utdanningsnivået som kreves, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning.  

  

Foretaket har i søknaden vist til ett referanseprosjekt fra 2017 fra Oslo kommune som 

omfatter rehabilitering av eksisterende ni-etasjes bygning og oppføring av ny fløy i tre 

etasjer, et mellombygg i to etasjer, med tilhørende støttemurer, trapper og ramper. I dette 

prosjektet har AF-gruppen Norge AS hatt ansvaret for utførelse av bygningsmessige arbeider. 

Mercur VVS Entreprenør AS, som hadde egen ansvarsrett for utførelse av VA-anlegg og 

overvann, gikk konkurs og ble erstattet av AF-gruppen Norge AS i juli 2018, jf. saksinnsyn på 

Oslo kommune sin hjemmeside, herunder sak 201409188, dokument nr. 75. FIX RØR AS tok 

over resterende arbeider under AF-gruppen Norge AS sin ansvarsrett.  

 

Det oppgitte referanseprosjektet omfatter i hovedsak utførelse av sanitærinstallasjoner som 

gjør at det var vurdert som ikke tilstrekkelig relevant for godkjenningsområdet utførelse av 

vannforsynings- og avløpsanlegg. Direktoratet vil samtidig påpeke at godkjenningsområdet 

utførelse av sanitærinstallasjoner, som foretaket har fått innvilget i tiltaksklasse 1, også 

omfatter legging av vann- og avløpsledninger utenfor byggverket (stikkledninger) frem til 

kommunalt ledningsnett og installering av manuelle brannslanger i byggverket. 

 

Direktoratet bemerker også at for funksjonen ansvarlig utførende i tiltaksklasse 1 må 

foretaket dokumentere minst 2 års relevant praksis med godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 

11-3. Foretaket har kun dokumentert ett referanseprosjekt fra 2017 og oppfyller dermed 

heller ikke kravet til praksislengde.   

 

Kravet til praksis er dermed ikke oppfylt.   

  

Utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 2 er mesterbrev eller fagskole (teknisk fagskole med 120 
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fagskolepoeng), jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for 

dette godkjenningsområdet vil mesterbrev som rørlegger eller KEM teknisk fagskole.  

 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med svennebrev som rørlegger og KEM teknisk 

fagskole.  

 

Kravet til utdanning er dermed oppfylt.  

 

Krav til praksis 

I henhold til SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav o omfatter utførelse av nye eller vesentlig 

endring av eksisterende sanitærinstallasjoner. Utførelse av sanitærinstallasjoner 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 

(stikkledninger) frem til kommunalt ledningsnett og installering av manuelle brannslanger i 

byggverket. 

 

Godkjenningsområdet omfatter 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 sanitærinstallasjoner 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. 

 

For funksjonen ansvarlig utførende i tiltaksklasse 2 må foretaket dokumentere minst 3 års 

relevant praksis. Det kan også legges vekt på relevant og kvalifiserende praksis som er 

opparbeidet før utdanningen er avsluttet. Denne praksisen må være fra samme eller høyere 

tiltaksklasse som erklæringen om ansvarsrett eller søknaden om sentral godkjenning gjelder. 

Minst halvparten av praksistiden må være opparbeidet etter endt utdanning. Hvert år med 

relevant og kvalifiserende praksis som er opparbeidet før utdanningen er avsluttet, 

godskrives med et 1/2 år. 

 

Foretaket har vist til tre referanseprosjekter fra 2017, brukt også for godkjenningsområdet 

prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 2. I søknadsbehandlingen er 

referanseprosjektene vurdert som relevante for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2.  
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Ved en gjennomgang av tidligere søknader finner vi i tillegg to referanseprosjekter fra 2010  

fra tidligere arbeidsansettelse til Zijad Sakiri, og som ble vurdert til å være relevante for 

tiltaksklasse 2. Det ene prosjektet gjaldt total renovering av røranlegget i et boligbygg i Thor 

Olsens gate 7 med gnr. 231 og bnr. 363, hvor Bergensen Vann og Varme AS hadde 

ansvarsrett for både prosjektering og utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 2, jf. 

saksinnsyn på Oslo kommune sin hjemmeside, herunder sak 200913678. Det andre 

prosjektet var i forbindelse med total renovering av røranlegget i en kombinert boligblokk og 

næringsbygg i Normannsgate 43A og B med gnr. 208 og bnr. 694. I begge disse prosjektene 

hadde Zijad Sakiri en rolle som bas. 

 

Kravet til praksislengde er dermed oppfylt.   

 

Direktoratet vil bemerke her at disse referanseprosjektene er knyttet til Zijad Sakiri som ikke 

har nødvendig utdanningsnivå for tiltaksklassen som er søkt om. Foretaket har i klagen 

informert direktoratet om at det i august 2018 ble ansatt en med fagskoleutdanning i KEM, 

fullført i juni 2018. Da minst halvparten av praksistiden må være opparbeidet etter endt 

utdanning vurderer direktoratet at foretakets ansatt ikke kan vise tilstrekkelig praksislengde 

som det kan legges vekt på, jf. SAK10 § 11-3 med tilhørende veiledning. 

 

Relevant praksis vil si at den er opparbeidet på bakgrunn av det utdanningsnivået som 

kreves, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Da foretakets praksis er tilknyttet ansatt 

som ikke oppfyller kravet til tilstrekkelig utdanningsnivå, kan dermed praksisen det er vist til 

ikke tillegges vekt. 

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at FIX RØR AS verken i søknaden eller i 

klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få sentral 

godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 

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

sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 2.  

 

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

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdene.» 
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Sak 141/18      Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning  

                          fra Archfoss Jochen Fandler (klagesaksnr. 2018/5553) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10. 

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

godkjenningsområde: 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 02.07.2018 ble vedtak av 21.06.2018 påklaget ved Jochen Fandler. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 08.03.2018 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 21.06.2018 avslo direktoratet søknaden. Følgende godkjenningsområder ble 

ikke innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

 

Avslaget ble begrunnet med at det ikke var dokumentert relevant utdanning for 

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

veiledning.  

 

Direktoratet tar klagen til følge når det gjelder godkjenningsområdet   

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

 

Det vil si at foretaket har fått innvilget dette godkjenningsområdet. Det ble ved avgjørelsen 

sett hen til foretakets praksis, samt en ny vurdering av relevansen av utdanningen foretaket 

har dokumentert.  
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Generelle opplysninger om foretaket 

Archfoss Jochen Fandler hadde i perioden 15.04.2015 – 15.04.2018 sentral godkjenning for 

godkjenningsområdene ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 og prosjektering av arkitektur i 

tiltaksklasse 1. 

 

Foretaket har ingen ansatte og ligger i Høvik i Bærum kommune. Horst Jochen Fandler er 

daglig leder. Han har svennebrev som tredreier fra 1966 fra Tyskland og har også et kurs på 

80 leksjoner som gav avgangsbevis som «indendørs arkitekt» fra 1972 i Danmark. Foretaket 

har sin virksomhet innen arktitekttjenester, og er registrert med næringskoden 71.112 

Arkitekttjenester vedrørende byggverk.   

 

Saksgang 

08.03.2018 Søknad 

21.06.2018 Vedtak om sentral godkjenning (avslag) 

02.07.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

I klagen viser daglig leder til sin lange yrkeserfaring, blant annet 5 år hos Norsk 

Kjøpmannsinstitutt, 7 år hos Olav Thon og 32 år som selvstendig arkitekt. Foretaket beskriver 

flere prosjekter som det har vært involvert i. Videre vises det til at foretaket fikk godkjenning 

allerede i 1998 for prosjektering i tiltaksklasse 2, og at daglig leder deretter har tatt kurs i 

DAK tegning. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdet prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1. 

 

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

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

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

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

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. SAK10 § 11-5 første ledd. 

 

Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for godkjenningsområdet 

prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 er mesterbrev eller fagskole (teknisk fagskole med 

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

Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være mesterbrev som 

tømrer eller murer eller fagskole innenfor bygg. 

For arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 1 vil også utdanning som arkitekt med relevant 

fagretning være aktuelt.  
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Foretakets daglige leder har vist til å ha svennebrev som tredreier samt et kurs på 80 

leksjoner som gav avgangsbevis som «indendørs arkitekt» fra 1972 i Danmark. Etter 

direktoratets vurdering kan ingen av utdanningene likestilles med utdanning på 

mesterbrevsnivå eller teknisk fagskole. Kravet til utdanningsnivå er dermed ikke oppfylt.  

 

I SAK10 § 20-3 åpnes det imidlertid for at det kan søkes om fornyelse av sentral godkjenning 

på grunnlag av de mer lempede kvalifikasjonskrav som gjaldt før 1. januar 2016, hvor praksis i 

det enkelte tilfellet kunne kompensere for manglende utdanningsnivå. Denne 

overgangsbestemmelsen gir ikke anledning til å kompensere for manglende relevant 

utdanning.  

 

Spørsmålet i det følgende blir således om foretakets utdanning er tilstrekkelig relevant for 

prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1. 

 

Godkjenningsområdets faglige innhold 

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

sentralt, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Det må med andre ord foretas en konkret 

vurdering av den enkelte utdanning sett opp i mot godkjenningsområdenes faglige innhold. 

Det vil være de enkelte fag innen et spesifikt fagområde som er avgjørende ved 

relevansvurderingen. Obligatoriske og generelle emner vil ha mindre vekt.  

 

Arkitekturprosjektering av bygninger, anlegg eller konstruksjoner omfatter arkitektonisk 

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

funksjonelle og miljømessige forhold, samt byggverkets kompleksitet og/eller 

tilpasningsbehov til omgivelser er avgjørende for fastsettelse av tiltaksklasse. Oppgaven 

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

prosjektering av utomhusarealer herunder veg og parkeringsplass, samt universell utforming 

(UU) av utomhusområder og planløsning i bygget.  

 

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

med liten vanskelighetsgrad eller kompleksitet samt endringer i eksisterende byggverk der 

byggverket i seg selv ikke representerer stor arkitektonisk verdi. Godkjenningsområdet 

omfatter enkel prosjektering innen følgende fagområder etter byggteknisk forskrift: 

arkitektonisk utforming, konstruksjonssikkerhet, sikkerhet ved brann, planløsning, miljø og 

helse, og bygningsfysikk, energi og lydforhold, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav a og 

tilhørende veiledning. 

 

For at en utdanning skal anses som relevant for dette godkjenningsområdet er det 

avgjørende at utdanningen innehar en tilstrekkelig mengde byggtekniske fag samt forståelse 

av grensesnitt mellom ulike fagområder i et bygg. 

 

Av foretakets svennebrev fremgår det ikke hvilke fag som har inngått i utdanningen som 

tredreier. Direktoratet legger imidlertid til grunn at utdanningen ikke har omfattet 
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arkitektfaglige emner. Av avgangsbeviset som «indendørs arkitekt» fremgår det at Fandler 

har til sammen 80 leksjoner innen «planlægning», «møbel- og inventartegning» og 

«rumindretning». Etter direktoratets vurdering er ikke dette byggtekniske fag eller fag som 

retter seg inn mot arkitektur på byggverk. Avgangsbeviset dokumenterer dermed ikke i 

tilstrekkelig grad relevant utdanning og bakgrunn for prosjektering av arkitektur.  

 

Som nevnt kan ikke praksis kompensere for manglende relevant utdanning. Direktoratet 

trenger derfor ikke å gjøre en vurdering av referanseprosjektene foretaket har vist til for å 

kunne avgjøre klagen. Direktoratet vil likevel kort bemerke at prosjektene i søknaden fra 

2018, og i tidligere søknader, synes å være relevante for prosjektering av arkitektur i 

tiltaksklasse 1.  

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Archfoss Jochen Fandler verken i 

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdet prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 

1. 

 

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

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdene.» 

 

Klager har i e-post datert 28.11.2018 sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i  

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

de har avgjørende betydning for resultatet i saken. 

 

 

Sak 142/18      Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning  

                          fra Ing. Espeland AS (klagesaksnr. 2018/5736) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10. 
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Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra 

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

godkjenningsområder: 

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

• Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 3 

 

I brev datert 08.07.2018 ble vedtak av 20.06.2018 påklaget av foretaket ved Tor Espeland. 

Klagen er ytterligere supplert i nytt brev av 10.07.2018. Klagen er rettidig, jf. 

forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 02.05.2018 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 20.06.2018 avslo direktoratet søknaden. Følgende godkjenningsområder ble 

ikke innvilget: 

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

• Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 3 

 

Avslaget for samtlige godkjenningsområder ble begrunnet med at foretaket ikke hadde 

dokumentert nødvendig utdanningsnivå, da foretaket ikke hadde dokumentert å ha ansatte 

med fullført utdanning over videregående nivå jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-2 og 

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

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

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Ing. Espeland AS fikk sentral godkjenning første gang 14.07.2011. I perioden 19.05.2015 – 

19.05.2018 hadde foretaket sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. 

Foretaket har 1 ansatt og ligger i Slemmestad i Røyken kommune, Buskerud fylke. Tor 

Espeland er daglig leder. Det er for Espeland dokumentert en bekreftelse på studieforhold 

ved avdeling for ingeniørutdanning ved Høgskolen i Oslo i studieårene 1992-1993, 1995-1996 

og 1996-1997.  

