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Sak 02/14 Referat fra Klagenemndas møte 05/13 den 17. desember 2013. 
 
Referatet ble godkjent uten merknader. 
 
 
 
Sak 03/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral 

godkjenning fra Mester-Rør AS (godkjenningsnr. 2013/4881). 
 
Enstemmig vedtak 
Klagen gjelder avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning for følgende 
godkjenningsområder: 
 

• Søker, ttkl. 1 

• Søker/prosjekterende/utførende av våtromsarbeid, ttkl. 2 

• Prosjektering av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner, ttkl. 2 

• Prosjektering av vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg, ttkl. 2 

• Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekn. 
installasjoner), ttkl. 2 

• Utførelse av ventilasjons- og klimainstallasjoner, ttkl. 2 

• Overordnet ansvar for kontroll, ttkl. 2 

• Kontroll av våtrom (i boliger), ttkl. 2 

Fra møte:  1 / 14 – Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for 
ansvarsrett 

Dato/tid: 30.04.2014 kl. 09.30 til kl. 13.40 
Sted: Gardermoen 
Deltakere: Torild Engh, Arild Sletten, Tone Cecilie Frønsdal, Nils Ingulf 

Langlete, Tore Hvidsand, Åse Eiterstraum, Halvor Langseth 
(frem til kl. 12.35) 
Fra DiBK: Ole Skaug, Nils Kristian Mørstad, Hanne Guro 
Warholm Sørum 

Sekreteriatet:                Hanne Guro Warholm Sørum 
Møteleder: Torild Engh 
Referent: Hanne Guro Warholm Sørum 
Referat også til: Klagenemndas medlemmer og varamedlemmer, 

Kommunal- og regionaldepartementet 
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I e-post registrert 08.05.2013 ble vedtaket påklaget ved daglig leder John Iversen. 
Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  
 
 
Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 11.03.2013 søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning for ansvarsrett. 
  
I vedtak datert 08.05.2013 avslo direktoratet delvis søknad om sentral godkjenning.  
 
Følgende godkjenningsområder ble innvilget: 
 

• Søker/prosjekterende/utførende av våtromsarbeid, ttkl. 1 

• Prosjektering av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner, ttkl. 1 

• Prosjektering av vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg, ttkl. 1 

• Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekn. 
installasjoner), ttkl. 1 

• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner, ttkl. 1 

• Utførelse av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner, ttkl. 2 

• Kontroll av våtrom (i boliger), ttkl. 1 
 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 
 

• Søker, ttkl. 1 

• Søker/prosjekterende/utførende av våtromsarbeid, ttkl. 2 

• Prosjektering av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner, ttkl. 2 

• Prosjektering av vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg, ttkl. 2 

• Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekn. 
installasjoner), ttkl. 2 

• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner, ttkl. 2 

• Overordnet ansvar for kontroll, ttkl. 2 

• Kontroll av våtrom (i boliger), ttkl. 2 
 
Begrunnelsen for avslaget for godkjenningsområdene søker i ttkl. 1, prosjektering av 
sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner samt prosjektering av vannforsynings-, 
avløps- og fjernvarmeanlegg, begge i ttkl. 2, var at referanseprosjektene ikke i 
tilstrekkelig grad dekket godkjenningsområdene, jf. byggesaksforskriften (SAK 10) § 
13-5, henholdsvis første ledd, andre ledd bokstav i og bokstav k og tilhørende 
veiledning. 
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Avslaget innen godkjenningsområdene søker/prosjektering/utførelse av 
våtromsarbeid og kontroll av våtromsarbeid i ttkl. 2 var at disse 
godkjenningsområdene finnes kun i tiltaksklasse 1, som ble innvilget. 
 
Begrunnelsen for avslag for overordnet ansvar for utførelse i ttkl. 2 var at 
referanseprosjektene ikke dekket i tilstrekkelig grad godkjenningsområdet, jf. SAK10 
§ 13-5 andre ledd bokstav a og tilhørende veiledning. 
 
Begrunnelsen for avslag innen utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i ttkl. 2 
var at relevant utdanning ikke var dokumentert, jf. SAK10 § 11-1 første ledd og 
veiledningen til denne, slik den gir utrykk for den sentrale godkjenningsordningens 
praksis, samt at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekket 
godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav m og tilhørende 
veiledning. 
For overordnet ansvar for kontroll i ttkl. 2 var avslaget begrunnet med at praksis med 
tilknytning til godkjenningsområdet ikke var tilstrekkelig dokumentert, herunder at 
det ikke var gjennomført kontroll etter SAK10 §§ 14-6 og 14-7. 
 
Oppsummert hadde foretaket ikke tilstrekkelig dokumentert nødvendige og 
relevante faglige kvalifikasjoner for de omsøkte godkjenningsområdene som nevnt 
ovenfor, jf. SAK10 §§ 11-1 og 11-2. 
 

Foretakets anførsler 

Innledningsvis påpeker foretaket store vanskeligheter ved levering av elektronisk 
søknad om fornyelse. Dette endte med å sende utskrift i posten. 
Videre gis det utrykk for frustasjon hva angår direktoratets krav om supplerende 
praksisdokumentasjon for vurdering av ttkl. 2, særlig når foretaket Mester-Rør AS er 
en av de største aktørene innen VVS og rehabilitering av sanitæranlegg.  
 
Til slutt ber foretaket om hjelp i forbindelse med klagebehandling, for så å få på plass 
godkjenningsområder som de mener seg kvalifisert for. 
 

Vurdering  

Klagenemnda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem. 
 
Selv om det elektroniske søknadssystemet til tider ikke har fungert optimalt, har 
dette ikke vært i veien for innsending av nødvendige opplysninger i en annen form, 
eksempelvis oversikt over referanseprosjekter og redegjørelse av prosjektets faglige 
innhold med relevans for det enkelte godkjenningsområdet. 
 
I denne sammenheng bemerkers det at foretaket i e-post av 29.04.2013 varslet om at 
oversikt over referanseprosjekter blir ettersendt en uke senere. Slik sending er pr. i 
dag ikke mottatt i direktoratet. 
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I telefonsamtale den 05.12.2013 fikk foretaket tilbud om assistanse hva angår 
redegjørelse av praksis som er nødvendig for det  enkelte godkjenningsområde og 
tiltaksklasse. Ytterligere veiledning ble gitt i e-post fra direktoratet samme dag, i 
tillegg til at foretaket ble bedt å spesifisere klagens omfang og/eller ta kontakt med 
saksbehandler for ytterligere avklaring. Pr. i dag kan direktoratet ikke se å ha mottatt 
tilbakemelding fra foretaket. 
 
Når det gjelder direktoratets etterlysning av supplerende dokumentasjon for 
foretakets praksis, gjør vi oppmerksom på at sentral godkjenning er i stor grad basert 
på tillit. Sentrale vilkår for godkjenning fremlegges av foretakene som egenerklæring. 
Følgelig er det ikke direktoratets oppgave å innhente prosjektopplysninger fra 
kommunen, men kan stikkprøvemessig sjekke i kommunens elektroniske arkiv om 
fremlagt informasjon medfører riktighet.  
 
Det presiseres at, til tross for muligheten for saksinnsyn i kommunen, vil det ikke 
være mulig å innhente faglige beskrivelser og omfang av oppgavene innen påtatt 
ansvarsrett i et tiltak. Det er foretaket selv som må sørge for dette. 
 
Det vises for øvrig til Klagenemndas særskilte vurdering av foretakets dokumenterte 
praksis for de enkelte godkjenningsområdene i det følgende. 
 
Det fremgår av SAK10 § 9-1 annet ledd at kvalifikasjonsbedømmelsen skal baseres på 
en vurdering av foretakets samlede kvalifikasjoner, organisasjon og styringssystem. 
Kvalifikasjonskrav som grunnlag for sentral godkjenning skal sikre at foretak som 
påtar seg ansvarsrett i byggesaker til enhver tid innehar tilstrekkelige kvalifikasjoner 
og gjennomføringsevne til å forestå oppgaver etter plan- og bygningsloven. 
 
Ifølge SAK10 § 11-3 skal det i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett 
redegjøres for foretakets kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis. 
Praksisen skal dokumenteres ved en oversikt over referanseprosjekter eller på annen 
måte. I veilederen til bestemmelsen, slik denne utrykker gjeldende 
forvaltningspraksis, heter det at referanseprosjektene skal redegjøre for det faglige 
innholdet i prosjektet, med relevans for det aktuelle godkjenningsområdet. Foretaket 
må dokumentere at kvalifikasjonskravene er oppfylt gjennom personer med 
nødvendige kvalifikasjoner i form av relevant utdanning og praksis.  
 
Ved vurdering av praksis skal det legges vekt på om praksisen er oppdatert, relevant 
for omsøkt godkjenningsområde og tiltaksklasse, praksisens varighet, og om den har 
vært gjennomført i samsvar med tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av 
plan- og bygningsloven, jf. SAK10 § 11-4. 
 
Ansvarlig Søker, ttkl. 1 
 
Oppgaver og ansvar til ansvarlig søker bestemmes av pbl. § 23-4 og presiseres 
ytterligere av SAK10 § 12-2 bokstav a-m. Tiltaksklasseplassering for søkerfunksjonen 
vil være avhengig av kompleksitet, herunder hvor mange ansvarlige foretak som skal 
ha ansvarsrett og koordineres, og hvor mange ansvarsoppgaver i SAK10 § 12-2 som 
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er aktuelle for tiltaket. Søkerfunksjonen i ttkl. 1 omfatter utforming av søknad om 
tiltak med liten kompleksitet, og koordinering av aktørene i byggesaksprosessen frem 
til ferdig attest.  
 
Det fremgår av SAK10 § 11-1 og veiledningen til denne at kvalifikasjonskravene er 
utdanning tilsvarende mesterbrev, og 4 års relevant praksis    
Kravet til utdanningsnivå er således oppfylt. 
 
Når det gjelder praksiskrav er det i søknaden vist til ett referanseprosjekt fra 2013 i 
Sigurd Lies gt. 28. Det dreier seg om flytting av kjøkken til stue i en leilighet. Mester-
Rør AS var ansvarlig søker, prosjekterende og utførende med kontroll.  
 
Etter Klagenemndas vurdering er dette prosjektet ikke tilstrekkelig lang praksis med 
godkjenningsområdet. Følgelig har foretaket ikke tilstrekkelig dokumentert 
nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner for de omsøkte 
godkjenningsområdene som ovenfor, jf. SAK10 §§ 11-1 og 11-2. 
 
 
Samlet godkjenning for søker, prosjektering og utførelse av våtromsarbeid i tiltaksklasse 2 

Klagenemnda har ikke vurdert foretakets kvalifikasjoner opp mot dette 
godkjenningsområdet innenfor tiltaksklasse 2. Dette fordi godkjenningsområdet ikke 
finnes i tiltaksklasse 2. For søker, prosjektering og utførelse av våtromsarbeid er det 
kun mulig å få innvilget sentral godkjenning innenfor tiltaksklasse 1, og denne 
tiltaksklassen har foretaket fått innvilget. 
 
Prosjektering av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

Godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 omfatter prosjektering av nye eller endring av 
eksisterende installasjoner i publikum- og arbeidsbygning og bygning med boenheter 
inntil 5 etasjer. Prosjektering av sanitærinstallasjoner omfatter dimensjonering og 
utforming av rørsystemer, herunder vann- og avløpsledninger og sanitærutstyr. 
Godkjenningsområdet omfatter slukkeinstallasjoner i bygninger i BKL 2. Eksempler 
på tiltak i tiltaksklasse 2 kan være installasjoner i boligblokker, overnattingsbygg, 
kontor-, og skolebygg, eller middels store salgs- og forsamlingslokaler, jf. SAK10 § 13-
5 andre ledd bokstav i og tilhørende veiledning.  

I flg. SAK10 § 11-1 med tilhørende veiledning er kvalifikasjonskravene utdanning 
som svarer til ingeniørhøgskole samt 6 års relevant praksis. Mester-Rør AS har 
personell med mesterbrevutdanning. Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

Når det gjelder praksiskrav har foretaket i søknaden vist til 2 tiltak: Rehabilitering av 
VVS-anlegg i Henrik Ibsens gt. 53 og oppføring av enebolig i Jegervn. 13, begge i Oslo 
kommune. 

Det ene prosjektet er beskrevet som prosjektering av sanitær- og varmeinstallasjoner. 

Utover dette er det ikke gitt en faglig redegjørelse som gjør det mulig for 
Klagenemnda å vurdere tiltaksklasse i forhold til veiledningsteksten ovenfor. Det var 
heller ikke mulig for direktoratet å få en idé om prosjektets omfang via saksinnsyn i 
kommunens arkiv, da tillattelsen er gitt i 2007, og ikke tilgjengelig  i kommunens 
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elektroniske arkiv. 

Prosjektet i Jegervn. gjelder en enebolig der foretaket var ansvarlig for prosjektering 
med kontroll og utførelse med kontroll for sanitær- og rørinstallasjoner, samt kulde-
/varmepumpe i ttkl. 2. Det er heller ikke her gitt en beskrivelse av prosjektets 
størrelse, kompleksitet og vanskelighetsgrad, slik at en vurdering av tiltaksklasse er 
mulig. Det er ikke vist til ytterligere referanseprosjekter i klagen. 

I følge SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav i og tilhørende veiledning ligger 
prosjektering i forbindelse med eneboliger innenfor tiltaksklasse 1. Etter 
Klagenemndas vurdering er det ikke dokumentert verken ved søknad eller i klagen 
tilstrekkelig praksis i prosjekter som oppfyller krav til ttkl. 2. Foretaket har dermed 
ikke dokumentert at det innehar en samlet kompetanse som er tilpasset det omsøkte 
godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1. 

 

Prosjektering av vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 2 

I tiltaksklasse 2 omfatter godkjenningsområdet prosjektering av vannforsynings- og 
avløpsanlegg for inntil 200 personekvivalenter. Prosjekteringen omfatter 
dimensjonering, plassering, fundamentering og tilbakefylling av ledninger for vann, 
avløp, overvannsledninger og fjernvarme. Videre omfattes forsyningsanlegg for 
grunnvann inkludert eventuelt vannrenseanlegg, avløpsrenseanlegg herunder 
anleggstekniske konstruksjoner og installasjoner eventuelt infiltrasjonsanlegg, jf. 
SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav k og tilhørende veiledning. 

I flg. SAK10 § 11-1 med tilhørende veiledning er kvalifikasjonskravene utdanning 
som svarer til ingeniørhøgskole samt 6 års relevant praksis. Mester-Rør AS har 
personell med mesterbrev utdanning. Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt 

I søknaden har foretaket vist til referanseprosjektet i Jegervn., som er omtalt ovenfor 
Som nevnt ligger prosjektering i forbindelse med eneboliger innenfor tiltaksklasse 1, 
jf. SAK10 § 13-5 andre ledd og tilhørende veiledning. Det er etter Klagenemndas 
vurdering ikke gitt opplysninger i verken søknad eller klage som tilsier at 
referanseprosjektet det vises til ligger innenfor tiltaksklasse 2. Foretaket har dermed 
ikke dokumentert at det innehar en samlet kompetanse som er tilpasset det omsøkte 
godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1. 

 

 

Overordnet ansvar for utførelse, ttkl. 2 

Godkjenningsområdet overordnet ansvar for utførelse omfatter ansvar for komplett 
utførelse av alle relevante fagområder som inngår i et tiltak, med koordinering av 
eventuelle underentreprenører og ansvar for grensesnitt, herunder byggeledelse. 
Plassering i tiltaksklasse vil avhenge av antall fagområder som skal utføres og det 
koordineringsbehovet disse utløser, samt antall grensesnitt. Tiltaksklasse 2 omfatter  
middels store eller kompliserte tiltak, inkludert utomhusarbeider og planlegging av 
sikringstiltak, samt tekniske installasjoner.  
 
Eksempler kan være boligblokker inntil 5 etg., parkeringshus, bygning for publikum 
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inntil 5 etg., veier og parkeringsplasser for større boligfelt, legging av vannledninger 
inntil 200 mm, avløps- og overvannsledninger inntil 400 mm, jf. SAK10 § 13-5 tredje 
ledd bokstav a og tilhørende veiledning.  
 
I flg. SAK10 § 11-1 med tilhørende veiledning er kvalifikasjonskravene utdanning 
som svarer til mesterbrev/teknisk fagskole samt 3 års relevant praksis. Mester-Rør 
AS har personell med mesterbrev utdanning. Utdanningskravet er dermed oppfylt. 

I forbindelse med søknaden ble det vist til ett referanseprosjekt, der Mester-Rør AS 
hadde totalentreprise med prosjekterings- og utførelse av sanitær og varmeanlegg for 
180 leiligheter i Søndre Åsen Boligsameie v/USBL. Utover rehabilitering av 
røropplegg bad/kjøkken og ny varmtvanns sentraler foreligger det ingen 
informasjon om hvilke andre fagområder enn rør, varme, sanitær som ble koordinert 
og ledet. 
 
Klagenemnda finner at den praksis som foretaket kan vise til er for snever for 
godkjenning innen det omsøkte godkjenningsområdet. Foretaket har ikke erfaring fra 
oppføring av hele byggverk, men kun rørleggerarbeider.  

Foretaket har dermed ikke dokumentert at det innehar en samlet kompetanse som er 
tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1. 

 

Utførelse av ventilasjons-, og klimainstallasjoner, ttkl. 2 
 
Det fremgår av SAK10 § 11-1 og tilhørende veiledning at kvalifikasjonskravene for 
dette godkjenningsområdet er kvalifikasjonskravene utdanning som svarer til 
mesterbrev/teknisk fagskole samt 3 års relevant praksis. Mester-Rør AS har personell 
med mesterbrev utdanning. Utdanningskravet er dermed oppfylt. 
 
Det er heller ikke her dokumentert praksis utover” installasjon av varmepumper/ 
klimainstallasjon” for Coca Cola Norge sine kontorer i Lørenskog. Tiltaket er 
ferdigstilt i 2007. 
 
Etter Klagenemndas vurdering er beskrevet praksis i ett prosjekt verken tilstrekkelig 
eller oppdatert for å innvilge sentral godkjenning. Følgelig hadde foretaket ikke 
tilstrekkelig dokumentert nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner for den 
ovennevnte godkjenningsområde, jf. SAK10 §§ 11-1 og 11-2. 
 

Overordnet ansvar for kontroll, ttkl. 2 

Sentral godkjenning for overordnet ansvar for kontroll gis til foretak som har erfaring 
med kontroll av prosjekterings- og utførelsesoppgaver av relevante fagområder og 
grenseflater. Det er en forutsetning at foretaket har kvalifisert personell med relevant 
praksis fra prosjektering og prosjekteringsledelse, samt praksis fra 
utførelse/byggeledelse, og har rutiner for fagkontroll og tverrfaglig kontroll, slik at 
kontrollen utføres på en hensiktsmessig måte og i nødvendig omfang. Foretak med 
godkjenning for tiltaksklasse 2 kan påta seg ansvar for uavhengig kontroll av 
prosjektering og utførelse av alle tiltak der alle vesentlige fagområder ligger i høyst 
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tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 13-5 femte ledd bokstav a og tilhørende veiledning. 

Det fremgår av SAK10 § 11-1 og tilhørende veiledning at kvalifikasjonskravene for 
dette godkjenningsområdet er utdanning som svarer til det som kreves for eksamen 
fra ingeniørhøgskole, samt 6 års praksis. Foretaket har personell med mesterbrev som 
rørlegger, og har dermed ikke tilstrekkelig nødvendig og relevant utdanning for å få 
sentral godkjenning for overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2. 

Når det gjelder praksiskrav er det ikke fremlagt dokumentasjon for gjennomført 
kontroll med andre foretaks arbeider etter SAK10 §§ 14-6 og 14-7.  

Følgelig har foretaket ikke dokumentert nødvendige og relevante faglige 
kvalifikasjoner, jf. SAK10 §§ 11-1 og 11.2. 
 
Utførelse av ventilasjons-, og klimainstallasjoner, ttkl. 2 
 
Det fremgår av SAK10 § 11-1 og tilhørende veiledning at kvalifikasjonskravene for 
dette godkjenningsområdet er kvalifikasjonskravene utdanning som svarer til 
mesterbrev/teknisk fagskole samt 3 års relevant praksis. Mester-Rør AS har personell 
med mesterbrev utdanning. Utdanningskravet er dermed oppfylt. 
 
Det er heller ikke her dokumentert praksis utover” installasjon av varmepumper/ 
klimainstallasjon” for Coca Cola Norge sine kontorer i Lørenskog. Tiltaket er 
ferdigstilt i 2007. 
 
Etter Klagenemndas vurdering er beskrevet praksis i ett prosjekt verken tilstrekkelig 
ellr oppdatert for å innvilge sentral godkjenning. Følgelig hadde foretaket ikke 
tilstrekkelig dokumentert nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner for den 
ovennevnte godkjenningsområde, jf. SAK10 §§ 11-1 og 11-2. 
 
På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner Klagenemnda at foretaket Mester-Rør AS 
verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har 
tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for de påklagde 
godkjenningsområdene. 

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

Klagenemnda 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 SAK10 av 26.03.2010 nr. 488 er oppfylt.  

 

Konklusjon:  

Klagenemnda finner ikke å kunne ta klagen til følge for de påklagede 
godkjenningsområdene. 

Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9. 
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Sak 04/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra 
Goa Malerservice AS (godkjenningsnr. 2013/7342). 

 
Klagen ble trukket før klagenemndsmøtet og ble dermed ikke behandlet. 
 
 
 
Sak 05/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra A-

brygger AS (godkjenningsnr. 2013/6224). 
 
Enstemmig vedtak 
Klagen gjelder avslag på søknad om sentral godkjenning for følgende 
godkjenningsområder: 

• Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

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

 

I brev datert 12.06.2013 ble vedtaket påklaget ved Kurt O. Fossmark. Klagen er 
rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 
Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 20.03.2013 søknad om sentral godkjenning for 
ansvarsrett.  

I vedtak datert 28.05.2013 avslo direktoratet søknad om sentral godkjenning. Ingen 
godkjenningsområder ble innvilget og klagen gjelder samtlige avslag.  

Begrunnelsen for avslagene var at nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner 
ikke var tilstrekkelig dokumentert, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-1 og 11-2. 
Direktoratet ba i brev av 23.04.2013 foretaket om å sende inn tilleggsopplysninger 
vedrørende kvalifikasjonene til de ansatte i form av kopi av vitnemål. Brevet ble ikke 
besvart. 
 

Direktoratet har tatt klagen delvis til følge og innvilget samtlige påklagede 
godkjenningsområder i tiltaksklasse 1. Det er ved avgjørelsen sett hen til 
dokumentasjon på foretakets faglige kvalifikasjoner vedlagt klagen.  
 

Foretakets anførsler 

I klagen skriver foretaket at det i den bransjen de driver i er avhengig av 
spesialkompetanse hos sine ansatte, da det ikke er noe fagbrev som dekker det de 
driver med fullt og helt. Foretaket har 3 ansatte med til sammen over 50 års erfaring i 
bransjen. De samme 3 har jobbet i firmaet Kai & Anlegg AS som har hatt sentral 
godkjenning. Da foretaket skulle fornye sin godkjenning var intensjonen å flytte 
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godkjenningen over på driftsselskapet A-brygger. Foretaket har i klagen sendt med 
dokumentasjon på de ansattes kvalifikasjoner. 

 

Vurdering  

Klagenemnda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva 
gjelder sentral godkjenning for godkjenningsområdene utførelse av grunnarbeid og 
landskapsutforming i tiltaksklasse 2, utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i 
tiltaksklasse 2 og utførelse av montering av bærende metall- og betongkonstruksjoner 
i tiltaksklasse 2. 

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

Godkjenning som ansvarlig utførende i tiltaksklasse 2 krever utdanning som svarer 
til krav til mesterbrevsutdanning eller fagskole med fagplan for linjefag, jf. SAK10 § 
11-1 første ledd og veiledningen til bestemmelsen slik den gir uttrykk for den sentrale 
godkjenningsordningens praksis for krav til utdanningsnivå. Foretaket har en ansatt 
med fagbrev som grunnarbeider. Utover dette har foretaket vist til diverse kurs og 
sertifikater, samt et fagbrev som industrimekaniker. Foretaket oppfyller dermed ikke 
kravene til utdanningsnivå for de påklagede godkjenningsområdene i tiltaksklasse 2. 
Særlig kvalifiserende praksis kan allikevel i noen tilfeller kompensere for manglende 
utdanningsnivå. Praksisen foretaket har vist til vil bli omtalt i det følgende. 

 

Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

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

I søknaden har foretaket vist til tre referanseprosjekter for dette 
godkjenningsområdet. I det første var foretaket ansvarlig for utførelsen av 
grunnarbeid og betong-, stål- og tømrerarbeid i forbindelse med opparbeidelse av 
fundament (stål) for et naust. Arbeidet besto av å pele ned 5 og 1/2" peler til fast fjell, 
montere og sveise HEB-bjelker (stål) oppå pelene. Trebjelker ble boltet fast i stålplater 
på HEB-bjelker. Arbeidene besto også av utgraving og fjerning av løsmasse og annet 
grunnarbeid i forbindelse med dette.  

Det andre prosjektet gjaldt opparbeidelse og konstruering av fundament for en 
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båtgarasje. Arbeidet innebar peling av 10” peler til fast fjell, armering og forskaling 
og støping av dragere. Arbeidet ble utført på fjell og fyllingsmasse og innebar også 
utgraving og fjerning av løsmasse, graving og planering, samt annet grunnarbeid i 
forbindelse med dette. Det siste prosjektet gjaldt også arbeider i forbindelse med 
naust som beskrevet ovenfor. 