 

Foretaket har sin virksomhet innen byggeledelse, mengdeoppføring, prosjektering, 

dataassistert konstruksjon og landmåling med tilhørende virksomhet. Foretaket er registrert 

med næringskoden «71.121 Byggeteknisk konsulentvirksomhet» i Enhetsregisteret.  
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Tor Espeland har også vært faglig leder i foretaket Ing. Espelands Oppmåling, som fikk sentral 

godkjenning første gang 31.05.2005.  

 

Saksgang 

02.05.2018 Søknad 

20.06.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Avslag) 

08.07.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

10.07.2018 Supplering av klagebrev 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket viser i klagebrevet til bekreftelsen på studieforholdet ved Høgskolen i Oslo etter 

fullført videregående utdanning. Foretaket skriver at bekreftelsen viser at Espeland har 

bestått alle fag som er relevante for de påklagede godkjenningsområdene, herunder 

Landmåling og veiplanlegging og Teknisk tegning/prosjekttegning/DAK. Videre vises det til at 

Espeland ikke har fullført studiet, da han mangler faget statistikk (2 vekttall). Det anføres at 

faget ikke kan sies å ha relevans for de påklagede godkjenningsområdene.  

 

Det vises til at daglig leder har 25 års relevant erfaring fra bygge- og anleggsbransjen og at 

han i mange år har vært innleid på heltid av Bane Nor (tidligere Jernbaneverket Utbygging) 

ved flere komplekse anlegg. Det gis en nærmere beskrivelse av enkelte av oppgavene som er 

utført ved disse anleggene. Det vises også til at foretaket tidligere har hatt sentral 

godkjenning samt godkjenning på foretaket Ing. Espelands Oppmåling. 

 

For det tilfellet at direktoratet mener at utdanningen er mangelfull, anfører foretaket at 

daglig leders lange erfaring veier opp for dette.  

 

Foretaket har også lagt ved en kopi av deres klage på vedtak om sentral godkjenning fra 

2011, hvor foretaket påklaget to godkjenningsområder innenfor funksjonen uavhengig 

kontrollerende.  

 

Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. 

 

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

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

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

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

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. SAK10 § 11-5 første ledd. 
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Samlet vurdering av godkjenningsområdene: 

Prosjektering av veg-, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 3 

Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 3 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 1 er mesterbrev eller fagskole (teknisk fagskole. Med 120 

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

 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

og 11-3 og tilhørende veiledning. 

 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

tilhørende veiledning. 

 

Foretaket har for daglig leder dokumentert en bekreftelse på studieforhold ved avdeling for 

ingeniørutdanning ved Høgskolen i Oslo i studieårene 1992-1993, 1995-1996 og 1996-1997. 

Det er avlagt eksamen i blant annet fagene Landmåling og veiplanlegging og Teknisk 

tegning/Prosjekttegning/DAK.  

 

Utdanningen foretaket viser til innehar relevante fag for de påklagede 

godkjenningsområdene, men spørsmålet blir om den er tilstrekkelig sett opp imot kravene til 

utdanningsnivå som følger av SAK10.  

 

Det er et krav ved søknad om sentral godkjenning at foretaket skal ha faglig ledelse med 

eksamen eller annen bestått prøve som er relevant for omsøkte godkjenningsområder, jf. 

SAK10 § 11-2 og tilhørende veiledning. Dokumentasjon for relevant utdanning kan være 

vitnemål som viser relevant nivå og fagkombinasjon, fag- eller svennebrev og mesterbrev, jf. 

SAK10 § 11-1 andre ledd og tilhørende veiledning. Direktoratet tolker det derfor dit hen at 

foretaket må kunne vise til en fullført utdannelse med avsluttende eksamen eller vitnemål, 

eller lignende dokumentasjon på fullført utdannelse. Dette er også stadfestet av 

Klagenemnda for sentral godkjenning, ref. nemndas saksnummer 83/17 og 218/17.  

 

I den foreliggende saken vil et vitnemål kunne være dokumentasjon på fullført utdannelse. Et 

vitnemål utstedes etter avsluttet grad i samsvar med studiets rammeplan. Det er en 

forutsetning at kandidatens utdanningsplan oppfyller kravet til graden for å få utstedt 

vitnemål.  
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Foretaket har som nevnt dokumentert en bekreftelse på studieforhold ved avdeling for 

ingeniørutdanning ved Høgskolen i Oslo i studieårene 1992-1993, 1995-1996 og 1996-1997. 

Foretaket skriver i klagebrevet at studiet ikke er fullført, da Espeland mangler faget statistikk, 

som utgjør 2 vekttall. Det følger av dette at ingeniørutdannelsen ikke er fullført i form av et 

vitnemål eller lignende. Bekreftelsen på studieforholdet er derfor ikke tilfredsstillende 

dokumentasjon på at kravet til graden er oppfylt. Ettersom ingeniørutdannelsen ikke er 

fullført i form av et vitnemål eller lignende, tilfredsstiller ikke denne byggesaksforskriftens 

krav til fullført utdannelse. Direktoratet har på bakgrunn av dette ikke anledning til å legge 

denne utdannelsen til grunn, selv om det er lite som mangler før utdannelsen er fullført.  

 

Direktoratet kommer derfor frem til at bekreftelsen på studieforholdet ikke kan legges til 

grunn ved søknaden om sentral godkjenning. Dette følger som nevnt også av klagenemndas 

praksis, ref. nemndas saksnummer 83/17 og 218/17, hvor ikke fullførte fag utgjorde 

henholdsvis 1 og 3 vekttall. Utdanningskravet ble heller ikke ansett oppfylt for funksjoner i 

lavere tiltaksklasser.  

 

Kravet til utdanning er dermed ikke oppfylt.  

 

Krav til praksis 

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

igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet bemerker likevel 

kort at selv om flere av referanseprosjektene synes å være relevante for de påklagede 

godkjenningsområdene, så har ikke direktoratet anledning til å la praksis veie opp for 

manglende fullført utdannelse.   

 

Direktoratet har merket seg at foretaket har hatt sentral godkjenning for de påklagede 

godkjenningsområdene tidligere. Imidlertid er det slik at praktiseringen av regelverket 

vedrørende den sentrale godkjenningsordningen har blitt noe strengere de siste årene som 

følge av bygningsmyndighetenes ønske om dette, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s.132. 

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

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

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

godkjenningsområde eller i samme tiltaksklasse som det hadde tidligere. 

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Ing. Espeland AS verken i søknaden 

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

sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. 

 

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

 

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

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

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

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

godkjenningsområdene.» 

 

Klager har i e-post datert 23.11.2018 sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i  

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

de har avgjørende betydning for resultatet i saken. 

 

 

Sak 143/18      Klage på vedtak om avslag på søknad om endring av sentral godkjenning fra  

                          Rørleggermester Reidar Skagseth AS (klagesaksnr. 2018/5745) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10. 

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

godkjenningsområder: 

• Utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

 

I brev datert 29.06.2018 ble vedtak av 22.06.2018 påklaget ved daglig leder Reidar Skagseth. 

Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 09.05.2018 søknad om endring av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 22.06.2018 avslo direktoratet søknaden. Følgende godkjenningsområder ble 

ikke innvilget: 

• Utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 
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For godkjenningsområdene utførelse av sanitærinstallasjoner og slukkeinstallasjoner i 

tiltaksklasse 3 ble avslagene begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert 

tilstrekkelig relevant utdanning for godkjenningsområdene i tiltaksklasse 3, jf. 

byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-3, 11-5 og 13-5 tredje ledd bokstav o og q med tilhørende 

veiledning. Foretaket hadde vist til å ha ansatte med utdanning som bacheloringeniør innen 

miljø- og havbruksteknologi og prosess- og gassteknologi. Utdanningene ble av direktoratet 

vurdert til å ikke være tilstrekkelige relevante for godkjenningsområdene.   

 

For godkjenningsområdet utførelse av varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 ble 

avslaget begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert å ha tilstrekkelig relevant 

praksis med tiltaksklasse 3, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Foretaket hadde vist til 

referanseprosjekter fra 2013 og 2017. Faglig leder med relevant utdanning hadde ikke vært 

ansatt i foretaket før 2016, og foretakets prosjekter før dette kunne dermed ikke tillegges 

vekt. Kravet til relevant praksis over tid var dermed ikke oppfylt med kun referanseprosjekter 

fra 2017.  

 

Foretaket hadde dermed ikke dokumentert å ha tilstrekkelige kvalifikasjoner som var 

tilpasset godkjenningsområdene i tiltaksklasse 3, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd.  

 

Direktoratet hadde i tidligere fornyelsessøknad fra 2017 funnet grunnlag for å innvilge de 

nevnte godkjenningsområdene i tiltaksklasse 2.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Rørleggermester Reidar Skagseth AS har tidligere hatt sentral godkjenning i en rekke 

perioder. I perioden 25.09.2014 –14.09.2017 hadde foretaket sentral godkjenning for de 

kombinerte godkjenningsområdene prosjektering av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner 

i tiltaksklasse 2 og utførelse av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2.  

 

I fornyelsessøknaden fra 2017 fikk foretaket i vedtak av 15.09.2017 innvilget de søkte 

godkjenningsområdene prosjektering av sanitærinstallasjoner, varme- og kuldeinstallasjoner 

og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2, samt utførelse av sanitærinstallasjoner, varme-, og 

kuldeinstallasjoner og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2. De prosjekterende områdene ble 

til informasjon innvilget på bakgrunn av overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3.  

 

Foretaket har 39 ansatte og ligger i Tomasjord i Tromsø kommune i Troms. Reidar Skagseth 

er daglig leder. Han har mesterbrev som rørlegger fra 1992. Det er i tillegg dokumentert 

utdanning for andre ansatte som bacheloringeniør i miljø- og havbruksteknologi og prosess- 

og gassteknologi samt to svennebrev i rørleggerfaget.   

 

Foretaket har sin virksomhet innen «rørleggervirksomhet med alt dertil naturlig hørende 

virksomhet» og er i Enhetsregisteret registrert med næringskoden «43.221  

Rørleggerarbeid».  
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Saksgang 

09.05.2018 Søknad 

22.06.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Totalavslag) 

09.07.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket viser i klagen til direktoratets avslag og skriver at det ønsker å påklage alle de 

avslåtte områdene, hvor det deretter henvises til en konkret begrunnelse for hvert av de 

påklagede godkjenningsområdene. Det bes om at det gjøres en ny vurdering av søknaden 

med både tidligere oversendt dokumentasjon og ny dokumentasjon vedlagt i klagen.  

 

Det anføres i klagen at bachelorgraden i miljø- og havbruksteknologi må være relevant for 

utførelse av sanitærinstallasjoner, da den inneholder elementer innenfor sanitærfaget som 

dimensjonering av avløp og vannpumper.  

 

For godkjenningsområdet utførelse av varme- og kuldeinstallasjoner anføres det at 

bachelorkandidaten i prosess- og gassteknologi arbeidet i nesten 4 år som prosjekterende 

systemansvarlig innenfor diverse prosessområder, som også omfatter varme- og 

kuldeprosesser. Det vises til at områdene blant annet omfatter bruk av varmevekslere for 

oppvarming av glykol for gassinjeksjon og at arbeidet bestod av prosjektering av design og 

funksjon.  

 

For godkjenningsområdet utførelse av slukkeinstallasjoner viser foretaket i klagen til at det 

har tre ansatte med kurs innenfor automatiske slukkesystemer FG900:2.  

 

Det henvises for øvrig til klagen.  

 

Vurdering 

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

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene.  

 

Foretaket har tidligere i fornyelsessøknad fra 2017 fått innvilget de påklagede 

godkjenningsområdene i tiltaksklasse 2. Vurderingen nedenfor vil derfor kun omhandle 

godkjenningsområdene i tiltaksklasse 3.  

 

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

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

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

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

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

 

Utførelse av sanitærinstallasjoner og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

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

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

tilsvarende grad) med 180 studiepoeng eller tilsvarende, i tillegg til minimum 5 års praksis 

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

for disse godkjenningsområdene vil for eksempel være bacheloringeniør retning VVS.  

 

Foretaket har dokumentert å ha to ansatte med utdanning som bacheloringeniør. For Frank 

Pedersen er det dokumentert 3-årig ingeniørutdanning i miljø- og havbruksteknologi fra 

2003, mens det for Jo Kornelius Løvdal Davidsen er dokumentert 3-årig ingeniørutdanning i 

prosess- og gassteknologi fra 2011.  

 

De nevnte utdanninger tilfredsstiller kravet til utdanningsnivå, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3. Et 

vilkår for å få innvilget sentral godkjenning er imidlertid også at utdanningen er tilstrekkelig 

relevant for de oppgaver som inngår i godkjenningsområdet, jf. SAK10 §§ 11-3 og 11-5 med 

tilhørende veiledning. 

 

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

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

utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets innhold 

og arbeidsoppgaver. Bakgrunnen for at utdanningen må gjenspeile godkjenningsområdets 

arbeidsoppgaver er at foretakets faglige ledelse i henhold til Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) pkt. 

10.8.1 i søknad om sentral godkjenning må vise at den behersker det vesentligste av 

godkjenningsområdets innhold gjennom sin praksis. Det er da en forutsetning at praksisen 

det vises til er opparbeidet på bakgrunn av relevant utdanning for de oppgaver 

vedkommende skal utføre.  