Etter Klagenemndas vurdering dekker ikke arbeidene foretaket viser til i tilstrekkelig 
grad godkjenningsområdet utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i 
tiltaksklasse 2. Grunnarbeider og landskapsutforming i forbindelse med naust og 
båtgarasje vil normalt være av en slik kompleksitet at det plasseres i tiltaksklasse 1. 
Praksisen foretaket har vist til er ikke tilstrekkelig til å kunne kompensere for 
manglende utdanningsnivå og foretaket har ikke dokumentert at det har samlede 
kvalifikasjoner som er tilpasset det påklagede godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1. 

 

Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

Godkjenningsområdet omfatter arbeider i byggverk, utførelse av konstruksjoner og 
slakkarmert, uarmert eller spennarmert betong med tiltak som etter NS 1990 +NA 
plasseres i pålitelighetsklasse 2, og forutsettes utført med ”normal kontroll”. 
Eksempler i tiltaksklasse 2 kan være plasstøpte betongskonstruksjoner i bygning med 
boenheter og mer enn 3 etasjer, i bygning for publikum og arbeidsbygning med inntil 
5 etasjer, kummer og forstøtningskonstruksjoner med høyde over 2 m, og kulverter 
og bruer med spennvidder inntil 10 m, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav d og 
tilhørende veiledning. 
 
Foretaket har vist til to av referanseprosjektene som er omtalt ovenfor for dette 
godkjenningsområdet. Arbeider med plasstøpte betongkonstruksjoner, armering og 
støping i forbindelse med fundament for naust er ikke av en slik kompleksitet at det 
kan plasseres i tiltaksklasse 2. Praksisen foretaket har vist til kan ikke kompensere for 
manglende utdanningsnivå og foretaket har ikke dokumentert at det har samlede 
kvalifikasjoner som er tilpasset det påklagede godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1. 

 
 
Utførelse av montering av bærende metall- og betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

Godkjenningsområdet omfatter montering av bærende metall- eller 
betongkonstruksjoner som etter NS 1990 +NA plasseres i pålitelighetsklasse 2, og 
forutsettes utført med ”normal kontroll”. Eksempler på slike arbeider i tiltaksklasse 2 
kan være større lager- eller industribygg, boligblokker, kontor-, forretnings- eller 
skolebygg inntil 5 etg, nye balkonger på boligblokker høyere enn 5 etg, middels store 
betongkonstruksjoner inntil 20 m spenn, tårn inntil 30 m høyde, bæresystem av stål 
eller aluminium i lette takkonstruksjoner, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav g og 
tilhørende veiledning. 

Og så for dette godkjenningsområdet har foretaket vist til de samme 
referanseprosjektene som er omtalt ovenfor. Heller ikke for dette 
godkjenningsområdet er arbeidene det vises til av en slik kompleksitet at det 
plasseres i tiltaksklasse 2. Foretaket har ikke dokumentert at det har samlede 
kvalifikasjoner som er tilpasset det påklagede godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1. 
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På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner Klagenemnda at A-brygger AS verken i 
søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige 
kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene utførelse av 
grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2, utførelse av plasstøpte 
betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 og utførelse av montering av bærende metall- 
og betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2. 

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

Klagenemnda 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.  

 

Konklusjon:  

Klagenemnda finner ikke å kunne ta klagen til følge for de påklagede 
godkjenningsområdene i tiltaksklasse 2. 

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

 
 
 
Sak 06/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral 

godkjenning fra Anders Haaland (godkjenningsnr. 2013/7868). 
 
Enstemmig vedtak 
Klagen gjelder avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning for følgende 
godkjenningsområder: 
 

* Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming, ttkl. 1  
 
* Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner, ttkl. 1 
 
* Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner, ttkl. 1 
 

I brev registrert  27.08.2013 ble vedtaket påklaget ved Anders Haaland. Klagen er 
rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  
 
Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 26.04.2013 søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning for ansvarsrett. 
  
I vedtak datert 29.07.2013 avslo direktoratet søknad om sentral godkjenning. Ingen 
godkjenningsområder ble innvilget. 
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Etter mottatt etterspurt dokumentasjon (CV for Anders Haaland) den 09.08.2013 ble 
det forettatt en ny vurdering. I vedtak av 09.08.2013 avslo direktoratet delvis søknad 
om sentral godkjenning. Følgende godkjenningsområder ble innvilget: 
 

* Søker, ttkl. 1 
* Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekn.         
installasjoner), ttkl. 1 
 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 
 

* Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming, ttkl. 1 
* Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner, ttkl. 1 
* Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner, ttkl. 1 
 

Felles begrunnelse for avslaget var at foretakets referanseprosjekter ikke dekket i 
tilstrekkelig grad de omsøkte godkjenningsområder, jf. veiledningen til 
byggesaksforskriften § 13-5 tredje ledd bokstav c (grunnarbeid og 
landskapsutforming), bokstav d (plasstøpte betongkonstruksjoner) og bokstav e 
(tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner). Følgelig hadde foretaket ikke 
dokumentert nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner, jf. byggesaksforskriften 
(SAK10) §§ 11-1 første ledd og 11-2. 
 

Foretakets anførsler 

I klagen påpeker Anders Haaland at foretaket har kun ett referanseprosjekt som 
består av en mindre utbygging av eget hjem, og at direktoratets søknadsportal er lite 
egnet for foretak som ikke har en bred erfaringsportefølje. Utover det vises til 
ettersendt CV for Anders Haaland med oversikt over referanseprosjekter fra ulike 
ansettelser, og til direktoratets vedtak om delvis avslag fattet samme dag, en 
saksbehandlingstid som sår tvil om CV´en ble overhode lest av saksbehandler. 
 
Med bakgrunn i sin utdanning som siv. ingeniør og 16 års praksis, hvorav 6 år som 
planlegger, kontroll- og sikkerhetsleder samt prosjektleder i Veidekke Entreprenør 
AS, mener Anders Haaland å inneha nødvendig kompetanse for oppgaver med liten 
kompleksitet som faller i ttkl. 1. 
 
Som referanse for relevant praksis med tilknytning til de avslåtte 
godkjenningsområder vises til flere store prosjekter i regi av Veidekke Entreprenør 
AS. Desse blir omtalt under aktuelle vurderinger. 
 
Det vises til klagen og ovennevnte CV. 
 

Vurdering  

Klagenemnda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva 
gjelder sentral godkjenning for godkjenningsområdene utførelse av grunnarbeid og 
landskapsutforming, plasstøpte betongkonstruksjoner samt tømrerarbeid og 
montering av trekonstruksjoner, ttkl. 1. 
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Foretaket ble tilskrevet den 30.10.2013 med anmodning om supplerende 
dokumentasjon for relevant praksis og gjennomføringsevne i foretaket. Slik 
dokumentasjon er pr. i dag ikke mottatt.	  

 
Det fremgår av byggesaksforskriften (SAK10) § 9-1 annet ledd at kvalifikasjons-
bedømmelsen skal baseres på en vurdering av foretakets samlede kvalifikasjoner, 
organisasjon og styringssystem. Kvalifikasjonskrav som grunnlag for sentral 
godkjenning skal sikre at foretak som påtar seg ansvarsrett i byggesaker innehar til 
enhver tid tilstrekkelig kvalifikasjoner og gjennomføringsevne til å forestå oppgaver 
etter plan- og bygningsloven. 
 
Ifølge SAK10 § 11-3 skal i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett redegjøres 
for foretakets kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis. Praksisen skal 
dokumenteres ved en oversikt over referanseprosjekter eller på annen måte. I 
veilederen til bestemmelsen, slik denne utrykker gjeldende forvaltningspraksis, heter 
det at referanseprosjektene skal redegjøre for det faglige innholdet i prosjektet, med 
relevans for den aktuelle godkjenningsområdet. Foretaket må dokumentere at 
kvalifikasjonskravene er oppfylt gjennom personer med nødvendige kvalifikasjoner i 
form av relevant utdanning og praksis. Det skal videre fokuseres på foretakets 
gjennomføringsevne. 
 
Ved vurdering av praksis skal det legges vekt på om praksisen er oppdatert, relevant 
for omsøkt fagområde og tiltaksklasse, praksisens varighet, og om den har vært 
gjennomført i samsvar med tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- 
og bygningsloven, jf SAK10 § 11-4. 
 
 
Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming, ttkl. 1  
	  
Fagområdene fremgår av SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav c, samt veilederen til 
bestemmelsen.  
 
Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming, ttkl. 1 omfatter i hovedsak graving, 
sprengning, oppfylling, planering og komprimering. I ttkl. 1 omfatter 
godkjenningsområdet bl.a. graving uten krav til midlertidig sikring av byggegrop, 
lett komprimering, dreneringsarbeider og grøfter for VA-ledninger, planering, 
mindre betongarbeider, utførelse av forstøtninger og skråningsbeskyttelse, 
rørpressing og boring i fjell eller løsmasser.  
 
Kvalifikasjonskravene for godkjenningsområdet i ttkl. 1 er fagopplæring som svarer 
til svenne-/fagbrev innen anleggsfag samt minst 2 års praksis i faget, jf SAK10 § 11-1 
og veiledningen til denne. Da en vesentlig del av fagområdet utføres med maskiner, 
kreves det i tillegg maskinførerbevis, jf forskrift om utførelse av arbeid, bruk av 
arbeidsutstyr med tilhørende tekniske krav av 06.12.2011 § 10-3. Redegjørelsen for 
praksis er sentral, fordi det skal fokuseres på foretakets gjennomføringsevne. 
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Anders Haaland har utdannelse som siv. ingeniør geologi med tillegg innen 
hydrogeologi. Denne utdannelse er ikke faglig innrettet mot praktisk utførelse av 
grunnarbeider. Det er ikke dokumentert at det foreligger maskinførerbevis i 
foretaket. Kravet til relevant formell kompetanse er derfor ikke oppfylt. 
 
Det er i søknaden dokumentert praksis ved ett referanseprosjekt: Horisontaldelt 
tomannsbolig. Utover dette er det ikke gitt en faglig beskrivelse av arbeidene eller 
redegjort faglig innhold med relevans for godkjenningsområdet. Referanseprosjektet 
tilfredsstiller ikke krav til praksisdokumentasjon, jf SAK10 § 11. 
 
I ettertid mottok direktoratet supplerende opplysninger i form av CV for Anders 
Haaland, og en oversikt over 16 års praksis i prosjekter etter avsluttet siv.ingeniør 
studium. Av praksisoversikten fremgår det at Anders Haaland har hatt følgende 
stillinger i tidsrommet: Hydrogeolog, vanningeniør, beredskapsrådgiver, 
planleggings- og kontraktsingeniør, HMS/KS-ingeniør, stabs- og anleggsleder, 
prosjektleder. På denne bakgrunn ble tidligere avslag revurdert, og godkjenning gitt 
innen søker og overordnet ansvar for utførelse, begge i ttkl. 1.  
 
I klagen har Anders Haaland trukket frem to referanseprosjekter i regi av Veidekke 
Entreprenør AS: Lysaker Vest og Skallum, delentrepriser i tiltaket Bærumstunnelen. 
Som kvalitetsleder deltok Anders Haaland i oppfølging av kontrakt og planer i 
forbindelse med opparbeidelse og ferdigstilling av grunnarbeider og 
landskapsarkitektur ved tverrslag. Slik beskrivelse er ikke dekkende for den faglige 
utførelsen av de konkrete arbeider. Heller ikke for kravet som stilles foretaket Anders 
Haaland sin gjennomføringsevne. 
 
Klagenemnda finner at foretaket Anders Haaland verken i søknaden eller i klagen 
har dokumentert i tilstrekkelig grad relevant praksis og gjennomføringsevne for 
godkjenning innen utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i ttkl. 1, jf SAK10 
§ 13-5 tredje ledd bokstav c. Følgelig har foretaket ikke dokumentert nødvendige og 
relevante faglige kvalifikasjoner, jf. SAK10 §§ 11-1 – 11-4. 
 
 
Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner, ttkl. 1 
 
Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner, ttkl. 1 omfatter bl.a. forskallings-, 
armerings- og utstøpingsarbeider av konstruksjoner som fundamenter, vegger, 
søyler, bjelker og dekker., og i byggverk som etter NS-1900 plasseres i 
pålitelighetsklasse 1. 
Eksempler på plasstøpte betongkonstruksjoner i ttkl. 1 er: 
 

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

• bygning for publikum og arbeidsbygning med høyst to etasjer 

• kulverter og bruer med spennvidde inntil 6 m 

• forstøtningkonstruksjoner med høyde inntil 2 m 
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I flg. SAK10 § 11-1 og veiledningen til denne slik denne utrykker gjeldende 
forvaltningspraksis, er minste kvalifikasjonskrav fagopplæring som svarer til svenne-
/fagbrev i bygg og anlegg samt 2 års praksis i faget. 
 
Siv. ingeniør Anders Haaland har i 2009 gjennomført kurs som sprøyteleder med 
utvidet kontroll og støpeleder med utvidet kontroll i regi av Betongopplæringsrådet. 
Utdanningskravet kan anses som innfridd. 
  