 

Godkjenningsområdet utførelse av sanitærinstallasjoner omfatter i henhold til SAK10 § 13-5 

tredje ledd bokstav o og tilhørende veiledning utførelse av nye eller vesentlig endring av 

eksisterende sanitærinstallasjoner. Dette 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 (stikkledninger) frem til kommunalt ledningsnett og 

installering av manuelle brannslanger i byggverket. I tiltaksklasse 3 omfattes utførelse av nye 

eller vesentlig endring av eksisterende installasjoner med stor kompleksitet eller med store 

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. 

 

Godkjenningsområdet utførelse av slukkeinstallasjoner omfatter i henhold til SAK10 § 13-5 

tredje ledd bokstav q og tilhørende veiledning utførelse av nye eller vesentlig endring av 

eksisterende slukkeinstallasjoner som for eksempel sprinkleranlegg. 

Utførelse av slukkeinstallasjoner omfatter alle typer manuelle og automatiske 

slukkeinstallasjoner, innvendige eller utvendige. Det omfatter bl.a. montering av komplett 
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rørsystem og tilhørende komponenter og utstyr. Lyd- og branntetting av rørføringer gjennom 

lyd- og brannskiller inngår i oppgaven. Utførelse av slukkeinstallasjon gjelder innvendig eller 

utvendig slukkeanlegg inkludert forsyningsanlegg for alle typer slukkemiddel. I tiltaksklasse 3 

omfattes utførelse av nye eller vesentlig endring av eksisterende installasjoner med stor 

kompleksitet eller med store konsekvenser ved feil i bygninger i risikoklasse 1 – 6 i 

brannklasse 3, bygninger i risikoklasse 5 og 6 i brannklasse 2, og bygninger i brannklasse 4. 

 

Av de oppgaver som omfattes av godkjenningsområdene fremgår det at faglig leder må ha 

konkrete kunnskaper om sanitærinstallasjoner og slukkeinstallasjoner av større kompleksitet 

i store bygg. Det er på bakgrunn av dette vesentlig at utdanningen som ligger til grunn for 

sentral godkjenning gjenspeiler godkjenningsområdenes innhold i form av innhold og 

fagretning, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. 

 

Av det direktoratet kan se ut ifra vedlagte fagplaner for ingeniørutdanningene innen miljø- 

og havbruksteknologi og prosess- og gassteknologi inngår det ingen konkrete fag rettet mot 

sanitærinstallasjoner eller slukkeinstallasjoner i disse utdanningene. Foretaket har spesielt 

anført at ingeniørgraden i miljø- og havbruksteknologi innehar faget havbruksteknologi som 

inneholder elementer innenfor sanitærfaget, blant annet dimensjonering av avløp og 

varmepumper. Direktoratet kan imidlertid ikke se at det er dokumentert at dette faget i 

tilstrekkelig grad dreier seg konkret om sanitærinstallasjoner i bygg, men derimot retter seg 

mot havbruksteknologi generelt.  

 

Det er på bakgrunn av dette direktoratets vurdering at de nevnte utdanninger ikke 

gjenspeiler godkjenningsområdenes arbeidsoppgaver i tilstrekkelig grad, og kan derfor ikke 

anses for å være tilstrekkelige relevante for de påklagede godkjenningsområdene i 

tiltaksklasse 3, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Foretaket har på bakgrunn av dette 

ikke dokumentert å ha ansatte med relevant utdanning for de nevnte godkjenningsområder i 

tiltaksklasse 3.  

 

Foretaket har i klagen også anført at flere av de ansatte har kurs innenfor automatiske 

slukkesystemer FG900:2. I henhold til SAK10 § 11-2 og tilhørende veiledning skal foretak som 

søker om sentral godkjenning ha faglig ledelse med eksamen eller annen bestått prøve som 

er relevant for godkjenningsområdet på minimum fagbrevnivå for at utdanningen skal kunne 

vurderes for sentral godkjenning. Det er ikke oppgitt at kursene er gjennomført med slik 

avsluttende prøve eller eksamen på det nivå som kreves for å kunne vurderes i henhold til 

kravene som sentral godkjenning. De nevnte kurs er dermed ikke tilstrekkelig til å oppfylle 

kravet til utdanning, jf. SAK10 § 11-2.  

 

Utdanningskravet er etter dette ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

Utdanningskravet er absolutt, og praksis kan ikke veie opp for dette. Direktoratet vil 

imidlertid kort kommentere foretakets innsendte praksis fra søknadsomgangen, da foretaket 
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har vist til flere referanseprosjekter som omhandler sanitær- og slukkeinstallasjoner i større 

bygg. Direktoratet vurderer referanseprosjektene til å være relevante for 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3. Relevant praksis vil imidlertid si at den er opparbeidet 

på bakgrunn av den utdanningen som kreves, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Da 

foretaket ikke har dokumentert å ha ansatte med relevant utdanning, kan dermed praksisen 

det er vist til ikke tillegges vekt.  

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte er det direktoratets vurdering at foretaket ikke har 

dokumentert å ha tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for de påklagede 

godkjenningsområdene i tiltaksklasse 3, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd.  

 

Utførelse av varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

tilsvarende grad) med 180 studiepoeng eller tilsvarende, i tillegg til minimum 5 års praksis 

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

for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være bacheloringeniør innen VVS.  

 

Foretaket har dokumentert å ha to ansatte med 3-årig ingeniørutdanning. Frank Pedersen 

har bachelor i miljø- og havbruksteknologi fra 2003. Det er i klagen anført at denne 

utdanningen må vurderes som relevant, da den inneholder faget termofysikk og at 

hovedprosjektet omhandlet varme- og kuldeinstallasjoner. Direktoratet kan imidlertid ikke se 

ut ifra vitnemål eller fagplan at hovedprosjektet omhandlet det nevnte tema. Det fremgår 

heller ikke at utdanningen inneholder relevante fag som vil kunne gjenspeile 

godkjenningsområdet i form av de arbeidsoppgaver som inngår med installasjon av varme- 

og kuldeinstallasjoner. Direktoratet finner på bakgrunn av dette at utdanningen ut i fra 

fagplan ikke gjenspeiler godkjenningsområdets arbeidsoppgaver og innhold i tilstrekkelig 

grad, jf. SAK10 §§ 11-3 og 13-5 tredje ledd bokstav p og tilhørende veiledning.  

 

Foretaket har også dokumentert å ha en ansatt, Jo Kornelius Løvdal Davidsen, med 

bacheloringeniørgrad i prosess- og gassteknologi fra Universitetet i Tromsø fra 2011. 

Utdanningen tilfredsstiller kravet til utdanningsnivå, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3. Spørsmålet 

blir dermed om utdanningen er tilstrekkelig relevant for de oppgaver som inngår i 

godkjenningsområdet, jf. SAK10 §§ 11-3 og 11-5 med tilhørende veiledning. 

 

I henhold til vedlagt fagplan inngår blant annet fag som varme- og strømningslære og 

industrielle kjøleprosesser. Direktoratet vurderer disse fagene til å være relevante for de 

arbeidsoppgaver som omfattes av godkjenningsområdet. Det er på bakgrunn av dette 

direktoratets vurdering at utdanningen er tilstrekkelig relevant for faglig ledelse av de 

oppgaver som fremgår av det påklagede godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3, jf. SAK10 §§ 

11-3 og 13-5 tredje ledd bokstav p med tilhørende veiledning. Direktoratet vil dermed i det 

følgende legge utdanningen til Løvdal Davidsen til grunn i den videre vurderingen.  
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Utdanningskravet er dermed oppfylt.  

 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdet utførelse av varme- og kuldeinstallasjoner omfatter i henhold til 

SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav p og tilhørende veiledning utførelse av nye eller vesentlig 

endring av eksisterende, vannbårne varme- og kjøleinstallasjoner. Fagområdet omfatter også 

tilkobling av varme- og kjølebatterier til ventilasjonsaggregater samt tilkobling av 

sekundærsiden til varmeveksler fra fjernvarme. 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. Utførelse av 

varmeinstallasjoner omfatter komplett anlegg uavhengig av energitype, inkludert tilslutning 

til røykkanal og brenseltank. 

 

I tiltaksklasse 3 omfattes utførelse av nye eller vesentlig endring av eksisterende 

installasjoner med stor kompleksitet eller med store konsekvenser ved feil. 

Godkjenningsområdet omfatter også varmeanlegg med effekt over 150 kW, samt kulde- og 

varmepumpeanlegg med kondensatoreffekt over 150 kW. 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 installasjoner i tiltaksklasse 3 kan være: 

 

• arbeidsbygninger med flere enn 4 etasjer, 

• boligbygninger med flere enn 4 etasjer, 

• hoteller og sykehus mer flere enn 4 etasjer, 

• store idrettshaller og andre publikumsbygninger med flere enn 2 etasjer, 

• andre installasjoner med tilsvarende kompleksitet. 

 

For funksjonen ansvarlig utførende i tiltaksklasse 3 kreves det at det kan dokumenteres 

minimum 5 års relevant praksis, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant praksis vil 

si at den normalt er opparbeidet etter endt utdanning og bygger på det utdanningsnivået 

som kreves. 

 

Foretaket viste i søknadsomgangen til tre referanseprosjekter. Et av disse er oppgitt å være 

ferdigstilt i 2013, de to andre i 2017. Prosjektene omhandler arbeid med varmeanlegg og 

snøsmelteranlegg i større bygg som kjøpesenter med parkeringskjeller (2013) og to 

kontorbygg på 5 og 6 etasjer (2017).  

 

For at praksis skal kunne legges til grunn for sentral godkjenning, må den i henhold til SAK10 

§ 11-3 være opparbeidet etter endt utdanning og bygge på de krav til utdanning som kreves. 

Den ansatte med relevant utdanning ble i følge CV ikke ansatt i foretaket før 02.05.2016. 
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Praksis foretaket har vist til før dette kan dermed ikke tillegges vekt, da det ut ifra de 

opplysninger som foreligger for direktoratet ikke er noen andre ansatte i bedriften med 

relevant utdanning som kan vise til tilstrekkelig relevant praksis. Referanseprosjektet fra 

2013 som dermed ikke er opparbeidet på grunnlag av den utdanningen som kreves, kan på 

bakgrunn av dette ikke tillegges vekt.  

 

Foretaket har etter dette dokumentert to referanseprosjekter fra 2017. Prosjektene 

omhandler arbeider som vil være relevante for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3, jf. 

SAK10 §§ 11-3 og 13-5 tredje ledd bokstav p og tilhørende veiledning. Foretaket har dermed 

dokumentert 1 års relevant praksis med tiltaksklasse 3, noe som ikke er tilstrekkelig til å 

tilfredsstille kravet til praksis over tid, jf. SAK10 § 11-3.   

 

Det er ikke vist til flere konkrete referanseprosjekter i klagen. Foretaket oppgir imidlertid i 

klagen at den ansatte med utdanningen innen prosess- og gassteknologi har arbeidet i 4 år 

som prosess- og systemansvarlig. Det er derimot ikke i klagen vist til andre konkrete 

referanseprosjekter knyttet til det påklagede godkjenningsområdet som direktoratet kan 

vurdere, utover de allerede nevnte i søknadsomgang. Foretaket har dermed ikke 

dokumentert ytterligere referanseprosjekter for godkjenningsområdet utover de to 

prosjektene fra 2017.  

 

Det er oppgitt i CV for Jo Kornelius Løvdal Davidsen at han i perioden før han ble ansatt i 

foretaket arbeidet som prosessingeniør i et annet foretak fra 2012 til 2016. Utover dette 

fremkommer det ingen konkrete henvisninger til prosjekter Løvdal har hatt det faglige 

ansvaret for, men det er først i 2016 det er ført opp referanser i CV til prosjekter Løvdal har 

vært prosjektleder for. Direktoratet legger derfor på bakgrunn av dette, samt foretakets 

anførsler i klagen, til grunn at det ikke foreligger dokumentasjon på at Løvdal har andre 

konkrete relevante referanseprosjekter for godkjenningsområdet fra tidligere som kan 

dokumentere relevant praksis over tid.  

 

Foretaket har etter dette dokumentert å ha 1 års relevant praksis med godkjenningsområdet 

i tiltaksklasse 3, og tilfredsstiller dermed ikke kravet til praksis over tid, jf. SAK10 § 11-3.  

 

Det er etter dette direktoratets vurdering at foretaket ikke har dokumentert å ha 

tilstrekkelige kvalifikasjoner for å inneha sentral godkjenning for det påklagede 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd.  

 

Konklusjon 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Rørleggermester Reidar Skagseth 

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

kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene.  

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdene.» 

 

 

Sak 144/18      Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning  

                           fra Øysand Stål AS (klagesaksnr. 2018/6307) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10. 

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

godkjenningsområde: 

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

2 

 

I brev datert 03.08.2018 ble vedtak av 17.07.2018 påklaget ved daglig leder Bjørnar Berge. 

Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 28.05.2018 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 17.07.2018 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende godkjenningsområde 

ble innvilget: 

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

1 

 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 
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• Utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 

2 

 

Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig utdanningsnivå 

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

veiledning. Foretaket hadde dermed etter direktoratets vurdering ikke dokumentert å ha 

kvalifikasjoner som var tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 andre 

ledd.  

 

Direktoratet fant imidlertid grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Øysand Stål AS har tidligere hatt sentral godkjenning i en rekke perioder. I perioden 

09.11.2015 – 16.07.2018 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdet 

utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2.  