I forbindelse med klagen har han fremhevet sin betydelig erfaring med plasstøpte 
betongkonstruksjoner, særlig ved 2 prosjekter: Bærumstunnelen Lysaker Vest og 
sikring av maskinhallen på Duge kraftverk. 
 
I det ene prosjektet var Anders Haaland kontrolleder for støping av portal ved 
Bærumstunnelen, en 200 m lang nedgravd betongtunnel for dobbelsporet jernbane. 
Når det gjelder Duge kraftverk, hadde Anders Haaland prosjektleder rollen. 
Ansvaret bestod bl.a. i beregning av hvelvs lastekapasitet, utarbeidelse av 
betongresept, støpeprosedyrer og logistikksystem. Til slutt ble det pumpet 1.700 m3 
selvkomprimerende betong gjennom og over hvelvet.  
 
Heller ikke her er beskrivelsen av praksis som utfører tilfredsstillende hva angår 
faglig innhold og gjennomføringsevnen i foretaket Anders Haaland.  
 
Klagenemnda finner at foretaket Anders Haaland verken i søknaden eller i klagen 
har dokumentert i tilstrekkelig grad relevant praksis innen utførelse av plasstøpte 
betongkonstruksjoner, jf SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav d. Følgelig har foretaket 
ikke dokumentert nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner, jf. SAK10 §§ 11-1. 
 
 
Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner, ttkl. 1 

Godkjenningsområdet fremgår av SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav e og 
kommentarene til denne. I tiltaksklasse 1 omfatter godkjenningsområdet oppføring 
og endringsarbeider av byggverk med liten vanskelighetsgrad, som enebolig, 
tomannsbolig, rekkehus og andre tømrerarbeider med tilsvarende vanskelighetsgrad. 
Oppgaver som inngår i godkjenningsområdet er bl.a.: Utførelse av yttervegger, 
etasjeskiller, innvendige vegger og takkonstruksjoner, luft- og fukttetting samt 
varme-, lyd- og kondensisolering. 

I flg Sak10 § 11-1 og veiledningen til denne slik denne uttrykker gjeldende 
forvaltningspraksis, kreves det opplæring i byggefag som svarer til fag-/svenneprøve 
samt 2 års utførelsespraksis.  
 
Foretaket Anders Haaland viser til utdanning som siv.ingeniør geologi med tillegg 
innen hydrogeologi og solid praksis innen anlegg. Kravet til relevant opplæring som 
tømrer er dermed ikke oppfylt. 
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Når det gjelder praksiskrav som utførende av tømrer arbeider, er det i søknaden 
vedlagt ett referanseprosjekt: Tilbygg på egen bolig. Utover dette foreligger ikke en 
faglig beskrivelse av utførte arbeider. 
 
I forbindelse med klagen har Anders Haaland påpekt at tømrerarbeid er en del av de 
fleste anleggsprosjekter, dog i mindre skala. Han understøtter klagen ved å fremheve 
sin kontrollansvar for 3 prosjekter: Duge kraftverk (dimensjonering av endesteng), 
Bærumstunnelen (dimensjonering av takstoler til portalvogn) og LWF flyktingeleire i 
Tanzania (dimensjonering, prosjektering og bygging av flere lagerbygg i en etasje). 
Det vises til CV med oversikt over praksis i referanseprosjekter. 
 
Klagenemnda har vurdert at referanseprosjektene som ovenfor avspeiler snarere 
prosjekteringspraksis. Videre er redegjørelsen i seg selv så kortfattet at den ikke 
oppfyller krav til referanseprosjekter for godkjenningsområdet, jf SAK10 § 13-5 tredje 
ledd bokstav e. Heller ikke er Anders Haaland sin kompetanse innen boring, 
tunneldrift, hydrogeologi og miljøgeologi relevant for utførelsesoppgaver i 
forbindelse med oppføring av byggverk. 
 
Foretaket har dermed ikke i søknaden eller i klagen på tilstrekkelig måte 
dokumentert relevant utdannelse og praksis for dette fagområdet, jfr SAK10 §§ 9-11. 	  

	  

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner Klagenemnda at foretaket Anders Haaland 
verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har 
tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for utførelse av grunnarbeid 
og landskapsutforming, plasstøpte betongkonstruksjoner samt tomrerarbeider og 
montering av takkonstruksjoner, ttkl. 1. 

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

Klagenemnda 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 SAK10 av 26.03.2010 nr. 488 er oppfylt.  

 

Konklusjon:  

Klagenemnda finner ikke å kunne ta klagen til følge for de påklagede 
godkjenningsområdene. 

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

 

 
Sak 07/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra 

Innur AS (godkjenningsnr. 2013/8044). 
 
Enstemmig vedtak 
Klagen gjelder avslag på søknad om sentral godkjenning for følgende 
godkjenningsområder: 
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• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 

• Kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 

• Kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1 
 

I brev datert 03.09.2013 ble vedtaket påklaget ved Bjørn Bredvold. Klagen er rettidig, 
jf. forvaltningsloven § 29.  

 
Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 07.08.2013 søknad om sentral godkjenning for 
ansvarsrett.  

 

I vedtak datert 23.08.2013 avslo direktoratet søknad om sentral godkjenning. Ingen 
godkjenningsområder ble innvilget og følgende ble avslått:  

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 

• Kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 

• Kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1 
 

Begrunnelsen for avslagene var at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig 
relevant utdanning, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 11-1 første ledd og 
veiledningen til bestemmelsen slik den gir uttrykk for den sentrale 
godkjenningsordningens praksis for krav til utdanning. 

 

Foretakets anførsler 

I klagen viser foretaket til kravet i byggesaksforskriften § 11-1 om at foretaket må 
disponere personell med nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner for det 
godkjenningsområdet det søkes godkjenning for å kunne få sentral godkjenning. 
Foretaket hevder å ha dokumentert erfaring med å utføre arbeid innenfor de 
påklagede godkjenningsområdene, og at denne erfaringen kompenserer for 
manglende relevant utdanning. Foretaket viser også til sin organisasjonsplan der det 
fremgår at foretaket disponerer personell med nødvendige og relevante 
kvalifikasjoner, både ved å dele kontor med ARR Arkitektkontor og ha disse som fast 
samarbeidspartner, og ved å leie inn kompetanse ved behov. 

 

Vurdering  

Klagenemnda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva 
gjelder sentral godkjenning for overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1, 
kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 og kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1.  

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

Relevant utdanning for de påklagede godkjenningsområdene vil for eksempel være 
utdanning som arkitekt, ingeniør bygg/anlegg og VVS ingeniør, eller svenne- eller 
mesterbrev som murer, tømrer eller rørlegger, jf. SAK10 § 11-1 første ledd og 
veiledningen til bestemmelsen slik den gir uttrykk for den sentrale 
godkjenningsordningens praksis for krav til utdanning. Foretakets daglige leder, og 
eneste ansatte, er utdannet sivilagronom og siv.ing treteknologi fra 1991. Han har 
dermed ikke dokumentert tilstrekkelig relevant utdanning og foretaket har således 
ikke en samlet kompetanse som er tilpasset de påklagede godkjenningsområdene, jf. 
SAK10 §§ 11-1 og 11-4. 

Når det gjelder foretakets anførsel om at det disponerer personell med nødvendige 
og relevante kvalifikasjoner vil Klagenemnda bemerke at denne kompetansen ikke 
anses for å være i foretaket da de ikke er ansatt, og at disse ikke kan medregnes i 
foretakets samlede kvalifikasjoner. 

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner Klagenemnda at Innur AS verken i 
søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige 
kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene overordnet 
ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1, kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 og kontroll av 
lufttetthet i tiltaksklasse 1.  

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

Klagenemnda 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.  

 

Konklusjon:  

Klagenemnda finner ikke å kunne ta klagen til følge for de påklagede 
godkjenningsområdene. 

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

 

 

Sak 08/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning fra MT-Byggteknikk AS (godkjenningsnr. 2013/9386). 

 
Enstemmig vedtak. Nils Ingulf Langlete erklærte seg inhabil og deltok dermed 

ikke i behandlingen av denne saken. 
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Klagen gjelder avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning for følgende 
godkjenningsområder: 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming 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 2 

• Utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 
 

I brev innkommet 14.10.2013 ble vedtaket påklaget ved Torstein Fjerdingen Iselvmo. 
Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 
Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 31.07.2013 søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning for ansvarsrett.  

 

I vedtak datert 08.10.2013 avslo direktoratet delvis søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning. Følgende godkjenningsområder ble innvilget:  

• Søker i tiltaksklasse 1 

• Søker for våtromsarbeid i tiltaksklasse 1 

• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av våtromsarbeid i tiltaksklasse 1 

• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av våtromsarbeid i tiltaksklasse 1 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 

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

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming 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 2 

• Utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 
 

Begrunnelsen for avslaget vedrørende godkjenningsområdene prosjektering av 
arkitektur i tiltaksklasse 1, prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1, 
overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 2 og utførelse av tømrerarbeid og 
montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 var at foretaket ikke hadde 
dokumentert nødvendig utdanningsnivå, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 11-1 
første ledd og veiledningen til bestemmelsen slik den gir uttrykk for den sentrale 
godkjenningsordningens praksis for krav til utdanningsnivå. Referanseprosjektene 
dekket heller ikke i tilstrekkelig grad de søkte godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 13-
5 andre og tredje ledd og tilhørende veiledning. Foretaket hadde dermed ikke 
tilstrekkelig dokumentert nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner, jf. SAK10 
§§ 11-1 og 11-2. 

Avslaget på godkjenningsområdene utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i 
tiltaksklasse 2, utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 2, utførelse av montering av 
bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2, utførelse av montering 
av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2 og utførelse av 
taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 2 var at foretaket ikke hadde dokumentert verken 
relevant utdanning eller nødvendig utdanningsnivå for disse 
godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 11-1 første ledd og tilhørende veiledning. 
Referanseprosjektene dekket heller ikke i tilstrekkelig grad de søkte 
godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd og tilhørende veiledning. 
Foretaket hadde dermed ikke tilstrekkelig dokumentert nødvendige og relevante 
faglige kvalifikasjoner, jf. SAK10 §§ 11-1 og 11-2. 
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For godkjenningsområdene utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i 
tiltaksklasse 1 og utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 ble avslaget 
begrunnet med at referanseprosjektene foretaket viste til ikke i tilstrekkelig grad 
dekket de søkte godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd og tilhørende 
veiledning. 

Begrunnelsen for avslaget for godkjenningsområdet utførelse av grunnarbeid og 
landskapsutforming i tiltaksklasse 1 var at foretaket ikke hadde dokumentert relevant 
utdanning, jf. SAK10 § 11-1 første ledd og tilhørende veiledning. 
Referanseprosjektene dekket heller ikke i tilstrekkelig grad det søkte 
godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav c og tilhørende 
veiledning. 

 

Direktoratet har tatt klagen delvis til følge og innvilget godkjenningsområdene 
utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 
1, utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 og utførelse av 
innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 1. Det er ved avgjørelsen sett hen til 
referanseprosjekter vedlagt i klageomgangen.  
 

Foretakets anførsler 

I klagen skriver foretaket at ingenting er endret i administrasjonen eller ellers i 
foretaket, og undres derfor over at det ikke har fått innvilget fornyelse av omsøkte 
godkjenningsområder. Foretaket viser til at det er avgjørende at 
godkjenningsområdene det tidligere har hatt opprettholdes for at foretaket skal 
kunne drive sin virksomhet.  

 

Vurdering  

Klagenemnda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva 
gjelder sentral godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av arkitektur i 
tiltaksklasse 1, prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1, overordnet 
ansvar for utførelse i tiltaksklasse 2, utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming 
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 2, utførelse av 
taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 2 og utførelse av riving og miljøsanering i 
tiltaksklasse 1. 

Ifølge byggesaksforskriften § 11-1 skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for 
ansvarsrett ”dokumentere at det har en samlet kompetanse som er tilpasset det 
omsøkte godkjenningsområdet”. Videre skal det legges vekt på ”en vurdering av om 
foretakets kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som 
relevante for det omsøkte godkjenningsområdet” og foretakets ”tilknytning til 
godkjenningsområdet”, jf. byggesaksforskriften § 11-4 første og annet ledd.  
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Når det gjelder anførselen om at det ikke har skjedd endringer i foretaket som skulle 
tilsi at det ikke fikk fornyet samtlige omsøkte godkjenningsområder, vil 
Klagenemnda bemerke at foretaket ved søknad om fornyelse av sentral godkjenning 
må dokumentere at det oppfyller de krav som fremgår av gjeldende regelverk på 
tidspunktet for fornyelsessøknaden, jf. plan- og bygningsloven § 22-1 andre ledd og 
Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) kap. 27.6. Det er således ingen automatikk i at et foretak får 
fornyet sin sentrale godkjenning.  