 

Foretaket har 13 ansatte og ligger i Buvika i Skaun kommune i Trøndelag. Bjørnar Berge er 

daglig leder. Det er i organisasjonsplanen oppgitt at Berge har 2-årig videregående skole. Det 

er i tillegg en ansatt i foretaket med fagbrev i platearbeiderfaget fra 2012, samt en ansatt 

med diplom som sveisekoordinator. 

 

Øysand Stål AS har sin virksomhet innen «Mekanisk verksted samt tilhørende virksomhet,  

videre deltagelse i andre selskaper med beslektet  virksomhet». Foretaket er i 

Enhetsregistreret registrert med næringskoden «25.110  Produksjon av metallkonstruksjoner 

og deler».  

 

Saksgang 

28.05.2018 Søknad 

17.07.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

03.08.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket skriver i klagebrevet at det pr. dags dato ikke har noen ansatte som oppfyller 

kravet til teoretisk utdanning som teknisk fagskole/bachelorgrad utover at det har ansatte 

med fagbrev, lang praksis og sveisekoordinator IWS. Foretaket trenger tid til å skaffe 

personell med teknisk fagskole og ønsker dermed at direktoratet revurderer vedtaket, slik at 

foretaket kommer inn under overgangsordningen. Det anføres videre at det må hensyntas at 

foretaket er godkjent i utførelsesklasse EXC2, har egen sveisekoordinator og fagarbeidere 

med sveisesertifikater og lang praksis. På bakgrunn av dette anfører foretaket at det er nok 

grunnlag til å dekke utførelse i tiltaksklasse 2 på bakgrunn av overgangsordningen.  

 

Det henvises for øvrig til klagen i sin helhet. 
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Vurdering 

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

godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet.  

 

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

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

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

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

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

 

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

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være teknisk fagskole 

med linjefag bygg.  

 

Foretaket har i nåværende søknads- og klageomgang vist til utdanning for Thor Oddmund 

Kaasbøll og Jan Ivar Hansen. Kaasbøll har fagbrev i platearbeiderfaget fra 2012, mens Hansen 

har diplom for bestått eksamen som nasjonal sveisekoordinator nivå 2 fra Norsk 

Sveiseteknisk forbund fra 2012. Ut i fra direktoratets opplysninger ligger det formell 

utdanning på fagbrevnivå til grunn for diplomet som sveisekoordinator.  

 

De nevnte utdanningene det er vist til er på fagbrevnivå, og vil ikke tilfredsstille kravet til 

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

 

Direktoratet fant imidlertid i søknadsomgangen grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet 

i tiltaksklasse 1 på bakgrunn av nevnte utdanninger og praksis.  

 

Foretaket har tidligere hatt sentral godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet i 

tiltaksklasse 2. På bakgrunn av dette anfører foretaket i klagen at det må omfattes av 

overgangsbestemmelsen for å ha tid til å kunne innrette seg etter utdanningskravet. 

Spørsmålet blir dermed i det følgende om foretaket omfattes av overgangsordningen etter 

SAK10 § 20-3.  

 

Forholdet til overgangsbestemmelsen 

01.01.2016 trådte en rekke endringer i SAK10 i kraft, herunder klare krav til utdanning. Etter 

tilbakemeldinger fra bransjeorganisasjoner og foretak om at endringene kom overraskende 

og fikk negative konsekvenser for foretakene, vedtok Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD) en overgangsbestemmelse.  

 



 

Side 127 

Overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3 innebærer at foretak som søker om fornyelse av sin 

sentrale godkjenning kan vurderes etter de mer lempelige kompetansekravene som gjaldt før 

01.01.2016. Bestemmelsen gjelder frem til 01.07.2020 og ble innført for at foretakene skulle 

få tid til å oppgradere sin formalkompetanse og tilpasse seg regelverket.  

 

Det er en forutsetning for at overgangsbestemmelsen skal komme til anvendelse at det ikke 

har vært større endringer i foretakets ledelse og at foretaket tidligere har fått sentral 

godkjenning på et høyre nivå enn hva foretaket hadde dokumentert å ha formell kompetanse 

til.  

 

Ved søknad om sentral godkjenning i 2015 gikk det frem av foretakets organisasjonsplan at 

Erik Hoff var en del av foretakets daglige ledelse og hadde utdanning på teknisk fagskole-

nivå. Det var ikke oppgitt andre ansatte med utdanning på dette nivået eller høyere. Kravet 

til utdanningsnivå var dermed oppfylt, og foretaket fikk etter hva direktoratet kan finne 

innvilget godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 på bakgrunn av utdanningen til Hoff. 

Godkjenningsområdet ble dermed innvilget på ordinært grunnlag da kravet til 

utdanningsnivå var oppfylt. Dette til forskjell fra de tilfellene som overgangsbestemmelsen 

søker å ivareta, nettopp hvor foretaket har fått sentral godkjenning på et høyere nivå enn 

hva foretaket har dokumentert å ha formell kompetanse til.  

 

Ved søknaden om fornyelse i 2018 fremgår det ikke lenger av organisasjonsplanen at Erik 

Hoff er ansatt i foretaket. Foretaket skriver også nå i søknads- og klageomgang at det på 

nåværende tidspunkt ikke har noen ansatte med utdanning på teknisk fagskolenivå utover 

ansatte med fagbrev, og det synes dermed klart at Hoff ikke lenger er ansatt. Den nye 

organisasjonsplanen viser nå at foretaket har ansatte med formell utdanning på fagbrev-nivå. 

Direktoratet må dermed legge til grunn at Erik Hoff ikke lenger er ansatt i foretaket og at det 

dermed har vært endringer i foretakets faglige ledelse.  

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner ikke direktoratet at forutsetningene for at 

overgangsbestemmelsen skal komme til anvendelse er til stede. Foretaket må dermed 

vurderes etter de absolutte kravene til utdanningsnivå som følger av SAK10 §§ 11-2 og 11-3.  

 

Foretaket har på nåværende tidspunkt dokumentert å ha ansatte med utdanning på 

fagbrevnivå, som ikke innehar tilstrekkelig nivå til å få sentral godkjenning for funksjonen 

ansvarlig utførende i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3. Utdanningskravet er dermed 

ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

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

gjennom referanseprosjektene for å avgjøre klagen. Direktoratet vil imidlertid kort bemerke 

at praksisen foretaket har vist til i søknaden synes å være relevant for det påklagede 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, men direktoratet har ikke anledning til å fravike kravet 

til utdanningsnivå.  
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På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Øysand Stål AS verken i søknaden 

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

sentral godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet.   

 

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

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdet.» 

 

 

Sak 145/18      Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Ing.  

                           Magnussen Klimakonsult (klagesaksnr. 2018/6732) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas til følge. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10. 

Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse: 

«Klagen gjelder 

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

• Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 

 

I brev innsendt 29.08.2018 ble vedtak av 21.08.2018 påklaget av foretaket ved Ulf 

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

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 13.06.2018 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 21.08.2018 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende godkjenningsområde 

ble innvilget: 

• Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1 



 

Side 129 

 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 

 

Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig utdanningsnivå 

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

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

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

imidlertid grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Ing. Magnussen Klimakonsult har ikke hatt sentral godkjenning tidligere.  

 

Foretaket er et enkeltpersonforetak og ligger i Oslo kommune. Innehaver Ulf Magnussen 

utgjør foretakets faglige ledelse. Ulf Magnussen er daglig leder. Han har teknisk fagskole med 

linjefag maskin fra 1969.  

 

Foretaket har sin virksomhet innen rådgivning innen ventilasjon og er registrert med 

næringskoden «74.909 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet 

sted».  

 

Saksgang 

13.06.2018 Søknad 

21.08.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

29.08.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket viser i klagebrevet til at det er riktig at det har utdanning på teknisk fagskolenivå. 

Det vises også til Ulf Magnussens erfaring og arbeidsforhold. I 1987 startet og etablerte han 

Oslo-avdelingen for ventilasjonsfirmaet Hamstad AS. I 1995 startet han opp firmaet 

Klimaentreprenør Ing. Magnussen AS, som hadde sentral godkjenning i tiltaksklasse 3. I 2012 

overtok Bryn Byggklima AS sistnevnte foretak og Magnussen ble ansatt som 

seniorprosjektleder. Her utførte han prosjekter i tiltaksklasse 2 og 3. Foretaket synes det er 

merkelig at det ikke tas hensyn til faglig utvikling etter den tekniske fagskolen. Det henvises 

for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet.  

 

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

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

godkjenningsområdet». Videre skal det vurderes om «foretakets kvalifikasjoner med hensyn 
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til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte godkjenningsområdet» og 

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. SAK10 § 11-5 første ledd. 

 

Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel 

være ingeniør med fag rettet mot ventilasjon- og klimateknikk.  

 

Foretaket har dokumentert at faglig leder har teknisk fagskole med linjefag maskin.» 

 

Klagenemnda vil bemerke at etter de nye reglenes ikrafttredelse fra 1.12.2018 vil kravet til 

utdanningsnivå være oppfylt. Det avgjørende vil da være om kravet til praksis er oppfylt.  

 

Krav til praksis 

Etter en gjennomgang av foretakets referanseprosjekter finner klagenemnda at prosjektene i 

tid og omfang er tilstrekkelig for praksiskravet som etter 1.12.2018 er 10 år for høyere 

fagskolegrad med 120 studiepoeng, eller tilsvarende, jf. SAK10§§ 11-2, 11-3 og 13-5 andre 

ledd bokstav k med tilhørende veiledning. Kravet til praksis er dermed oppfylt og klagen tas 

til følge.  

 

Sak 146/18      Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning  

                           fra Grannes VVS AS (klagesaksnr. 2018/6861) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10. 

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

godkjenningsområder og tiltaksklasser: 

• Utførelse av varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 
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• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 

 

I brev datert 24.08.2018 ble vedtak av 15.08.2018 påklaget ved Jan Roger Grannes. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 08.05.2018 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 15.08.2018 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Utførelse av varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 

 

Avslaget ble begrunnet med at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekket 

tiltaksklasse 3 innenfor godkjenningsområdene utførelse av varme- og kuldeinstallasjoner og 

utførelse av slukkeinstallasjoner og tiltaksklasse 2 innenfor godkjenningsområdet utførelse av 

ventilasjon- og klimainstallasjoner, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-3, 11-4, 11-5 og 13-

5 tredje ledd bokstav p, q og r og tilhørende veiledning. Foretaket hadde dermed ikke 

dokumentert at det hadde kvalifikasjoner som var tilpasset godkjenningsområdene, jf. SAK10 

§ 11-1.  

 

Direktoratet fant imidlertid grunnlag for å innvilge godkjenningsområdene i lavere 

tiltaksklasse. Utførelse av varme- og kuldeinstallasjoner og utførelse av slukkeinstallasjoner 

ble innvilget i tiltaksklasse 2 og utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 

1. 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

GRANNES VVS fikk sentral godkjenning første gang 26.06.2000. Frem til 2009 var foretaket 

sentralt godkjent som ansvarlig søker for bygninger, anlegg, konstruksjoner og installasjoner i 

tiltaksklasse 1, prosjekterende for anlegg og konstruksjoner i tiltaksklasse 1, prosjekterende 
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for bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 2 og utførende for bygninger og installasjoner i 

tiltaksklasse 3. 

 

I perioden 2009 – 2018 hadde foretaket sentral godkjenning for følgende 

godkjenningsområder: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

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

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

• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Våtrom i tiltaksklasse 1 

 

Grannes VVS har 27 ansatte og ligger i Namsos. Siden 2017 er Grannes VVS delt inn i 5 

avdelinger. Foretaket har en grunnbemanning i alle avdelinger, men mange av rørleggerne 

blir brukt på andre avdelinger ved behov. Jan R. Grannes er daglig leder. Han er 

rørleggermester siden 1997, har 27 år i bransjen og tar også prosjektledelse på prosjekter 

hvis andre prosjekter går samtidig. Foretaket har tre prosjektledere å velge mellom når 

jobbene startes opp: 

- Anlegg er ledet av VVS ingeniør Kjetil Kristensen og har én fast rørlegger.  

- Totalteknisk er ledet av rørleggermester Edvin Kolås Laugen og har seks rørlegger, to 

lærlinger og én tømrer.  

- Energi er ledet av salgsingeniør Ståle Grindberg og har én rørlegger og to 

varmepumpe-teknikere.  

- Butikk er ledet av Randi Bugge og har ingen andre ansatte. 

 

Foretaket har sin virksomhet innen rørlegger- og ventilasjonsarbeid. 

 

Saksgang 

08.05.2018 Søknad 

02.07.2018 Innhenting av info 

15.08.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

31.08.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket v/ Jan R. Grannes mener at utdanningsnivå og erfaring i selskapet er tilstrekkelig 

for tiltaksklasse 3 innen disse fagene i henhold til krav i SAK10 §§ 11-2 og 11-3. Det er også 

vedlagt CVer for foretakets faglige ledelse, herunder Jan Roger Grannes, Edvin Kolås Laugen, 

Kjetil Kristensen, Magnus Tausvik og Randi Bugge. Videre skriver han at Grannes VVS er den 

største rørleggerbedriften i Namsos. Selskapet har serviceavtaler med Namsos sykehus og 

Namsos kommune. Serviceavtalene omfatter sanitær, varme, kulde, slukkeanlegg og system 

for medisinsk gass. Det føres ukentlig service og vedlikehold på anlegg som vil, etter 

foretakets påstand, kvalifisere til tiltaksklasse 3. Når det gjelder utførelse av ventilasjon 

refererer Grannes til Kjetil Kristensens kompetanse, herunder hans vedlagte CV. 
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Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdene utførelse av varme- og kuldeinstallasjoner og 

utførelse av slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 og utførelse av ventilasjon- og 

klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2. 

 

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

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

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

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

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. SAK10 § 11-5 første ledd. 

 

Som en følge av endringen i SAK10 etter 01.01.2016 ble prosjektering av sanitær-, varme- og 

slukkeinstallasjoner delt opp i prosjektering av sanitærinstallasjoner, prosjektering av varme- 

og kuldeinstallasjoner og prosjektering av slukkeinstallasjoner.   

  

Tilsvarende ble utførelse av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner delt opp i utførelse av 

sanitærinstallasjoner, utførelse av varme- og kuldeinstallasjoner og utførelse av 

slukkeinstallasjoner.   

  

Dette innebærer at utførelse av varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 og utførelse av 

slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 vil bli behandlet hver for seg i klagesaken.  

 

Utførelse av varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

Krav til utdanning 

For funksjonen utførende i tiltaksklasse 3 er det krav om utdanning på nivå med 

bachelor/høyskoleingeniør eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 med tilhørende 

veiledning.  

 

Foretaket har vist til ingeniørutdanning innen VVS og har dermed dokumentert at kravet til 

utdanningsnivå er oppfylt, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 med veiledning. Etter direktoratets 

vurdering vil ingeniørutdanningen innen VVS-faget også være relevant for faglig ledelse av de 

oppgaver som omfattes av godkjenningsområdet. 

 

Utdanningskravet er dermed oppfylt.  

 

Krav til praksis 

I henhold til SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav p omfatter godkjenningsområdet i tiltaksklasse 

3 utførelse av nye eller vesentlig endring av eksisterende installasjoner med stor 

kompleksitet eller med store konsekvenser ved feil. Godkjenningsområdet omfatter også 
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varmeanlegg med effekt over 150 kW, samt kulde- og varmepumpeanlegg med 

kondensatoreffekt over 150 kW. 

 

Eksempler på installasjoner i tiltaksklasse 3 kan være: 

• arbeidsbygninger med flere enn 4 etasjer, 

• boligbygninger med flere enn 4 etasjer, 

• hoteller og sykehus mer flere enn 4 etasjer, 

• store idrettshaller og andre publikumsbygninger med flere enn 2 etasjer, 

• andre installasjoner med tilsvarende kompleksitet. 

 

For funksjonen ansvarlig utførende i tiltaksklasse 3 må foretaket dokumentere minst 5 års 

relevant praksis. 

 

Foretaket har i søknad om sentral godkjenning vist til fem referanseprosjekter utført i 

perioden 2013-2018. I foreløpig svarbrev av 02.07.2018 ble foretaket oppfordret til å sende 

inn bedre beskrivelser av arbeidet foretaket har utført i referanseprosjektene tilknyttet til 

dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3. Vi mottok svar på denne forespørselen med 

følgende beskrivelser av referanseprosjektene: 

 

- Installering av varmepumper (3x20kw), elkjel og rørsystem for aerotempere og 

tilknytting til eksisterende anlegg. Tilbygg ca. 1000m2. totalt ca. 4000m2.  

 

- Installering av varmepumpe CO2, elkjel 150 kW. Vannbåren gulvvarme, oppvarming 

basseng, oppvarming ventilasjon og konvektorer i skytebane avdeling. Anlegget 

forsyner også tilliggende skoleanlegg for 50Kw. 

 

- Installering av varmeanlegg i bilforretningsbygg m/ verksted, kontorer og 

salgsavdeling. Varmepumpe (4x20kw), elkjel (140kW). Varmepumper av type 

monoblokk med 1 master og 3 slaver. Varme distribueres via vannbåren gulvvarme, 

aerotempere, ventilasjon og radiatorer. 

 

- Installering av luft/vann varmepumpe med effekt 20kw med el-kjel med effekt 26kw 

som spisslast. 500m2 Grunnflate. Aerotempere for oppvarming av 

produksjonslokaler og tørkerom. 

 

- Installering av vannbåren gulvvarme og radiatorsystem i hver boenhet. Varmekilde er 

luft/vann varmepumpe, solfangere på tak, og el-kjel. Varmepumpen og 

solfangersystemet varmer også forbruksvann og sirkulasjonsledning. 

 

Referanseprosjektene viser praksis med godkjenningsområdet, men ingen av dem er vurdert 

som tilstrekkelig relevant for tiltaksklasse 3 da ingen av dem gjelder varmeanlegg med effekt 

over 150 kW. De er heller ikke beskrevet slik til at vi kan se at gjennomføringen i 
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bygningsdeler har vært kritisk i forhold til lydtekniske og branntekniske krav eller som fører 

til store konsekvenser ved feil. 

 

 

Direktoratet fant imidlertid i søknadsomgangen grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet 

i tiltaksklasse 2.   

 

I klagen er det 18.10.2018 etterspurt flere referanseprosjekter som dokumenterer relevant 

praksis over tid med godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3. Vi kan ikke se å ha mottatt svar 

på denne henvendelsen. 

  
Foretaket har etter dette ikke dokumentert å ha kvalifikasjoner som er tilpasset 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd.   

Kravet til praksislengde er følgelig heller ikke oppfylt og foretaket har samlet sett ikke 

dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner som er tilpasset godkjenningsområdet i 

tiltaksklasse 3, jf. SAK10 §11-1 andre ledd.  

 

Utførelse av slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

Krav til utdanning 

For funksjonen utførende i tiltaksklasse 3 er det krav om utdanning på nivå med 

bachelor/høyskoleingeniør eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 med tilhørende 

veiledning.  

 

Foretaket har vist til ingeniørutdanning innen VVS og har dermed dokumentert at kravet til 

utdanningsnivå er oppfylt, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 med veiledning. Etter direktoratets 

vurdering vil ingeniørutdanningen innen VVS-faget også være relevant for faglig ledelse av de 

oppgaver som omfattes av godkjenningsområdet. 

 

Utdanningskravet er dermed oppfylt.  

 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3 omfatter, i henhold til SAK10 § 13-5 tredje ledd 

bokstav q, utførelse av nye eller vesentlig endring av eksisterende installasjoner med stor 

kompleksitet eller med store konsekvenser ved feil i bygninger i risikoklasse 1 – 6 i 

brannklasse 3, bygninger i risikoklasse 5 og 6 i brannklasse 2, og bygninger i brannklasse 4. 

 

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. 

Utførelse av slukkeanlegg i tiltaksklassen 3 gjelder hovedsakelig installasjoner i bygninger i 

RKL 5 og 6. 

 

Eksempler på installasjoner i tiltaksklasse 3 kan være: 
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• arbeidsbygninger med flere enn 4 etasjer, 

• boligbygninger med flere enn 4 etasjer, 

• hoteller og sykehus mer flere enn 4 etasjer, 

• store idrettshaller og andre publikumsbygninger med flere enn 2 etasjer, 

• andre installasjoner med tilsvarende kompleksitet. 

 

For funksjonen ansvarlig utførende i tiltaksklasse 3 må foretaket dokumentere minst 5 års 

relevant praksis. 

 

Foretaket har i søknad om sentral godkjenning vist til to referanseprosjekter utført i perioden 

2013-2018. I foreløpig svarbrev av 02.07.2018 ble det etterspurt bedre beskrivelser av 

arbeidet foretaket har utført i referanseprosjektene. I følge ytterligere beskrivelser mottatt 

fra foretaket, har de i det ene prosjektet utført sprinklerinstallasjon i boligbygg med 20 

leilligheter over to plan med 4 boligsprinklersentraler. Det andre referanseprosjektet gjaldt 

fullsprinkling av 2300 m2, herunder verksted, bilhall, kontorer og møterom. 

 

Direktoratet er på bakgrunn av dette av den oppfatning at referanseprosjektene samlet sett 

ikke dokumenterer tilstrekkelig relevant praksis med godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3, 

jf. SAK10 § 11-3 ledd og tilhørende veiledning.  

 

I klagen er det 18.10.2018 etterspurt flere referanseprosjekter som dokumenterer relevant 

praksis over tid med godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3. Vi kan ikke se å ha mottatt svar 

på denne henvendelsen. 

  
Foretaket har etter dette ikke dokumentert å ha kvalifikasjoner som er tilpasset 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd.   

 

Kravet til praksislengde er følgelig heller ikke oppfylt og foretaket har samlet sett ikke 

dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner som er tilpasset godkjenningsområdet i 

tiltaksklasse 3, jf. SAK10 §11-1 andre ledd.  

 

Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

For funksjonen utførende i tiltaksklasse 2 er det krav om utdanning på nivå med mesterbrev 

eller teknisk fagskole eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 med tilhørende veiledning.  

 

Foretaket har vist til høyskoleutdanning innen VVS og har dermed dokumentert at kravet til 

utdanningsnivå er oppfylt, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 med veiledning. Utdanningen vurderes 

av direktoratet til å være relevant for godkjenningsområdet.  

 

Utdanningskravet er dermed oppfylt.   
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Krav til praksis 

Godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 omfatter, i henhold til SAK10 § 13-5 tredje ledd 

bokstav r, utførelse av ny eller vesentlig endring av en eller flere eksisterende installasjoner 

med middels kompleksitet eller med middels konsekvenser ved feil for inneklima eller 

brannsikkerhet. 

 

Godkjenningsområdet omfatter ventilasjonsanlegg som betjener to eller flere brannceller og 

uten sentralstyring, inntil 25 000 m3/h, mindre ventilasjonsanlegg med sentralstyring i en 

branncelle, og røykventilasjonsanlegg i brannklasse 2. 

 

Godkjenningsområdet omfatter installasjon av komplett klimainstallasjon, samt 

innregulering.  

 

For funksjonen ansvarlig utførende i tiltaksklasse 2 må foretaket dokumentere minst 3 års 

relevant praksis. 

 

I søknadsomgangen har foretaket vist til to referanseprosjekter utført i perioden 2013-2017. I 

foreløpig svarbrev av 02.07.2018 ble foretaket oppfordret til å sende inn bedre beskrivelser 

av arbeidet foretaket har utført i disse referanseprosjektene. Foretaket sendte da inn 

følgende beskrivelser: 

 

- Prosjektet fra 2017 omhandlet balansert ventilasjon for kontorlokaler, herunder 

balansert ventilasjon ca. 3000 m3/t for kontorlandskap, garderober og fellesareal. 

Direktoratet vurderer det slik at prosjektet er relevant for godkjenningsområdet i 

tilatsklasse 2.  

 

- Referanseprosjektet fra 2013 gjaldt utførelse av ventilasjoninstallasjoner for 

boligbygg på 2 etasjer. Etter direktoratets vurdering er dette prosjektet relevant for 

tiltaksklasse 1. 

 

Direktoratet er på bakgrunn av dette av den oppfatning at referanseprosjektene samlet sett 

ikke dokumenterer tilstrekkelig praksislengde med godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. 

SAK10 § 11-3 ledd og tilhørende veiledning.  

 

I klagen refererer foretaket til CVen til ingeniør Kjetil Kristensen som har jobbet med 

ventilasjonsentrepriser i 15 år både på byggherreside (Forsvarets Bygningstjeneste FBT 

Harstad, ansatt i perioden 1982-1984) og som entreprenør (ENTEK Harstad AS, ansatt i 

perioden 1985-2003).  

 

Dokumentasjon for oppfyllelse av krav til praksistid kan være cv som viser praksis fra 

tilsvarende oppgaver av tilstrekkelig varighet, jf. § 11-1 med tilhørende veiledning.  
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Vedlagte CV viser imidlertid kun hans stilling som ingeniør VVS med prosjekteringsoppgaver 

innen varme-, ventilasjon og sanitær, og ingen konkrete referanseprosjekter hvor han var 

innvolvert da han var ansatt i Forsvarets Bygningstjeneste og ENTEK Harstad AS. Vi finner 

derfor ikke at vi kan legge den til grunn for vår vurdering, sett i sammenheng med praksisen 

foretaket har vist til i søknadsomgangen.  

 

Det er derfor den 18.10.2018 etterspurt flere referanseprosjekter som dokumenterer 

relevant praksis over tid med godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2. Vi kan ikke se å ha 

mottatt svar på denne henvendelsen. 

 

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

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene utførelse av varme- og 

kuldeinstallasjoner og utførelse av slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3, og utførelse av 

ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2.  

 

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

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdene.» 

 

 

Sak 147/18      Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning  

                           fra Oskar Johansen AS (klagesaksnr. 2018/6963) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10. 

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

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

godkjenningsområde: 

• Utførelse av slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

 

I brev datert 30.08.2018 ble vedtak av 27.08.2018 påklaget ved Ole Tonny Johansen Larsen. 

Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 13.06.2018 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 27.08.2018 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Utførelse av slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

 

Avslaget for det påklagede godkjenningsområdet ble begrunnet med at foretaket ikke hadde 

dokumentert relevant utdanning for det omsøkte godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3, jf. 

Byggesaksforskriften (SAK10) § 11-3 og tilhørende veiledning. Det ble vist til at relevant 

utdanning for dette godkjenningsområdet for eksempel vil være ingeniør VVS. Foretaket 

hadde dokumentert å ha ansatte med utdanning som elektroingeniør, som direktoratet ikke 

fant at var tilstrekkelig relevant for godkjenningsområdet utførelse av slukkeinstallasjoner. 