I brev av 23.08.2013 ba direktoratet foretaket om å sende inn dokumentasjon som 
viser foretakets helhetlige fagkompetanse i form av kopi av vitnemål/mester-/fag-
/svennebrev. Brevet ble ikke besvart av foretaket. I klageomgangen ba direktoratet i 
brev av 22.01.2014 på nytt foretaket om å sende inn dokumentasjon på faglige 
kvalifikasjoner som er relevant for de påklagede godkjenningsområdene. Foretaket 
sendte da inn kopi av daglig leders svennebrev i tømrerfaget samt bekreftelser på at 
foretaket er godkjent lærebedrift innenfor flere ulike fagområder. Foretaket opplyste 
også om at de fleste av foretakets ansatte har fag/svennebrev innenfor betong- og 
tømrerfaget. Dette ble imidlertid ikke dokumentert. Klagenemnda legger således til 
grunn at daglig leder er eneste ansatte i foretaket med formell utdannelse som er 
relevant for de påklagede godkjenningsområdene.  

I samme brev ba direktoratet også om en nærmere beskrivelse av foretakets praksis 
og dets rolle i referanseprosjektene som var lagt ved søknaden om sentral 
godkjenning. Direktoratet opplyste om at det var viktig at prosjektene ble beskrevet 
så godt som mulig, samt foretakets rolle og hva den innebar. Foretaket la ved en 
beskrivelse av flere referanseprosjekter. Disse vil bli nærmere gjennomgått for hvert 
enkelt påklagede godkjenningsområde nedenfor. Tidligere i klageomgangen har 
foretaket også sendt inn en rekke igangsettingstillatelser. Klagenemnda har tatt 
hensyn til disse i sin helhetsvurdering av foretakets kvalifikasjoner, men de er ikke 
lagt vekt på i like stor grad som prosjektene foretaket selv har beskrevet. Dette fordi 
igangsettingstillatelsene gir lite informasjon om de arbeidene foretaket har utført 
innenfor hvert enkelt godkjenningsområde, utover bygningstype. 

 

Krav til utdanningsnivå 

Det fremgår av SAK10 § 11-1 og tilhørende veiledning at kravet til utdanningsnivå 
for prosjekterende i tiltaksklasse 1 og utførende i tiltaksklasse 2 er utdanning som 
svarer til krav til mesterbrevsutdanning eller fagskole med fagplan for linjefag. 
Foretakets daglige leder har svennebrev i tømrerfaget fra 1993. Foretaket har dermed 
ikke tilstrekkelig nødvendig og relevant fagkompetanse for de påklagede 
godkjenningsområdene som gjelder prosjektering i tiltaksklasse 1 og utførelse i 
tiltaksklasse 2. Anbefalt utdanningsnivå etter SAK10 § 11-1 og tilhørende veiledning 
er imidlertid kun veiledende, og Klagenemndas praksis åpner for at særlig 
kvalifiserende praksis i noen tilfeller kan kompensere for manglende utdanningsnivå. 
I det følgende vil Klagenemnda derfor vurdere om foretakets dokumenterte praksis 
for de påklagede godkjenningsområdene kan kompensere for manglende 
utdanningsnivå. For godkjenningsområdene hvor foretaket mangler relevant 
utdannelse vil dette bli kommentert særskilt. 
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Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1  

I tiltaksklasse 1 omfatter godkjenningsområdet arkitektonisk utforming av nytt eller 
endring av eksisterende tiltak med liten vanskelighetsgrad eller kompleksitet. 
Bygninger inntil 500 m2 BRA omfattes, og større industri eller lagerbygg med enkel 
planløsning. Godkjenningsområdet omfatter også endringer i eksisterende byggverk 
der byggverket i seg selv ikke representerer stor arkitektonisk verdi. Eksempler 
innenfor tiltaksklasse 1 kan være enebolig, tomannsbolig og lignende mindre 
bygninger, og endringer i eksisterende byggverk med små følger for arkitektonisk 
utforming, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav b og tilhørende veiledning. 

I søknaden har foretaket vist til ett referanseprosjekt for dette godkjenningsområdet. 
Prosjektet gjaldt påbygg av enebolig med 1 etasje. Arbeidet var arkitektonisk 
krevende i et strengt regulert område. Prosjektet er ikke beskrevet ut over dette. I 
klageomgangen har foretaket vist til det samme prosjektet. Foretaket skriver at 
tiltaket var arkitektonisk utfordrende med tanke på nærliggende bebyggelse. Etter 
direktoratets vurdering er de arkitektoniske arbeidene i tiltaket ikke beskrevet på en 
slik måte at det er mulig å fastslå at arbeidene i tilstrekkelig grad dekker 
godkjenningsområdet prosjektering av arkitektur. Dette, sammenholdt med at 
foretaket kun kan vise til ett prosjekt på dette området, gjør at det er Klagenemndas 
vurdering av foretakets praksis ikke kan kompensere for manglende utdanningsnivå. 
Foretaket har ikke dokumentert at det har samlede kvalifikasjoner for det påklagede 
godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1. 

 

Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

Godkjenningsområdet innebærer prosjektering av bæreevne og stabilitet av nytt eller 
endring av eksisterende tiltak som bygg, anlegg eller frittstående konstruksjon med 
liten vanskelighetsgrad i pålitelighetsklasse 1 iht NS-EN 1990 +NA og brannklasse 1 
iht. byggteknisk forskrift. Oppgaven omfatter dimensjonering av bærende elementer 
ved bruk av enkle beregninger eller tabeller, ved gode grunnforhold og 
standardlaster. Eksempler på tiltak i denne klassen kan være fritids- og enebolig med 
og uten sokkelleilighet, tomannsbolig, rekkehus, kjedehus og små barnehager, jf. 
SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav g og tilhørende veiledning. 

I søknaden har foretaket vist til ett referanseprosjekt for dette godkjenningsområdet. 
Prosjektet gjaldt lokaler for UFFA Trondheim. Foretaket hadde ansvaret for 
konstruksjonssikkerhet på fundamenter og takkonstruksjoner. I klageomgangen har 
foretaket vist til ytterligere to prosjekter. Det første gjaldt påbygg av bolig med 1 
ekstra etasje, mens det andre gjaldt et leilighetsbygg med parkeringskjeller. Ingen av 
prosjektene er beskrevet på en slik måte at det fremgår hva foretaket har gjort 
innenfor prosjektering og hva som er lagt til grunn for prosjekteringen. For å  
prosjektere fundamenter må man vite hvilke laster som er brukt i resten av 
bygningen, egenvekt, for så å prosjektere for den vekten bygningen skal brukes til, 
snølaster og vind. Etter Klagenemndas vurdering kan ikke foretakets praksis, slik den 
er beskrevet, kompensere for manglende utdanningsnivå. Foretaket har ikke 
dokumentert at det har samlede kvalifikasjoner for det påklagede 
godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1. 
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Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 2 

Godkjenningsområdet omfatter ansvar for komplett utførelse av alle relevante 
fagområder. Dette innebærer ansvar for koordinering av de utførende fagområder, 
uavhengig av om oppgavene utføres av egne ansatte eller innleide foretak. 
Godkjenningsområdet innebærer også ansvar for grensesnittene mellom 
fagområdene. Plassering i tiltaksklasse vil avhenge av antall utførende foretak, 
koordineringsbehov og antall grensesnitt. I tiltaksklasse 2 omfattes ansvar for 
komplett utførelse av tiltak med middels vanskelighetsgrad, hvor alle vesentlige 
utførelsesoppgaver ligger i tiltaksklasse 2. Eksempler på bygninger i tiltaksklasse 2 
kan være bygninger med boenheter med 3-5 etasjer, middels store industribygg og 
lagerbygg og overnattingsbygg t.o.m. 2000 m2 BRA, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd 
bokstav a og tilhørende veiledning. 

I søknaden har foretaket vist til et referanseprosjekt for dette godkjenningsområdet 
som gjaldt bygg med 4 boenheter i 2 etasjer og parkeringskjeller i Stjørdal sentrum. 
Foretaket var totalentreprenør med medfølgende ansvar. I henhold til SAK10 § 13-5 
tredje ledd bokstav a og tilhørende veiledning plasseres bygg på denne størrelsen i 
tiltaksklasse 1. 

Referanseprosjektet foretaket har vist til i klagen gjaldt ny bru over elva Mølska. 
Foretaket skriver at det hadde ansvaret for søknad, prosjektering, utførelse og 
montering av prefabrikkerte elementer og rekkverk i stål. Videre at det var en meget 
krevende jobb hvor mye av de plasstøpte betongkonstruksjonene ble utført under 
vann, i tillegg til at montasjene av de prefabrikkerte elementene var krevende. 
Kompleksiteten på arbeidene er ikke nærmere beskrevet. Klagenemnda har heller 
ikke informasjon om størrelse, lengde på spennvidde, høyde eller mengde betong. 
Etter Klagenemndas vurdering er det dermed ikke mulig å si at prosjektet klart ligger 
innenfor tiltaksklasse 2 hva angår overordnet ansvar. Etter en helhetsvurdering har 
ikke foretaket vist til særlig kvalifiserende praksis i tiltaksklasse 2 som samlet kan 
kompensere for manglende utdanningsnivå. Foretaket har dermed ikke dokumentert 
at det har samlede kvalifikasjoner for det påklagede godkjenningsområdet, jf. SAK10 
§ 11-1. 

 

Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

Godkjenningsområdet omfatter arbeider i byggverk, utførelse av konstruksjoner av 
slakkarmert, uarmert eller spennarmert betong med tiltak som etter NS 1990 +NA 
plasseres i pålitelighetsklasse 2, og forutsettes utført med ”normal kontroll”. 
Eksempler i tiltaksklasse 2  kan være plassstøpte betongkonstruksjoner i bygning 
med boenheter og mer enn 3 etasjer, i bygning for publikum og arbeidsbygning med 
inntil 5 etasjer, og betongarbeider av anleggskonstruksjoner som kulverter, 
forstøtningskonstruksjoner og bruer, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav d og 
tilhørende veiledning. 

I søknaden har foretaket vist til et bygg med 4 boenheter i 2 etasjer og plasstøpt 
parkeringskjeller i Stjørdal sentrum. Foretaket var totalentreprenør. I klageomgangen 
er dette prosjektet beskrevet ytterligere. Foretaket skriver at det var dekker mellom 
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etg i plasstøpt betong, i tillegg til heissjakt, trapperom og trapper i plasstøpt betong. 
Bygning i 2 etasjer og kjeller plasseres i tiltaksklasse 1, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd 
bokstav d og tilhørende veiledning.  

Foretaket har også vist til referanseprosjektet som gjaldt ny bru over elva Mølska, 
som er omtalt ovenfor. Referanseprosjektet er som nevnt ikke nærmere beskrevet i 
forhold til kompleksitet, størrelse osv. Det er dermed ikke mulig å fastslå at prosjektet 
klart ligger innenfor tiltaksklasse 2.  

Et annet prosjekt foretaket viser til er prosjektet i Innherredsveien 42. Prosjektet gjaldt 
plasstøpte banketter og ringmurer og gulv på grunn for vertikaldelt rekkehus med 9 
leiligheter over 2 plan. Foretaket skriver at det var vertikale leilighetsskiller i 
plasstøpt betong, samt trapperom og trapper i plasstøpt betong. Ut ifra beskrivelsen 
og størrelsen på bygget ligger tiltaket i tiltaksklasse 1, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd 
bokstav d og tilhørende veiledning. 

Foretaket har videre vist til et prosjekt i Stokkanveien, Stjørdal som gjaldt utvidelse 
av gartneri. Foretaket laget støttemurer i høyde 4000 mm og lengde 65 meter. 
Foretaket skriver videre at det dreide seg om store mengder armering i grove 
dimensjoner. Etter Klagenemndas vurdering kan dette tiltaket plasseres i tiltaksklasse 
2. Ett prosjekt i tiltaksklasse 2 er imidlertid ikke tilstrekkelig til å kunne kompensere 
for manglende utdanningsnivå. Foretaket har ikke dokumentert at det har samlede 
kvalifikasjoner for det påklagede godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1. 

 

Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

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

For dette godkjenningsområdet har foretaket vist til tre referanseprosjekter. Det ene 
gjaldt bygg med 4 boenheter i 2 etasjer i Stjørdal sentrum og hvor foretaket var 
totalentreprenør. Videre er det vist til et prosjekt i Innherredsveien 42, Stjørdal. Dette 
gjaldt et vertikaldelt rekkehus med 9 leiligheter over 2 plan. Hva tømrerarbeidene i 
dette prosjektet innebar er ikke beskrevet. Det siste prosjektet, Tunvegen i 
Trondheim, gjaldt påbygg av bolig med 1 ekstra etasje. Foretaket skriver at det var en 
meget komplisert tømrerjobb, med store utfordringer til eksisterende konstruksjon. 
Hva som gjorde tømrerarbeidene ekstra kompliserte er ikke beskrevet nærmere. Ut 
ifra beskrivelsene som er gitt har ikke Klagenemnda holdepunkter for å fastslå at 
praksisen foretaket viser til ligger innenfor tiltaksklasse 2. Arbeider på enebolig, 
rekkhus osv. plasseres normalt i tiltaksklasse 1. Foretakets praksis kan ikke 
kompensere for manglende utdanningsnivå, og det er ikke dokumentert at foretaket 
har samlede kvalifikasjoner for det påklagede godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1. 