Foretaket hadde dermed ikke dokumentert å ha kvalifikasjoner som er tilpasset 

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

 

Direktoratet fant imidlertid grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, da 

foretaket hadde dokumentert å ha ansatte med mesterbrev i rørleggerfaget og teknisk 

fagskole VVS som vil være relevante utdanninger for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2.  

 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Oskar Johansen AS fikk sentral godkjenning første gang 01.09.1998. I perioden 08.09.2015 –

26.08.2018 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene ansvarlig søker i 

tiltaksklasse 1, prosjektering av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 1, 
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utførelse av sanitær, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2 og våtromsarbeid i 

tiltaksklasse 1. 

 

Foretaket har 10 ansatte og ligger i Notodden i Telemark. Mai-Britt Johansen er daglig leder. 

Hun har mesterbrev i rørleggerfaget fra 1992. Av andre utdanninger i foretaket er det 

dokumentert to andre ansatte med mesterbrev i rørleggerfaget, to svennebrev i 

rørleggerfaget, teknisk fagskole innen varme-, ventilasjons og sanitærteknikk fra 1981 samt 

3-årig ingeniørutdanning innen elektrofag fra 1989.  

 

Foretaket har sin virksomhet innen «Rørleggervirksomhet og hva dermed står i  forbindelse» 

og er i Enhetsregisteret registrert med næringskoden «43.221 Rørleggerarbeid».  

 

Saksgang 

13.06.2018 Søknad 

17.08.2018 Foreløpig svarbrev 

23.08.2018 Innsendt tilleggsinformasjon fra foretaket 

27.08.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

04.09.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket skriver i klagen at det er uenig i avslaget for godkjenningsområdet utførelse av 

slukkeanlegg i tiltaksklasse 3 og ønsker området vurdert på nytt sammen med utdypende 

informasjon i klagen. Foretaket viser til at det siden starten av 2000-tallet har satset på 

slukkeanlegg/sprinkler og utfører en rekke sprinkleranlegg gjennom året i tillegg til å ha egen 

avdeling med sprinkler-rørleggere og sprinkleringeniør. Foretaket viser videre til å være FG-

godkjent bedrift med videreutdannelse innenfor kontroll og utførelse.  

 

Det vises til at avslaget er begrunnet med at foretakets ingeniør ikke er VVS-relatert. 

Foretaket bekrefter dette, men anfører at den ansatte har fagutdannelse, er rørleggermester 

med over 30 års erfaring og har FG-eksamen i prosjektering og kontroll av sprinkleranlegg. I 

tillegg anser foretaket som at ingeniørutdannelsen har alle «grunnfagene» innenfor 

ingeniørfaget og som også var helt avgjørende for videreutdannelse innenfor kontroll og 

prosjektering som relevant. Foretaket bemerker avslutningsvis at fagplan til VVS ingeniør-

utdanningen har hatt tilnærmet ingenting knyttet til slukkeanlegg.  

 

Det henvises for øvrig til klagen med vedlegg. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet.  

 

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

ansvarsrett «dokumentere at det har kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte 
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godkjenningsområdet». Videre skal det vurderes om «foretakets kvalifikasjoner med hensyn 

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

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

 

Utførelse av slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel 

være bacheloringeniør retning VVS.  

 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med en rekke utdanninger, herunder flere 

mesterbrev i rørleggerfaget, svennebrev i rørleggerfaget og teknisk fagskole VVS.»  

 

Klagenemnda vil bemerke at etter de nye reglenes ikrafttredelse fra 1.12.2018 vil kravet til 

utdanningsnivå være oppfylt med utdannelsen teknisk fagskole VVS. Det avgjørende vil da 

være om kravet til praksis er oppfylt.  

 

Det hitsettes videre fra direktoratets vurdering og fremstilling: 

 

«Krav til praksis 

Foretaket har i søknads- og klageomgangen vist til en rekke referanseprosjekter som 

omhandler utførelse av arbeider med sprinkleranlegg i større bygg datert 2007 – 2018. Flere 

av byggene er skoler og hotellbygninger med 4 – 6 etasjer.» 

 

Klagenemnda henviser til kravet i SAK10 § 11-3 på minimum 8 års praksis ved utdanningsnivå 

c, som tilsvarer høyere fagskolegrad med 120 studiepoeng. Referanseprosjektene er ikke 

tilstrekkelig beskrevet til at klagenemnda kan vurdere om de tilfredsstiller kravene til 

relevant praksis over tid for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3, jf. SAK10 §§ 11-3 og 13-5 

tredje ledd bokstav q med tilhørende veiledning. Klagenemnda kan ikke etter dette se at 

kravet til praksis på minimum 8 år for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3 er tilfredsstilt. 

Kravet til praksis er dermed ikke oppfylt som følge av dette.  

 

Det hitsettes videre fra direktoratets vurdering og fremstilling: 

 

«Konklusjon 

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

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet.  

 

Tidligere godkjenning for kombinert godkjenningsområde 
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Direktoratet er kjent med at foretaket tidligere har hatt sentral godkjenning for det 

daværende kombinerte godkjenningsområdet utførelse av sanitær-, varme- og 

slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 i perioden 17.02.2012 til 01.09.2015. Etter dette har 

foretaket hadde godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2. frem 

til 26.08.2018. Til dette vil direktoratet bemerke: Ved søknad om sentral godkjenning må 

foretaket dokumentere at det oppfyller de krav som fremgår av gjeldende regelverk på 

tidspunktet for søknaden, jf. SAK10 § 13-4 tredje ledd. Foretaket må dermed blant annet 

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

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

er også slik at praktiseringen av regelverket vedrørende den sentrale godkjenningsordningen 

har blitt noe strengere de siste årene som følge av bygningsmyndighetenes ønske om dette, 

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

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

således ingen automatikk i at et foretak får fornyet sin sentrale godkjenning for omsøkt 

godkjenningsområde og/eller tiltaksklasse selv om det har hatt godkjenning for dette 

tidligere i samme eller høyere tiltaksklasse.   

 

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

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdene.» 

 

 

Sak 148/18      Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning  

                           fra Trygve J. Sjøen AS (klagesaksnr. 2018/7456) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10. 

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 
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«Klagen gjelder 

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

godkjenningsområde: 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 

 

I brev datert 18.09.2018 ble vedtak av 17.09.2018 påklaget av foretaket ved Jan Petter Sjøen. 

Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 12.06.2018 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 17.09.2018 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av veg, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

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

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

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1 

 

Avslaget for prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 ble begrunnet med at foretaket ikke 

hadde dokumentert tilstrekkelig relevant utdanning for dette godkjenningsområdet i omsøkt 

tiltaksklasse, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-3 og 11-5 og tilhørende veiledning. 

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

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 11-1. Direktoratet fant imidlertid grunnlag 

for å innvilge godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1. 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Trygve J Sjøen AS fikk sentral godkjenning første gang 07.09.1998. I perioden 08.07.2015 – 

08.07.2018 hadde foretaket sentral godkjenning for en rekke godkjenningsområder innen 

funksjonene ansvarlig søker, prosjekterende, utførende og kontrollerende, herunder 

prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1. 
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Foretaket har 22 ansatte og ligger i Åkerhamn i Karmøy kommune, Rogaland fylke. Jan Petter 

Sjøen er daglig leder. Han har mesterbrev i tømrerfaget fra 1987 og teknisk fagskole 

husbyggingslinje fra 1984. Foretaket har også dokumentert å ha flere ansatte med 

svennebrev i tømrerfaget, mesterbrev som bygg-/tømrermester, teknisk fagskole bygg og 

husbyggingsteknikk samt bachelor i ingeniørfag med studieprogram bygg, retning 

konstruksjon.  

 

Foretaket har sin virksomhet innen handel, entreprenørvirksomhet og beslektet virksomhet 

med økonomisk formål. Foretaket er registrert med næringskoden «41.200 Oppføring av 

bygninger» i Enhetsregisteret.  

 

Saksgang 

12.06.2018 Søknad 

27.08.2018 Foreløpig svarbrev 

13.09.2018 Tilsvar fra foretaket 

17.09.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

20.09.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket skriver i klagen at det ikke finner noe universitet i Norge som tilbyr bachelor i 

arkitektur og at det ikke kan være intensjonen med forskriften at man må utdannes i 

utlandet for å oppnå relevant utdanning i dette fagområdet. Foretakets konklusjon er at de 

som utarbeidet SAK10 vurderte at «tilsvarende» utdanning som tilbys i Norge dekker 

forsvarlig de krav til kompetanse som settes i forskriften. Foretaket viser til at utdanning fra 

andre EØS-stater skal likestilles med tilsvarende norsk utdanning og at dette også må gå 

motsatt vei.  

 

Det vises også til to utdanningsprogram ved NTNU for byggingeniør på bachelornivå og 

arkitektur på masternivå. Foretaket viser til beskrivelser av studieretningene og anfører at 

bygningsingeniørfaget og arkitektfaget griper mye inn i hverandre og at gjensidig god 

kunnskap og forståelse av de to fagområdene er avgjørende for at alle byggeprosjekter skal 

få en god teknisk løsning, utforming og drift.  

 

Det anføres at utdanningen som byggingeniør med studieretning konstruksjon-

/husbyggingsteknikk er den fagkombinasjonen som forskriftens forfattere mener er 

tilsvarende en utenlandsk bachelor i arkitektur. Foretaket skriver at utdanningen som 

byggingeniør gir arkitektfaglig kompetanse, på samme nivå som arkitektutdannelsen gir 

kompetanse innen byggingeniør-studiet.  

 

Når det gjelder foretakets praksis, vises det til referanseprosjektene som er lagt ved i 

søknaden samt referanseprosjekter sendt inn i tidligere søknader. Foretaket fikk i søknaden 

innvilget sentral godkjenning for prosjektering av veg, utearealer og landskapsutforming i 
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tiltaksklasse 2 og anfører i denne forbindelse at nevnte godkjenningsområde og 

arkitekturprosjektering griper mye inn i hverandre, da uteareal og landskapsutforming er en 

viktig del av den arkitektoniske vurderingen og utformingen ved ethvert prosjekt. 

 

Avslutningsvis skriver foretaket at det mener det innehar relevant teoretisk utdannelse og 

relevant praksis som kreves for det påklagede godkjenningsområdet.  

 

For øvrig bemerker også foretaket at det er kjent med at andre foretak i deres nærområde 

innehar omsøkte tiltaksklasse med samme utdanningsnivå og fagretning som det selv har 

dokumentert, og stiller derfor spørsmålstegn ved om det legges forskjellige vurderinger til 

grunn fra den enkelte saksbehandler hvor forskriften er uklar.  

 

Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet. 

 

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

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

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

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

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. SAK10 § 11-5 første ledd. 

 

Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel 

være arkitektfaglig utdanning på bachelornivå.  

 

Foretaket har dokumentert at byggeleder Kenneth Sjøen blant annet har en bachelor i 

ingeniørfag med studieprogram bygg, retning konstruksjon fra 2012. Denne utdanningen 

oppfyller kravet til nødvendig utdanningsnivå for funksjonen ansvarlig prosjekterende i 

tiltaksklasse 2. Spørsmålet blir derfor om den er tilstrekkelig relevant for 

godkjenningsområdet prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2. 

 

Ved relevansvurderingen av utdanningen vil fagretning og fagkombinasjon være sentralt, jf. 

SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Et avgjørende moment vil derfor være om 

utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets faglige 

innhold og arbeidsoppgaver.   
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Arkitekturprosjektering av bygninger, anlegg eller konstruksjoner omfatter arkitektonisk 

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

funksjonelle og miljømessige forhold, samt byggverkets kompleksitet og/eller 

tilpasningsbehov til omgivelser er avgjørende for fastsettelse av tiltaksklasse. Oppgaven 

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

prosjektering av utomhusarealer herunder veg og parkeringsplass, samt universell utforming 

(UU) av utomhusområder og planløsning i bygget. 

 

Arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2 omfatter arkitektonisk utforming av byggverk i 

områder med en viss tetthet (rekkehus, kjedehus, ol), og andre bygninger inntil 5 000 m2 

BRA med enkle krav til arkitektonisk utforming samt endringer i eksisterende byggverk der 

byggverket i seg selv representerer en viss arkitektonisk eller kulturell verdi. Eksempler på 

arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2 kan være boligblokker, kontor-, forretnings- og 

skolebygg (inntil 5 etasjer), store utendørstribuner, bruer og middels høye tårn, jf. SAK10 § 

13-5 andre ledd bokstav a og tilhørende veiledning.  

 

Det følger av dette at ved vurderingen av hva som er relevant utdanning for 

arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2, vil det være avgjørende hvorvidt utdanningen 

innehar elementer knyttet til både funksjon og design, herunder estetisk planlegging og 

utforming. 

 

Utdanning som byggingeniør retter seg mot tekniske og konstruksjonsmessige egenskaper 

ved byggverk. En byggingeniør jobber med praktiske oppgaver og tekniske løsninger, og har 

inngående kunnskaper om konstruksjoner og materialer som tre, stål og betong. Foretaket 

har lagt ved dokumentasjon på utdanning som byggingeniør, hvor det fremgår at 

utdanningen blant annet innehar opplæring i fag som Konstruksjonslære, 

Konstruksjonsmekanikk 2, Betongkonstruksjoner 2 og Stålkonstruksjoner 2. I tillegg innehar 

studiet opplæring i emnet Arkitekturforståelse, som utgjør 5 studiepoeng. Det fremgår av 

vitnemålet at bacheloroppgaven var knyttet til konstruksjonsteknikk ved en industrihall.  