 

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

Godkjenningsområdet omfatter montering av bærende metall- eller 
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betongkonstruksjoner som etter NS 1990 +NA plasseres i pålitelighetsklasse 2, og 
forutsettes utført med ”normal kontroll”. Eksempler i tiltaksklasse 2 kan være større 
lager- eller industribygg, boligblokker, kontor-, forretnings- eller skolebygg inntil 5 
etg, nye balkonger på boligblokker høyere enn 5. etg, og middels store 
brukonstruksjoner inntil 20 m spenn, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav g og 
tilhørende veiledning. 

For dette godkjenningsområdet har foretaket vist til et prosjekt hvor det la nye 
dekker i prefabrikkert betong samt bærekonstruksjoner for disse i stål. Foretaket 
skriver at det var krevende med tanke på monteringskompleksitet. Bygningstypen er 
av foretaket satt til ”annet kulturhus eller bygning som har nær tilknytning til/tjener 
slike bygninger.” Det er ikke gitt opplysninger om antall etasjer, kvadratmeter, 
spennvidde, evt. høyde, slik at det er mulig å vurdere tiltakets kompleksitet og 
plassere tiltaket i riktig pålitelighetsklasse.  

Foretaket har også for dette godkjenningsområdet vist til prosjektet som gjaldt bru 
over elva Mølska, som tidligere er omtalt. Kompleksiteten på arbeidene er ikke 
nærmere beskrevet. Klagenemnda har heller ikke informasjon om størrelse, lengde på 
spennvidde, høyde eller mengde betong. Etter Klagenemndas vurdering kan ikke 
praksisen foretaket har vist til kompensere for manglende utdanningsnivå. Foretaket 
har ikke dokumentert at det har samlede kvalifikasjoner for det påklagede 
godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1. 

 

Utførelse av murarbeid, utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning, og 
utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 2 

Relevant utdanning for disse godkjenningsområdene vil henholdsvis for eksempel 
være utdanning med fagbrev som murer eller murermester, fagbrev eller mesterbrev 
i glassfaget, og fagbrev eller mesterbrev som taktekker eller blikkenslagerarbeider, jf. 
SAK10 § 11-1 første ledd og veiledningen til bestemmelsen slik den gir uttrykk for 
den sentrale godkjenningsordningens praksis for krav til utdanning. Foretakets 
daglige leder har svennebrev i tømrerfaget fra 1993. Foretaket har dermed ikke 
dokumentert verken tilstrekkelig relevant utdanning eller utdanningsnivå for de 
ovennevnte godkjenningsområdene, og har således ikke samlede kvalifikasjoner som 
er tilpasset de påklagede godkjenningsområdene, jf. SAK10 §§ 11-1 og 11-4. Da 
foretaket ikke har dokumentert relevant utdanning finner Klagenemnda heller ikke å 
kunne innvilge godkjenningsområdene i tiltaksklasse 1, til tross for at foretaket har 
dokumentert tilstrekkelig utdanningsnivå for denne tiltaksklassen. 

 

Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være utdanning 
med fagbrev som anleggsmaskinfører eller yrkesbevis, jf. SAK10 § 11-1 første ledd og 
veiledningen til bestemmelsen slik den gir uttrykk for den sentrale 
godkjenningsordningens praksis for krav til utdanning. Foretakets daglige leder har 
svennebrev i tømrerfaget fra 1993. Foretaket har dermed ikke dokumentert 
tilstrekkelig relevant utdanning for utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming 
og har således ikke samlede kvalifikasjoner som er tilpasset det påklagede 
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godkjenningsområdet, jf. SAK10 §§ 11-1 og 11-4. 

 

Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 

Godkjenningsområdet omfatter sanering og forsvarlig sluttbehandling av farlig avfall 
iht. miljøsaneringsbeskrivelsen samt håndtering av rivingsmaterialer for ombruk, 
gjenvinning, energiutnyttelse og forsvarlig sluttbehandling iht. avfallsplan. I 
tiltaksklasse 1 omfattes riving og miljøsanering av bygning med BRA inntil 400 m2, 
som for eksempel enebolig, tomannsbolig, rekkehus og kjedehus, og anlegg eller 
konstruksjoner med tilsvarende størrelse og materialbruk, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd 
bokstav o og tilhørende veiledning. 

I søknaden har foretaket vist til ett referanseprosjekt for dette godkjenningsområdet. 
Prosjektet gjaldt rekkehus med 3-4 boliger og riving av eksisterende bebyggelse før 
gravestart. Ut over dette er ikke prosjektet beskrevet. Klagenemnda har således ikke 
informasjon om hvordan foretaket har revet bygget, noe som er nødvendig for å 
kunne fastslå at foretaket har tilstrekkelig praksis innenfor godkjenningsområdet. 
Etter Klagenemndas vurdering har ikke foretaket dokumentert samlede 
kvalifikasjoner som er tilpasset det påklagede godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1. 

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner Klagenemnda at MT-Byggteknikk AS 
verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har 
tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for de påklagede 
godkjenningsområdene. 

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

Klagenemnda 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.  

 

Konklusjon:  

Klagenemnda finner ikke å kunne ta klagen til følge for de påklagede 
godkjenningsområdene. 

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

 
 
 
Sak 09/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral 

godkjenning fra Atelier Grøstad Arkitektur AS (godkjenningsnr. 
2013/9529). 

 
Enstemmig vedtak 
Klagen gjelder delvis avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning for 
følgende godkjenningsområder: 
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• Prosjektering av brannkonsept, ttkl. 3 

• Prosjektering av bygningsfysikk, ttkl. 3 
I brev av 18.10.2013 ble vedtaket påklaget ved arkitekt Jon Grøstad. Klagen er 
rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 
Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 09.09.2013 søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning for ansvarsrett.  

I vedtak datert 14.10.2013 avslo direktoratet delvis søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning. Følgende godkjenningsområder ble innvilget:  

• Ansvarlig søker, ttkl. 3 

• Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekn. 
installasjoner), ttkl. 3 

• Prosjektering av arkitektur, ttkl. 3 
 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av brannkonsept, ttkl. 3 

• Prosjektering av bygningsfysikk, ttkl. 3 
 

Begrunnelsen for avslaget innen prosjektering av brannkonsept, ttkl. 3 var at 
referanseprosjektene for foretakets praksis dekker ikke i tilstrekkelig grad 
godkjenningsområdet, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 13-5, andre ledd bokstav e 
og tilhørende veiledning. Foretaket har dermed ikke i tilstrekkelig grad dokumentert 
relevante fagkvalifikasjoner som kreves for det søkte godkjenningsområdet, jf. SAK10 
kap.11. Foretaket fikk opplyst at prosjektering av brannkonsept i ttkl. 2 i henhold til 
preaksepterte løsninger innbefattes av arkitekturprosjektering i ttkl. 2 og 3, som var 
innvilget. 

Når det gjelder prosjektering av bygningsfysikk, ttkl. 3 var avslaget begrunnet med at 
referanseprosjektene for foretakets praksis definerer ikke oppgaver som faller innen 
fagområdet, jf veilederen til SAK10 § 13-5, andre ledd bokstav h. Foretaket har 
dermed ikke i tilstrekkelig grad dokumentert relevante fagkvalifikasjoner som kreves 
for det søkte godkjenningsområdet, jf SAK10 kap.11. Foretaket fikk opplyst at 
prosjektering av bygningsfysikk i ttkl. 2 i henhold til preaksepterte løsninger 
innbefattes av arkitekturprosjektering i ttkl. 2 og 3, som var innvilget. 
 
Vurderingstema vil dermed være om foretaket Atelier Grøstad Arkitektur AS har 
tilstrekkelig dokumentert nødvendige kvalifikasjoner hva angår 
godkjenningområdene prosjektering av brannkonsept og prosjektering av 
bygningsfysikk, begge i ttkl. 3 
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Foretakets anførsler 

I klagen hevder foretaket at både prosjektering av brannkonsept og bygningsfysikk i 
ttkl. 3 er tett knyttet opp mot arkitektoniske løsninger, hva angår helhetlige integrerte 
konstruktive og tekniske løsninger. 

Det påpekes at foretaket har i mer enn 30 år påtatt seg ansvar for disse fagområder. 

Videre skriver foretaket at å prosjektere de bygningsfysiske rammene i et prosjekt 
stort sett vil være som å prosjektere gulv, vegger, tak, og dimensjonere disse i forhold 
til energibruk, komfort, lyd og tetthet. Dette gjelder også prosjekter i tiltaksklasse 3, 
der det er aktuelt å vurdere kjølebehov med soneinndeling. 

Når det gjelder brannprosjektering, kan foretaket vise til mer enn 20 års erfaring, 
herunder branntekniske vurderinger, eksempelvis brannkonseptene for store deler av 
industribygningsmassen i Hydroparken på Notodden. Foretaket stod foran store 
utfordringen i prosjekter, der man ofte kom frem til gode løsninger utenfor de 
preaksepterte. 

Ett annet prosjekt er trukket frem: Industrianlegget for Becromal Norway AS, bygd i 
tiden 1995 – 2002. Det vises til omtale videre i fremlegget.  

Videre presiseres det at analytiske metoder var tatt i bruk under foretakets 
brannprosjektering, og at det var brukt dataverktøy for simulering av brann- og 
røykutvikling, samt rømning. 

I nyere tid blir foretakets branntekniske prosjektering basert i større grad på normale 
risikovurderinger og analyser samt normale håndberegningsmetoder, dog i de alle 
fleste tilfeller vil det enkleste basere seg på de løsningene veilederen til TEK 
foreskriver. Foretakets komparative analyse vil da vise at brannsikkerheten har dette 
nivået eller bedre. 

Til slutt opplyses det at foretaket er i gang med et industriprosjekt i Seljord 
kommune, der omfang er 10.000 kvm , og at rammetillatelse er gitt. Foretaket er bl.a. 
ansvarlig prosjekterende av brannkonsept, ttkl. 3. 

 

Vurdering  

Klagenemnda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva 
gjelder sentral godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av 
brannkonsept og prosjektering av bygningsfysikk, begge i ttkl. 3. 

For å kunne innvilges sentral godkjenning, må foretaket oppfylle de kravene som til 
enhver tid stilles i SAK 10 del 3, dvs kap 9 til og med 13, jf. plan- og bygningsloven §  22 
-1.1 ledd og SAK 10 § 9-1.1.ledd. Dette kravet er uavhengig av hvilke vedtak som er 
fattet i saker etter tidligere godkjenningsordning. Det fremgår videre av plbl § 22-1.2 
ledd at direktoratet har plikt til å avslå søknaden om sentral godkjenning når 
foretaket ikke oppfyller vilkårene.  

Ifølge SAK10 § 11-1 skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett 
”dokumentere at det har samlede kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte 
godkjenningsområdet”. Videre skal det legges vekt på en vurdering av om foretakets 
kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det 
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omsøkte godkjenningsområdet. Ved vurdering av relevant praksis skal det legges 
vekt på om foretakets praksis er oppdatert, praksisens varighet, praksisens 
tilknytning til godkjenningsområdet og om praksis har vært gjennomført i samsvar 
med tillatelser og bestemmelser gitt i  eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, jf. 
SAK10 § 11-4 andre ledd. 

 

Prosjektering av brannkonsept, ttkl. 3 

Godkjenningsområdet omfatter utforming av helhetlig konsept for brannsikkerheten 
for nytt eller endring av eksisterende byggverk, ut fra byggverkets brannklasse, 
risikoklasse, forutsatte bruk, størrelse og planløsning etter byggteknisk forskrift 
(TEK),  jf. SAK10 § 13-5 annet ledd bokstac e og tilhørende veileder. 
 
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. 
 
Godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3 omfatter brannkonsept for store byggverk med 
over 5 etasjer, som kan 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, etter 
byggteknisk forskrift § 2-1 andre ledd bokstav b. Det innebærer at foretaket må ha 
kompetanse til å gjennomføre en risikovurdering, herunder risikoanalyse og 
komparativ analyse, etter anerkjente prinsipper som er beskrevet i NS 3901 eller 
tilsvarende. Dette forutsetter høy kompetanse innen byggeteknikk og brann i 
byggverk. Foretaket må beherske underliggende analysemetoder som hendelsestre-
/feiltreanalyse og verktøy for beregning/simulering av brannutvikling/-spredning 
(sone- og CFD-modeller) samt rømnings - og evakueringssimuleringer , jf. SAK10 § 
13-5 annet ledd bokstav e og tilhørende veileder. 
 
Ifølge SAK10 § 11-1, og veiledningen til denne slik denne utrykker gjeldende 
forvaltningspraksis, er kvalifikasjonskrav for godkjenningsområdet siv. ingeniør 
bygg med tilleggsfag i brannsikkerhet, eller brannrådgivende ingeniør, samt 8 års 
praksis med brannsikkerhet og erfaring med brannanalyse.  
 
Foretaket har personell med arkitektutdanning og lang erfaring, med vekt på 
industriprosjekter og kombinert kontor og industribygg, og fikk tildelt Notodden 
kommunes byggeskikkpris for flere av disse. Imidlertid er utdanningskravet som 
gjelder dette godkjenningsområdet ikke oppfylt. 
 