 

Til forskjell fra dette, retter utdanningen som arkitekt seg mot evnen til å vurdere design og 

arkitektur i et samfunnsperspektiv, hvor planlegging av bygninger, byggeteknikk, utseende, 

miljø og kultur står sentralt. Ettersom arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2 omfatter 

bygninger med enkle krav til arkitektonisk utforming og endringer i eksisterende byggverk 

hvor byggverket i seg selv representerer en viss arkitektonisk eller kulturell verdi, finner 

direktoratet at utdanning som byggingeniør ikke gir et bredt nok grunnlag til å prosjektere 

arkitektur i høyrere tiltaksklasser. Dette er også stadfestet av klagenemnda en rekke ganger.  

 

Det er riktig som foretaket påpeker at det ikke tilbys bachelor i arkitektur i Norge. I 

avslagsbrevet burde det heller derfor ha stått arkitektfaglig utdanning på bachelornivå. Det 

vil si at utdanningen det vises til må ha en tilstrekkelig arkitektfaglig tyngde. Når det gjelder 

foretakets anførsel om at bygningsingeniørfaget og arkitektfaget griper mye inn i hverandre, 
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bemerker direktoratet at det nettopp vil være spesialiseringen innen arkitektur som er 

avgjørende, ikke at utdanningen kan inneha mindre elementer innen arkitektur.  

 

Når det gjelder det forhold at foretaket har fått sentral godkjenning for prosjektering av veg, 

utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2, bemerker direktoratet at det ved søknad 

om sentral godkjenning foretas en konkret vurdering av de enkelte omsøkte 

godkjenningsområdene og at en innvilgelse av nevnte godkjenningsområde ikke 

nødvendigvis medfører at vurderingen innen arkitekturprosjektering får samme utfall. Hertil 

kommer også at prosjektering av veg, utearealer og landskapsutforming utgjør kun en del av 

det påklagede godkjenningsområdet.  

 

Utdanningen som byggingeniør anses etter dette for å ikke være tilstrekkelig relevant for 

arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2.» 

 

Klagenemnda har også vurdert utdanningen teknisk fagskole husbyggingslinje etter de nye 

reglene som trådte i kraft 1.12.2018 hvor høyere fagskoleutdanning vil være tilstrekkelig nivå 

for prosjektering i tiltaksklasse 2. I likhet med utdanningen som byggingeniør retter 

fagskoleutdanning innen husbygging seg mot tekniske og konstruksjonsmessige egenskaper 

ved byggverket og har dermed ikke tilstrekkelig relevans for godkjenningsområdet 

prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2.  

 

Det hitsettes videre fra direktoratets vurdering og fremstilling: 

 

«Kravet til utdanning er dermed ikke oppfylt.  

 

Foretaket fikk i søknaden innvilget arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 1. Tiltaksklasse 1 

omfatter bygninger inntil 500 m2 BRA og større industri eller lagerbygg med enkel planløsning 

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

arkitektonisk verdi, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav a og tilhørende veiledning. Da det for 

arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 1 ikke stilles like høye krav til arkitektonisk utforming 

samt at det dreier seg om mindre bygg, vil utdanning som byggingeniør være tilstrekkelig 

relevant for arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 1.  

 

Krav til praksis 

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

igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet bemerker likevel 

kort at selv om flere av referanseprosjektene synes å vise til relevante arbeider med det 

påklagede godkjenningsområdet, så har ikke direktoratet anledning til å la praksis veie opp 

for manglende relevant utdanning. Hertil kommer også at relevant praksis vil si at den bygger 

på den utdanningen som kreves, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning.  

 

Når det gjelder foretakets anførsel om at det er kjent med at andre foretak innehar sentral 

godkjenning for prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 på bakgrunn av samme 
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utdanningsnivå og fagretning som det selv har dokumentert, bemerker direktoratet kort at 

dersom foretak har fått innvilget sentral godkjenning uten at forskriftens krav var tilstrekkelig 

oppfylt, må direktoratet i slike tilfeller vurdere å trekke godkjenningen for de 

godkjenningsområder og tiltaksklasser dette gjelder.  

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Trygve J Sjøen AS verken i søknaden 

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

sentral godkjenning for godkjenningsområdet prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2. 

 

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

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdet.» 

 

Klager har i e-post datert 26.11.2018 sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i  

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

de har avgjørende betydning for resultatet i saken. 

 

 

Sak 149/19      Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning  

                           fra VVS Service Bergen Lars B. Hope (klagesaksnr. 2018/7459) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10. 

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

godkjenningsområder: 

• Prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 
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• Utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 20.09.2018 ble vedtak av 20.09.2018 påklaget ved innehaver Lars Benjamin 

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

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 19.07.2018 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 20.09.2018 avslo direktoratet søknaden. Følgende godkjenningsområder ble 

ikke innvilget: 

• Prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

 

Avslaget ble for begge godkjenningsområder begrunnet med at foretaket ikke hadde 

dokumentert å ha nødvendig relevant utdanning, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-3 og 

tilhørende veiledning. Foretaket hadde vist til å ha ansatte med utdanning som 

industrirørlegger, og dette ble ikke vurdert til å være tilstrekkelig relevant utdanning for de 

påklagede godkjenningsområdene. For godkjenningsområdet prosjektering av 

sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 ble avslaget i tillegg begrunnet med at foretaket ikke 

hadde dokumentert nødvendig utdanningsnivå for tiltaksklasse 1, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 

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

nødvendige kvalifikasjoner som var tilpasset de omsøkte godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 

11-1 andre ledd.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

VVS Service Bergen ble registrert 01.02.2006 og fikk sentral godkjenning første gang 

07.08.2015. Frem til 07.08.2018 hadde foretaket sentral godkjenning for 

godkjenningsområdene prosjektering av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i 

tiltaksklasse 1 og utførelse av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 1. 

 

Foretaket er et enkeltpersonforetak med 1 ansatt og ligger i Bjørøyhamn i Fjell kommune i 

Hordaland. Lars Benjamin Hope er innehaver og daglig leder. Han har fagbrev som 

industrirørlegger fra 1999.  

 

Foretaket har sin virksomhet innen «utførelse av VVS tjenester og det som står i forbindelse, 

utleie av VVS tjenester og kjøp og salg av VVS produkter» og er i Enhetsregisteret registrert 

med næringskoden «43.221 Rørleggerarbeid».  

Saksgang 

19.07.2018 Søknad 

20.09.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Avslag) 

20.09.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
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Foretakets anførsler 

Foretaket skriver i klagen at det har hatt sentral godkjenning for godkjenningsområdene 

tidligere i over 3 år, og overholdt alle sine plikter praktisk og økonomisk. Foretaket ønsker at 

direktoratet sjekker om det er gjort feil i behandlingen av søknaden, da det for foretaket er 

en problematisk situasjon med mange pågående jobber og kommende jobber som krever 

godkjenningen.  

 

Lars Benjamin Hope anfører å ha gått skole bygningsrørlegger, men mangelen på tid har gjort 

at svennebrev ikke har blitt tatt, noe som i følge Hope kun er en formalitet. Han viser til å ha 

jobbet aktivt i byggebransjen i 19 år, og sammen med fagbrev som industrirørlegger betyr 

dette enda bredere erfaring enn kun svennebrev.  

 

Hope viser avslutningsvis til at han ikke er enig i direktoratets vurdering av søknaden, og er 

seriøs og stolt av det han gjør.  

 

Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene.  

 

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

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

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

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

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. SAK10 § 11-5 første ledd. 

 

Prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 og utførelse av sanitærinstallasjoner 

i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

utdanning for godkjenningsområdet prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 vil 

for eksempel være mesterbrev som rørlegger eller teknisk fagskole VVS.  

 

For funksjonen ansvarlig utførende i tiltaksklasse 1 kreves det utdanning på nivå med fag- 

eller svenneprøve i henhold til læreplaner fastsatt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om 

grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og 

tilhørende veiledning. Relevant utdanning for godkjenningsområdet utførelse av 

sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 vil for eksempel være svennebrev som rørlegger.  
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Foretakets innehaver Lars Benjamin Hope har dokumentert å ha fagbrev som 

industrirørlegger fra 1999. I klagen er det anført at dette sammen med bred erfaring må 

være tilstrekkelig for å få sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. Det 

er også anført at Hope har tatt utdanning som bygningsrørlegger, men at selve svennebrevet 

ikke er tatt som følge av mangel på tid. I følge Hope er dette kun en formalitet. Det er ikke 

dokumentert et slikt svennebrev som rørlegger i søknads- eller klageomgang. Utdanning som 

legges til grunn må være fullført og dokumenteres i form av vitnemål eller lignende 

dokumentasjon, jf. SAK10 §§ 11-1 andre ledd og 11-2 med tilhørende veiledninger. Da et slikt 

svennebrev som rørlegger ikke er dokumentert overfor direktoratet, forholder direktoratet 

seg i det følgende til fagbrevet som industrirørlegger.  

 

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

med tilstrekkelig nivå, jf. SAK10 §§ 11-3 og 11-5 med tilhørende veiledninger. Ved 

vurderingen av om utdanningen anses som relevant er fagretning og fagkombinasjon 

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

utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets innhold 

og arbeidsoppgaver. Godkjenningsområdenes innhold fremgår av SAK10 § 13-5 andre ledd 

bokstav h og tredje ledd bokstav o med tilhørende veiledninger.  

 

Direktoratet vil her bemerke at foretak som søker sentral godkjenning skal ha faglig ledelse 

som behersker bredde av arbeidsoppgaver innen de godkjenningsområder det søkes sentral 

godkjenning for, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) side 130. Dette innebærer at faglig ledelse 

dermed må ha utdanning og praksis som gir tilstrekkelige kvalifikasjoner til å kunne forestå 

hele bredden av godkjenningsområdets arbeidsoppgaver.  

 

Direktoratet har ved vurderingen av utdanningen sett hen til læreplaner for både rørleggere 

og industrirørleggere. 

 

Av læreplan for rørleggerfaget fremgår det at utdanningen blant annet skal kunne planlegge 

og gjennomføre oppbygging av utvendige og innvendige vann- og avløps ledninger til boliger, 

tegne enkle sanitæranlegg for boliger og utføre forenklet dimensjonering av vann- og 

avløpsledninger og montere sanitærutstyr. Videre skal man kunne tegne og dimensjonere og 

velge materiale for enkle energianlegg, montere, isolere og sette i gang enkle vannbårne 

energianlegg, utføre ulike sveisemetoder og montere enkle varmepumpeanlegg. Man skal 

også kunne forklare oppbyggingen av vannbårne sprinkleranlegg i boliger, velge rør og deler 

til sprinkleranleggene og montere enkle anlegg med vann som slukkemiddel.  

 

Etter hva direktoratet kan se ut i fra læreplan for industrirørleggere er denne utdanningen 

mer rettet mot håndtering og bruk av maskiner, materialer og produksjonsutstyr og bygger i 

større grad på maskin- og teknologifag enn byggfag. Fagene dreier seg først og fremst om 

feilsøking, reparasjon, testing, montering og forebyggende vedlikehold av maskiner og utstyr 

samt tekniske tjenester og røropplegg i forbindelse med dette.  
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Det er etter det direktoratet kan finne såpass stor forskjell når det kommer til faginnholdet i 

utdanningene at utdanningen som industrirørlegger ikke etter direktoratets vurdering kan 

anses som tilstrekkelig relevant for de påklagede godkjenningsområdene, jf. SAK10 §§ 11-3 

og 11-5. Utdanningen som industrirørlegger gjenspeiler ikke godkjenningsområdenes innhold 

og arbeidsoppgaver i tilstrekkelig grad til at denne kan vurderes til å være tilstrekkelig 

relevant. Direktoratet er klar over at foretaket kan ha tilegnet seg kompetanse på 

godkjenningsområdene gjennom praksis. Denne kompetansen vil imidlertid ikke bygge på en 

tilstrekkelig relevant utdanning i tråd med byggesaksforskriftens krav.  

 

Fagbrevet som industrirørlegger tilfredsstiller heller ikke kravet til utdanningsnivå for 

godkjenningsområdet prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1, jf. SAK10 §§ 11-

2 og 11-3.  

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

Utdanningskravene som oppstilles i SAK10 §§ 11-2 og 11-3 er absolutte, og praksis kan 

dermed ikke veie opp for utdanningens manglende relevans og/eller nivå. Da foretaket ikke 

har dokumentert at utdanningskravene er oppfylt, er det ikke nødvendig å gå detaljert 

igjennom foretakets praksis for å avgjøre klagen. Direktoratet vil likevel knytte noen korte 

bemerkninger til foretakets praksis.  

 

Foretaket har i søknaden vist til fire referanseprosjekter datert 2017 og 2018 i tilknytning til 

begge godkjenningsområder. Det er i prosjektene vist til prosjektering av og utførelse av 

sanitærinstallasjoner i eneboliger og lagerhall. Prosjektene det er vist til utgjør relevant og 

oppdatert praksis for godkjenningsområdene i tiltaksklasse 1, jf. §§ 11-3 og 13-5 andre ledd 

bokstav h og tredje ledd bokstav o med tilhørende veiledninger. Da praksisen foretaket har 

vist til ikke er opparbeidet på den utdanningen som kreves, vil imidlertid ikke denne kunne 

tillegges vekt, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Kravet til praksis er dermed ikke 

oppfylt som følge av dette.  

 

Konklusjon 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at VVS Service Bergen verken i 

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene.  

 

Forholdet til overgangsbestemmelsen 

Selv om den påklagede søknaden gjelder en fornyelse og foretaket har fått avslag for 

manglende utdanningsnivå for det ene godkjenningsområdet, vil overgangsbestemmelsen i 

SAK10 § 20-3 her ikke komme til anvendelse. Overgangsbestemmelsen innebærer at foretak 

som søker om fornyelse av sentral godkjenning etter 1.1.2016 skal vurderes etter de mer 

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

veiledning. En forutsetning for at et foretak skal kunne omfattes er imidlertid at det faktisk 
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gjelder en fornyelsessøknad i tillegg til at foretaket kan vise til relevant utdanning for de 

aktuelle godkjenningsområdene. Foretaket har i dette tilfellet ikke dokumentert å ha 

relevant utdanning for de påklagede godkjenningsområdene, og omfattes på bakgrunn av 

dette ikke av overgangsbestemmelsen for fornyelse av sentral godkjenning, jf. SAK10 § 20-3.  

 

Tidligere godkjenning for kombinerte godkjenningsområder 

Foretaket viser også til at det har hatt sentral godkjenning for de påklagede 

godkjenningsområdene tidligere. Foretaket hadde frem til 07.08.2018 sentral godkjenning 

for de daværende kombinerte godkjenningsområdene prosjektering av sanitær-, varme- og 

slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 1 og utførelse av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i 

tiltaksklasse 1. Til dette vil direktoratet bemerke at ved søknad om sentral godkjenning må 

foretaket dokumentere at det oppfyller de krav som fremgår av gjeldende regelverk på 

tidspunktet for fornyelsessøknaden, jf. SAK10 § 13-4 tredje ledd. Det er også slik at 

praktiseringen av regelverket vedrørende den sentrale godkjenningsordningen har blitt noe 

strengere de siste årene som følge av bygningsmyndighetenes ønske om dette, jf. Ot.prp. nr. 

45 (2007-2008) s. 132. Den sentrale godkjenningsordningen må forholde seg til disse kravene 

ved behandling av søknader, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) kap. 27.6. Dette innebærer at selv 

om foretaket søker om fornyelse av sentral godkjenning må det like fullt ut oppfylle de 

gjeldende krav til utdanning og praksis på søknadstidspunktet. Det er således ingen 

automatikk i at et foretak får fornyet sin sentrale godkjenning for de godkjenningsområder 

og/eller tiltaksklasser det tidligere har hatt.  

 

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

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdene.» 

 

Klager har i e-post datert 24.11.2018 sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i  

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

de har avgjørende betydning for resultatet i saken. 

 

Sak 150/18 Eventuelt 

 

Neste møte i klagenemnda blir mandag 18. mars 2019.  
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	Oppsummering:
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	«Klagen gjelder
	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretakets anførsler
	Vurdering
	Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2
	Krav til praksis
	Oppsummering:
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	«Klagen gjelder
	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretakets anførsler
	Vurdering
	«Krav til praksis
	«Krav til praksis
	Oppsummering:
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	«Klagen gjelder
	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretakets anførsler
	Vurdering
	Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.
	Oppsummering:
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	«Klagen gjelder
	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretakets anførsler
	Vurdering
	Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2, prosjektering av konstruksjonssikkerhet og prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2, utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner og murarbeid i tiltaksklasse 3
	Krav til praksis
	Krav til praksis
	Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2
	Krav til praksis
	Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3
	Krav til praksis
	De oppgitte referanseprosjektene omfatter i hovedsak utførelse av tømrerarbeider som gjør at de er vurdert som ikke tilstrekkelig relevante for godkjenningsområdet utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner. Direktoratet vil samtidig påpeke at godkj...
	Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 3
	Krav til praksis
	Referanseprosjektet som handler om tilbygg til en del av rekkehus fra Skedsmo kommune, sak 17/8700 dokumenterer etter direktoratets vurdering heller ikke tilstrekkelig relevant praksis med murarbeid.
	Foretaket har også vist til ett referanseprosjektet fra 90-tallet som vurderes å ikke være  tilstrekkelig relevant, jf. SAK10 § 11-3: «Det skal legges vekt på om praksis er oppdatert. For tiltaksklasse 1 og 2 vil normalt praksis fra de siste 10 år ans...
	Samlet sett vurderes praksisen det er vist til å omfattes av godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav g: « Alle relevante arbeider som inngår i oppføring av...
	Godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeider og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 har foretaket fått innvilget i søknadsomgangen.
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	«Klagen gjelder
	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2
	Krav til praksis
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.
	Oppsummering:
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	«Klagen gjelder
	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretakets anførsler
	Vurdering
	Seriøsitetsvilkårene i SAK10 § 13-1a innebærer blant annet at foretak som søker om og innehar sentral godkjenning skal være registrert i Merverdiavgiftsregisteret og at antall ansatte som foretaket har innmeldt i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregistere...
	Kravet om registrering i Merverdiavgiftsregisteret
	Foretak som søker om og innehar sentral godkjenning skal være registrert i Merverdiavgiftsregisteret, jf. SAK10 § 13-1a. Bestemmelsen viser til mval. § 2-1, som legger føringer for foretakets registreringsplikt i Merverdiavgiftsregisteret.
	Ved behandling av søknaden om sentral godkjenning var ikke Grenland Boligutvikling AS registrert i Merverdiavgiftsregisteret. I foreløpig svarbrev av 24.04.2018 viste direktoratet til kravet om registrering i Merverdiavgiftsregisteret og for det tilfe...
	I klagen viser foretaket til at manglende registrering skyldes en misforståelse mellom regnskapsfører og foretaket, og det bekreftes samtidig at foretaket nå er innmeldt i Merverdiavgiftsregisteret.
	Ved behandlingen av klagen kan direktoratet fremdeles ikke se at foretaket er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Direktoratet sendte en ny e-post til foretaket av 08.10.2018 vedrørende registrering, men kan ikke se å ha mottatt noen tilbakemeldin...
	Til opplysning vil ikke foretak som ikke har nådd beløpsgrensen på 50 000 kr oppfylle kravet om registering etter SAK10 § 13-1a og vil følgelig heller ikke kunne få sentral godkjenning. Det vises imidlertid til muligheten foretakene har til å forhånds...
	Direktoratet finner etter ovennevnte at kravet om registrering i Merverdiavgiftsregisteret ikke er oppfylt.
	Som følge av at kravet til registrering i Merverdiavgiftsregisteret ikke er oppfylt, er det ikke nødvendig å gå detaljert igjennom utdanningen og referanseprosjektene som foretaket har sendt inn. Direktoratet ønsker likevel å komme med noen bemerkning...
	Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2
	Krav til praksis
	Godkjenningsområdets innhold fremgår av SAK10 § 13-5 første ledd. Søkerfunksjonen i tiltaksklasse 2 omfatter søknader med noe kompleksitet, der koordineringsbehovet for prosjektering, utførelse eller kontroll er krevende. Eksempelvis vil dette omfatte...
	Foretaket har i søknaden vist til referanseprosjekter fra perioden 2016 – 2017 som gjaldt arbeider i forbindelse med utskifting av heis i sykehus og arbeider ved eneboliger. Foretaket skriver at det har vært ansvarlig søker. Det er ikke gitt noen nærm...
	I søknaden er det også vist til tidligere sentrale godkjenninger i foretaket Håndtverkssenteret AS, senere PEF Bygg & Mur AS, hvor Per Tinnesand var oppført som prosjekt- og prosjekteringsleder. Her er det vist til et referanseprosjekt vedrørende en f...
	I øvrige referanseprosjekter skriver foretaket at det har vært ansvarlig søker. Det gis ingen nærmere beskrivelse av kompleksitet, søknadstrinn eller koordineringsbehov sin tilsier at tiltakene skal plasseres i tiltaksklasse 2.
	I klagesaksomgangen har foretaket lagt ved flere søknader om tillatelse i ett trinn fra perioden 2015 - 2018, som normalt omfattes av tiltaksklasse 1.
	Direktoratet finner etter ovennevnte at foretaket ikke har dokumentert at kravet til praksis for tiltaksklasse 2 er oppfylt. Direktoratet finner imidlertid at foretaket har dokumentert relevant praksis med tiltaksklasse 1.
	Selv om både kravet til utdanning og praksis er oppfylt for ansvarlig søker i tiltaksklasse 1, har ikke direktoratet anledning til å innvilge sentral godkjenning da seriøsitetsvilkårene ikke er oppfylt.
	Samlet vurdering av godkjenningsområdene:
	Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2
	Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2
	Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 2
	Prosjektering av konstruksjonssikkerhet
	Godkjenningsområdets innhold fremgår av SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav f og tilhørende veiledning.
	For prosjektering av konstruksjonssikkerhet har foretaket vist til flere referanseprosjekter som direktoratet har vurdert til å være relevante for tiltaksklasse 1 fra perioden 2015 – 2017. Øvrige referanseprosjekter for dette godkjenningsområdet gir i...
	Direktoratet har også sett hen til referanseprosjekter som ble sendt inn i søknad om sentral godkjenning for Håndtverkssenteret AS, hvor Per Tinnesand var prosjekt- og prosjekteringsleder. Her er det under godkjenningsområdet overordnet ansvar for pro...
	Kravet til praksis er dermed oppfylt for prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1.
	Selv om både kravet til utdanning og praksis er oppfylt for prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1, så har ikke direktoratet anledning til å innvilge sentral godkjenning da seriøsitetsvilkårene ikke er oppfylt.
	Prosjektering av bygningsfysikk
	Godkjenningsområdets innhold fremgår av SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav g og tilhørende veiledning.
	Foretaket har i søknaden vist til seks referanseprosjekter for prosjektering av bygningsfysikk. Foretaket skriver at deres rolle i prosjektene var prosjekterings- og prosjektledelse samt ansvar og koordinering av alle faggrupper. Det gis imidlertid in...
	Direktoratet har også sett hen til referanseprosjekter som ble sendt inn i søknad om sentral godkjenning for Håndtverkssenteret AS, hvor Per Tinnesand var prosjekt- og prosjekteringsleder. Her har foretaket vist til et referanseprosjekt fra 2014 hvor ...
	Kravet til praksis er dermed ikke oppfylt for prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1.
	Prosjektering av miljøsanering
	Godkjenningsområdets innhold fremgår av SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav p og tilhørende veiledning.
	Foretaket har i søknaden vist til referanseprosjekter fra perioden 2008 – 2015, hvor foretaket hadde ansvaret for utarbeidelse av miljøsaneringsrapporter og avfallsplaner. Direktoratet finner at referanseprosjektene dokumenterer relevante arbeider med...
	Kravet til praksis er dermed oppfylt for prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 1.
	Selv om både kravet til utdanning og praksis er oppfylt for prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 1, så har ikke direktoratet anledning til å innvilge sentral godkjenning da seriøsitetsvilkårene ikke er oppfylt.
	Samlet vurdering av godkjenningsområdene:
	Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2
	Selv om både kravet til utdanning og praksis er oppfylt for ovennevnte godkjenningsområder, så har ikke direktoratet anledning til å innvilge sentral godkjenning da seriøsitetsvilkårene ikke er oppfylt.
	Selv om både kravet til utdanning og praksis er oppfylt for utførelse av riving miljøsanering i tiltaksklasse 1, så har ikke direktoratet anledning til å innvilge sentral godkjenning da seriøsitetsvilkårene ikke er oppfylt.
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.
	Oppsummering:
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	«Klagen gjelder
	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretakets anførsler
	Vurdering
	Samlet vurdering av godkjenningsområdene:
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.
	Oppsummering:
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	«Klagen gjelder
	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretakets anførsler
	Vurdering
	Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2
	Krav til praksis
	Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 3
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.
	Oppsummering:
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	«Klagen gjelder
	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.
	Oppsummering:
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	«Klagen gjelder
	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretakets anførsler
	Vurdering
	Prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 2
	Krav til praksis
	Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.
	Oppsummering:
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	«Klagen gjelder
	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretakets anførsler
	Vurdering
	Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.
	Oppsummering:
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	«Klagen gjelder
	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretakets anførsler
	Vurdering
	Samlet vurdering av godkjenningsområdene:
	Prosjektering av veg-, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1
	Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 3
	Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 3
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.
	Oppsummering:
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	«Klagen gjelder
	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Krav til praksis
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.
	Oppsummering:
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	«Klagen gjelder
	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.
	Oppsummering:
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse:

	«Klagen gjelder
	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretakets anførsler
	Vurdering
	Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	«Klagen gjelder
	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretakets anførsler Foretaket v/ Jan R. Grannes mener at utdanningsnivå og erfaring i selskapet er tilstrekkelig for tiltaksklasse 3 innen disse fagene i henhold til krav i SAK10 §§ 11-2 og 11-3. Det er også vedlagt CVer for foretakets faglige ledels...
	Det henvises for øvrig til klagen.
	Vurdering
	Krav til praksis
	Krav til praksis
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.
	Oppsummering:
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	«Klagen gjelder
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Utførelse av slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3
	«Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.
	Oppsummering:
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	«Klagen gjelder
	Bakgrunn
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