I forbindelse med søknaden var det opplyst om ett prosjekt, Telemark Teknologipark: 
Kombinert kontor- og industribygning. 3000 m2 kontor og 6000 m2 produksjons-
lokaler, ferdigstilt i 2012. På forespørsel fra direktoratet, framla foretaket ytterligere 
dokumentasjon fra dette tiltaket i form av utskrift av flere kommunale vedtak 
underveis i byggesaksbehandlingen. Imidlertid var det ikke redegjort for bruk av 
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metode for prosjektering av brannkonsept, og  verifisering av brannsikkerheten ved 
analysemetoden, jf. byggteknisk forskrift § 2-1 andre ledd bokstav b.  
 
I klagen redegjorde foretaket kort om et annet industrianlegg som ble bygget i 1995 – 
2002 for Becromal Norway AS. Foretakets beskrivelse av brannprosjekteringen er 
begrenset til: Testing av brannceller og andre brannrelaterte løsninger i målestokk 1:1. 
Kopi av administrative vedtak i kommunen anses uten relevans hva angår praksis 
beskrivelse med relevans for godkjenningsområdet. 
 
Etter Klagenemndas vurdering tilfredsstiller ikke nevnte tiltak krav til nødvendig 
beskrivelse for vurdering av relevant og oppdatert praksis for godkjenningsområdet. 
Foretaket har heller ikke synliggjort i referanseprosjektene at det innehar kompetanse 
til å gjennomføre risikovurdering, herunder risikoanalyse og komparativ analyse, 
samt bruk av verktøy for beregning/simulering av brannutvikling og- spredning, 
rømnings – og evakueringssimuleringer. 
Foretaket har dermed ikke i tilstrekkelig grad dokumentert relevante 
fagkvalifikasjoner som kreves for det søkte godkjenningsområdet, jf. SAK10 kap.11. 
 
Prosjektering av bygningsfysikk, ttkl. 3 

Prosjektering av bygningsfysikk omfatter verifikasjon av ytelser og tekniske løsninger 
for følgende fagområder i henhold til byggteknisk forskrift: energi, strålingsmiljø og 
fukt. Grunnlaget for dokumentasjon fremgår i detalj av norsk standard og forskrift. 
 
I ttkl. 3 omfatter dette godkjenningsområdet prosjektering av bygningsfysikk (energi, 
strålingsmiljø og fukt) i nybygg eller ved endring av eksisterende bygninger med 
flere enn 5 etasjer. Prosjekteringen skjer i samsvar med energitiltaksmetoden eller 
energirammemetoden, jf. SAK10 annet ledd bokstav h og tilhørende veiledning. 
 
Eksempler på tiltak i denne klassen: 

• store kontor- og skolebygg 
• store forsamlingslokaler og flerfunksjonelle bygg, 
• store sportshaller og kjøpesentra, 
• store industribygg med stor persontrafikk, 
• store sykehus, overnattingsbygg og svømmehaller.  

 

Kvalifikasjonskravene iflg SAK10 § 11-1 og tilhørende veiledning slik denne 
uttrykker gjeldende forvaltningspraksis er utdanning som siv. ingeniør eller master i 
arkitektur samt 8 års dokumentert prosjekteringspraksis innen dette fagområdet. 
Foretaket har personell med arkitekt utdannelse og lang praksistid og oppfyller 
kravet til utdanningsnivå. 

Foretakets praksis er dokumentert ved ett prosjekt: Telemark Teknologipark, 
kombinert kontor- og industribygning. 3000 m2 kontor og 6000 m2 produksjons-
lokaler, ferdigstilt i 2012. Utover dette foreligger ikke noe beskrivelse for 
prosjektering av fagområdet bygningsfysikk. Referanseprosjektet i seg selv 
tilfredstiller ikke dokumentasjonskravet om tilstrekkelig lang og relevant praksis med 
tilknytning til prosjektering av bygningsfysikk i ttkl. 3. 
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Foretaket har dermed ikke i tilstrekkelig grad dokumentert relevante 
fagkvalifikasjoner som kreves for dette godkjenningsområdet, jf SAK10 kap.11. 

 

På bakgrunn av det ovenstående finner Klagenemnda at foretaket Atelier Grøstad 
Arkitektur AS verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert 
tilstrekkelig kvalifikasjoner til å få innvilget sentral godkjenning for prosjektering av 
brannkonsept i ttkl. 3 og av bygningsfysikk i ttkl. 3. 

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

Klagenemnda 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 SAK10 av 26.03.2010 nr. 488 er oppfylt.  

 

Konklusjon:  

Klagenemnda finner ikke å kunne ta klagen til følge for den påklagde påklagede 
godkjenningsområder.  

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

 
 
 
 
Sak 10/14 Klage på vedtak om tilbaketrekking av sentral godkjenning fra 

Byggnor Production OU (godkjenningsnr. 2013/9706). 
 
Enstemmig vedtak 
Klagen gjelder vedtak om tilbaketrekking av sentral godkjenning for følgende 
godkjenningsområder: 

• Overordnet ansvar for prosjektering av i tiltaksklasse 1. 
 

I E-post datert 21.10.2013 ble vedtaket påklaget ved Thor Helge Kvinge. Klagen er 
rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 
Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet iverksatte tilsyn med foretaket i brev av 11.6.2013 etter å 
ha mottatt en henvendelse vedrørende en byggesak i Nesbyen. I følge tiltakshaver 
var det svikt i både prosjektering og utførelse. Byggnor Production OU / Stonerak 
Builder OU hadde ansvarsrett som utførende i denne byggesaken. Foretakets sentrale 
godkjenning gjaldt overordnet ansvar for prosjektering. 

Direktoratet vedtok den 4.10.2013 å trekke den sentrale godkjenning tilbake. 

Begrunnelsen for vedtaket er at Byggnor Production OU ikke har kunnet 
dokumentere at det har et kvalitetsikrings-system som ivaretar ansvarlig 
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prosjekterendes ansvar, samt at foretaket har vist manglende forståelse for bruk av 
systemet. Det vises til Vedtaket. 

 

Generelle opplysninger om foretaket  

Byggnor Production OU, tidligere OU Stonerak Builder fikk sentral godkjenning 
første gang 4.9.2008. I perioden 5.10.2011.- 4.10.2013 hadde foretaket sentral 
godkjenning for overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1. Byggnor 
Production OU er i følge egen hjemmeside leverandør av elementhus og 
byggkomponenter. Det fremgår av foretakets organisasjonsplan at de er om lag 20 
ansatte, og ligger i Harjona i Estland. Anders Norden er daglig leder . Han har 3 årig 
fagskole for treindustri. 

 

Saksgang   

11.06.2013: Dokumenttilsyn med frist for innsendelse av dokumenter 2.7.2013 

(frist utsatt pr telefon til 9.7.2013) 

09.07.2013: E-post fra foretaket hvor det bes om ytterlig utsatt frist. 

15.08.2013: E-post fra Direktoratet hvor det gis utsatt frist til 20.08.2013 

23.08.2013: Varsel om tilbaketrekk av sentral godkjenning med frist for uttalelse  

satt til 16.09.2013.  (Foretaket har ikke sendt inn forespurt dokumentasjon) 

22.09.2013 og 27.09.2013 : E-post fra foretaket med oversendelse av dokumentasjon 

04.10.2013: Vedtak om tilbaketrekk av sentral godkjenning 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket skriver i klagen at de klager på vedtaket av 4.10.2013.  Det anføres at 
foretaket nå har gått over til å bruke styringssystemet Byggsafe Total, og at de har 
tilpasset det til bedriften.  Det er vedlagt en utskrift av systemets rutiner og utskrifter 
som viser mulig dokumentasjon i fremtidige byggesaker.  

Klagen avsluttes med en anmodning om at foretaket unngår å miste sentral 
godkjenning.  

Det vises til klagen 

 

Vurdering  

Klagenemda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva 
gjelder vedtak om tilbaketrekking av sentral godkjenning for overordnet ansvar for 
prosjektering i tiltaksklasse 1. 

Det følger av pbl. § 22-2 at sentral godkjenning for ansvarsrett skal trekkes tilbake 
ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av bestemmelser eller tillatelser gitt i eller i 
medhold av plan- og bygningsloven.  
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Videre følger det av lovbestemmelsens andre ledd at tilbaketrekking av sentral 
godkjenning for ansvarsrett kan skje inntil foretaket ved ny søknad kan dokumentere 
at det forhold som forårsaket tilbaketrekking er rettet og vilkårene for godkjenning 
for øvrig er til stede. At vilkårene for godkjenning for øvrig er til stede innebærer at 
foretaket oppfyller krav i forskriftens kapittel 9, 10 og 11. 

Foretaket skriver i klagen at de nå har tatt i bruk et nytt system, og håper at de 
unngår å miste sentral godkjenning. Klagenemda har ikke vurdert det nye systemet 
som del av klagesaken. Systemet er etablert etter at den sentrale godkjenning ble 
trukket tilbake, og det fremgår klart av ovennevnte bestemmelser at foretaket ved 
tilbaketrekk av sentral godkjenning må dokumentere at vilkårene er tilstede gjennom 
ny fullstendig søknad.  

Klagenemdas vurdering er derfor gjort i forhold til de faktum som forelå på det 
tidspunkt det påklagede vedtak ble fattet.  

I dokumenttilsyn av 11.06.2013 ba direktoratet foretaket om følgende dokumenter: 

1.  Innsendelse av de rutiner, med tilhørende sjekklister eller tilsvarende, som 
foretaket hadde for å følge opp ansvarlig prosjekterende sitt ansvar, jf. 
forskrift om byggesak (SAK10) § 12-3. Direktoratet ønsket spesielt fokus på 
bokstavene a, e, f, g og h. !Det måtte legges med eksempler fra to ulike tiltak 
som viste at systemet var aktivt i bruk.  

2.  Innsendelse av foretakets rutine for å sikre at foretaket har nødvendige og 
oppdaterte kunnskaper om krav gitt i eller med hjemmel i plan- og 
bygningsloven som er relevant for foretakets godkjenningsområde, jf. SAK10 
§ 10-1 første ledd bokstav e.  

3.  Innsendelse av foretakets rutine for å identifisere, behandle og lukke avvik, 
herunder hindre gjentagelse av avvik, fra krav i plan- og 
bygningslovgivningen, jf. SAK10 § 10-1 første ledd bokstav f.  

Også her ville direktoratet ha eksempler som viste at avvikssystemet var 
aktivt i bruk. 

4.  Innsendelse av foretakets rutine for hvordan foretaket ivaretar registrering, 
versjonshåndtering, videreformidling og oppbevaring av dokumentasjon som 
viser at krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven er oppfylt, jf. 
SAK10 § 10-1 første ledd bokstav g. 

23.8.2013 sendte direktoratet ut varsel om tilbaketrekk av sentral godkjenning for 
Byggnor Production OÜ. Frist for å kommentere varselet var satt til 16.9.2013. Fristen 
ble, per telefon den 16.9.2013 med Thor Helge Kvinge, forlenget til 20.9.2013. 
Dokumentasjon fra foretaket ble mottatt per e-post den 22.9.2013 og 27.9.2013. 

Foretakets dokumentasjon bestod blant annet av følgende dokumenter: 

  -  Kvalitetssikringssystem (Byggmann) versjon 1, revidert 28.12.2010, 
prosjektering av to stk. tomannsboliger i henholdsvis Skogduev. 61 A og B og 
Skogduev. 63 A og B, på Maura i Nannestad kommune.  
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  -  Kvalitetssystem (Byggmann) versjon 1, revidert 28.12.2010, 
rutinebeskrivelse for avviksbehandling.  

  -  Vegg, gulv og tak montasje (engelsk).  

  -  Varmetapsbudsjett for henholdsvis Skogduev. 61 A og B og Skogduev. 63 A 
og B.  

  -  Kontrollberegning (energiberegning) for henholdsvis Skogduev. 61 A og B 
og Skogduev. 63 A og B.  

  -  Detaljer av brannvegger, gulvelementer, takelementer, vegger, 
plantegninger, statiske kalkulasjoner m.m. (engelsk og estisk).  

Når det gjelder direktoratets spørsmål nr. 1, rutiner for ivaretakelse av ansvarlig 
prosjekterende sitt ansvar, jf. SAK10 § 10-3, er dette bare delvis besvart av foretaket. 
 
Vedlagte dokument for kvalitetssikring av prosjektering av to stk. tomannsboliger i 
henholdsvis Skogduev. 61 A og B og Skogduev. 63 A og B, på Maura i Nannestad 
kommune, er delvis svar på paragrafens bokstav a. Den prosjekterende skal sikre at 
prosjekteringen er kvalitetssikret og dokumentert i henhold til byggteknisk forskrift 
kapittel 2 og er tilstrekkelig grunnlag for utførelsen. Prosjekterings-dokumentet er på 
4 sider og henviser generelt til prosjekteringsgrunnlag, krav fra teknsik forskrift 
(deler av §§ 7, 9, 10, 11, 13 og 14) er listet opp og det henvises til preaksepterte 
løsninger (Sintef Sertification TG 20064 / Byggforsk preaksepterte metoder / Statiske 
beregninger / Energikalkulasjon). Dokumentet har dårlig sporbarhet da det ikke er 
påført signatur fra kontrollansvarlig eller dato for når kontroll er gjennomført. Det 
henvises heller ikke til konkrete tegninger (nummer, revisjon) som er underlagt 
kontroll eller hvilket plangrunnlag med tilhørende bestemmeler som er gjeldende for 
utbyggingsområdet. 

Bokstav e gjeldende koordinering av grensesnitt mot andre ansvarlig prosjekterende, 
bokstav f gjeldende prosjekterende sitt ansvar for å levere grunnlag for 
gjennomføringsplan for sin del av tiltaket, bokstav g gjeldende ansvarlig 
prosjekterende sitt ansvar for underleverandører uten egen ansvarsrett, og bokstav h 
gjeldende ansvarlig prosjekterende sitt ansvar for å melde fra til ansvarlig søker om 
endringer som kan medføre søknadsplikt, og endringer i ansvarsforhold, er ikke 
besvart av foretaket. 

Direktoratets spørsmål nr. 2, rutiner for å sikre at foretaket har nødvendige og 
oppdaterte kunnskaper om krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, er 
ikke besvart av foretaket. 

Som svar på spørsmål nr. 3 har foretaket sendt inn rutinebeskrivelse for 
avviksbehandling. Det er ikke sendt inn eksempler på bruk av avvikssystemet, slik 
som forespurt. 

Spørsmål nr. 4, gjeldende rutine for registrering, versjonshåndtering, 
videreformidling og oppbevaring av dokumentasjon som viser at krav gitt i eller med 
hjemmel i plan- og bygningsloven er oppfylt, er heller ikke besvart av foretaket. 
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Byggnor Production OÜ har overfor direktoratet ikke kunne dokumentere at det har 
et system som sikrer etterlevelse av krav gitt i eller med hjemmel i plan- og 
bygningsloven, jf. SAK10 § 10-1. De deler av systemet som er sendt direktoratet viser 
ikke at ansvarlig prosjekterende sitt ansvar i en byggesak er ivaretatt, jf. krav i SAK10 
§ 12-3. De fleste av direktoratets spørsmål i brev av 11.6.2013 er ikke besvart av 
foretaket. Det kan synes som om Byggnor Production OÜ har mangelfull forståelse 
for bruk av system for å ivareta krav i plan- og bygningslovgivningen. 
Avslutningsvis bemerkes at foretaket ikke besvarte direktoratets brev om tilsyn, 
datert 11.6.2013, til tross for utsatt frist. Foretaket ba også om utsatt frist for å 
kommentere varselet om tilbaketrekk av sentral godkjenning. 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner Klagenemda at Byggnor Production OU 
ikke har dokumentert at det har et system som sikrer etterlevelse av krav gitt i eller 
med hjemmel i plan- og bygningsloven.  

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

Klagenemda gjør for øvrig oppmerksom på at tilbaketrekkingen av sentral 
godkjenning gjelder inntil foretaket kan dokumentere at det forhold som forårsaket 
tilbaketrekkingen er rettet, og vilkårene i SAK10 for øvrig er oppfylt, jf. plan- og 
bygningsloven § 22-2 annet ledd. 

 

Konklusjon:  

Klagenemda finner ikke å kunne ta klagen til følge hva gjelder tilbaketrekking av 
sentral godkjenning for overordnet ansvar or prosjektering i tiltaksklasse 1.  

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

	  
 

Sak 11/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning fra RAK Arkitektur AS (godkjenningsnr. 2013/10054). 

 

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

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 3 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 3 
I e-post datert 01.11.2013 ble vedtaket påklaget ved Christian Schmitthenner. Klagen 
er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

 
Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 25.09.2013 søknad om sentral godkjenning for 
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ansvarsrett.  

I vedtak datert 15.10.2013 avslo direktoratet delvis søknad om sentral godkjenning. 
Følgende godkjenningsområder ble innvilget:  

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 
 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 3 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 3 
 

Begrunnelse for avslagene var at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekket 
de omsøkte godkjenningsområdene og tiltaksklasse. Jf. Byggesaksforskriften § 12-2 
og § 13 -5. Det er derfor ikke tilstrekkelig dokumentert nødvendig og relevant praksis 
i tiltaksklasse 3 jf. byggesaksforskriften §§ 11-1 og 11-2 

 

Generelle opplysninger om foretaket  

RAK Arkitektur AS fikk sentral godkjenning første gang 15.10.2013.  

Foretaket har 3 ansatte og ligger i Oslo. Christian Schmitthenner er daglig leder. Han 
er diplomingeniør fra Fakultetet for Architektur i Rheinisch i Tyskland.  

 

Saksgang   

25.09.2013: Søknad 

15.10.2013: Vedtak om sentral godkjenning (delvis avslag) 

01.11.2013: Klage på avslag arkivert hos DiBK 

 

Foretakets anførsler 

I klagen skriver Christian Schmitthenner at han de klager på fastsettelse av 
tiltaksklasser, da han mener at foretakets  forutsetninger er gode nok til å få innvilget 
tiltaksklasse 3 både for prosjektering og søkerrollen.  

Han mener at det ikke kan legges som en forutsetning at en sak skal være ferdig 
gjennomført for å kunne regnes som relevant erfaring.  Spesielt i tiltaksklasse 3 pågår 
gjerne saker over flere år.  Han mener at både for søker og for prosjektering ligger de 
fleste arbeidsoppgaver relatert til tiltaksklasse 3 i starten av prosjektene. Derfor er de 
relevante arbeidsoppgaver ferdig gjennomført ved søknad om rammetillatelse.  De 
videre oppgaver vil ikke være like krevende. 

Videre anføres det at han trodde oppførte referanseprosjekt ville være tilstrekkelig . 
Han viser derfor i klagen til 2 andre prosjekter hvor han har jobbe i ulike faser av 
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prosjektene i ansettelse hos HRW arkitekter. Det gjelder riving, ombygging og 
nybygg av Kjelsås Skole i Oslo, og Fallstadsenteret i Levanger.  

I tillegg anfører at han i HWR arkitekter as hadde spesialansvar for 
myndighetskontakt /byggesøknader. Det bes avslutningsvis om en ny vurdering av 
tiltaksklasser da han mener foretaket oppfyller kravene til relevant praksis. Dette 
fordi de relevante arbeidsoppgavene i tiltaket Hasle Linje i all hovedsak er utført og 
at det foreligger mer erfaring fra tiltaksklasse 3,  en det som var tatt med i søknaden. 

Det vises til klagen. 

 

Vurdering  

Klagenemda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva 
gjelder sentral godkjenning for søker i tiltaksklasse 3, og prosjektering av arkitektur i 
tiltaksklasse 3.  

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

 

Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 3 

Godkjenningsområdet omfatter arkitektonisk utforming av byggverk. 
Godkjenningsområdet omfatter også omfattende endringer i eksisterende byggverk. 
Eksempler på arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 3 kan være:  Byggverk, i tett 
bystruktur, byggverk i krevende arkitektonisk og historisk miljø, flerfunksjonelle 
byggverk med store krav til planløsning, bygninger med BRA over 5000 m2 , 
bygninger med mer enn 5 etasjer. 
 
Det kreves utdanning som master i arkitektur eller tilsvarende grad, og 8 års relevant 
praksis. 
Kravene til utdanningsnivå er innfridd, men det er ikke dokumentert tilstrekkelig 
praksis fra tiltaksklasse 3. 
 
Det var ved søknaden lagt ved 7 referanseprosjekter hvorav 6 var i tiltaksklasse 2.  
Prosjektet Hasle linje er i tiltaksklasse 3, men er ikke ferdigstilt. I klagen anfører 
Schmitthenner at prosjekter i tiltaksklasse 3 gjerne pågår over mange år, og mener at 
det ikke kan være en forutsetning at tiltakene er avsluttet for at det kan vektlegges 
som relevant erfaring.   
 
Det fremgår av veiledningen til §11-1 at foretaket må dokumentere at det har 
personell med relevant praksis fra prosjektering av tiltak i samme eller høyere klasse. 
Det fremgår videre av byggesaksforskriften §11-4 andre ledd at det ved vurdering av 
relevant praksis blant annet skal legges vekt på om foretakets praksis har vært 
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gjennomført i samsvar med tillatelser og bestemmelser gitt i eller med hjemmel i 
plan- og bygningsloven.  
 
Det er krav til 8 års praksis i tiltaksklasse 3, og det må da legges til grunn at foretaket 
kan dokumentere at det har personell med tilstrekkelig praksis fra hele tiltak frem til 
ferdigattest. 
 
Det er i klagen også opplyst et nytt referanseprosjekt fra en tidligere ansettelse hvor 
Schmitthenner  arbeidet hos HWR arkitekter. Det gjaldt Kjelsås skole hvor 
Schmitthenner arbeidet i detaljprosjektfasen i ca 1,5 år fra 2009 til 2011. Ferdigattest 
ble her utstedt i 27.12.2012. Prosjektet dokumenterer derfor heller ikke relevant 
erfaring med hele prosjektfasen da det ble ferdigstilt mer en et år etter at 
Schmitthenner sluttet i HWR arkitekter. I klagen er det også vist til Falstadsenteret,  
og anført at det sannsynligvis hadde tiltaksklasse 3. Schmitthenner var saksbehandler 
(PRO) for HWR arkitekter, men de har ikke lengre tilgang til dokumentasjon. 
Prosjektet er delvis ombygging eksiterende bygning, og direktoratet kan heller ikke 
se at dette dokumenterer tilstrekkelig erfaring fra tiltaksklasse 3 . 
 
På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner klagenemda at  RAK ARKITEKTUR AS 
verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har 
tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for prosjektering av 
arkitektur i tiltaksklasse 3. 

 

Søker i tiltaksklasse 3 

Søkerfunksjonen i tiltaksklasse 3 omfatter komplekse søknader, der koordineringsbehovet for 
prosjektering, utførelse eller kontroll er svært krevende. Eksempelvis vil dette omfatte 
flertrinnssøknader der ansvarsforholdene i tiltaket er kompliserte og krever omfattende 
koordinering. 
 

Det kreves utdanning som på universitetsnivå som sivilingeniør, master i arkitektur 
eller tilsvarende grad og 8 års praskis.  Det fremgår av byggesaksforskriften §11-1 at 
foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig søker må kunne dokumentere at det har 
personell med relevant praksis fra utførelse eller fra prosjektering, samordning samt 
utforming av søknad med underlag, for tiltak i samme eller høyere tiltaksklasse. 
Utdanningskravet er innfridd men det er ikke dokumentert tilstrekkelig praksis fra 
tiltaksklasse 3. 
 
For ansvarlig søker er det hovedsakelig benyttet de samme referanseprosjektene som 
for prosjektering av arkitektur. Det er som det fremgår ovenfor bare ett av disse som 
ligger i tiltaksklasse 3, og dette er ikke ferdigstilt.  
 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner klagenemda at Rak Arkitektur AS verken i 
søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige 
kvalifikasjoner til å få godkjenning som ansvarlig søker i tiltaksklasse 3. 

Klagenemda mener  derfor at foretaket ikke har sannsynliggjort eller dokumentert at 
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det har kvalifikasjoner for å få godkjenning i noen av de påklagde 
godkjenningsområdene.   

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

Klagenemda 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.  

 

Konklusjon:  

Klagenemda finner ikke å kunne ta klagen til følge hva gjelder avslaget på søknad om 
sentral godkjenning for søker i tiltaksklasse 3, og prosjektering av arkitektur i 
tiltaksklasse 3.  

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

 

 
 

Sak 12/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning fra W&B Arkitekter AS (godkjenningsnr. 2013/10573). 

 

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

• Oppmålingsteknisk  prosjektering i tiltaksklasse 2 

• Kontroll av bygningsfysikk i tiltaksklasse 3 
I brev datert 12.11.2013 ble vedtaket påklaget ved Jorunn Westad Brusletto. Klagen er 
rettidig, jf. forvaltningsloven § 29. 

 I klagen var det også påklaget godkjenningsområder som ikke var omsøkt, og klagen 
på disse ble avvist i vedtak av 25.11.2013. 

 
Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 30.09.2013 søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning for ansvarsrett.  

I vedtak datert 28.10.2013 avslo direktoratet delvis søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning. Følgende godkjenningsområder ble innvilget:  

    
• Søker i tiltaksklasse 3 

• Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, 
tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 2 
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• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av lydforhold og vibrasjoner i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 1 
 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, 
tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 3 

• Oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 2 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3 

• Kontroll av bygningsfysikk i tiltaksklasse 3 

• Kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 2 
Begrunnelse for avslagene var at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekket 
de omsøkte godkjenningsområdene og tiltaksklasser. Foretaket hadde dermed ikke 
tilstrekkelig dokumentert nødvendig relevant praksis med de omsøkte 
godkjenningsområder og tiltaksklasser, jf Byggesaksforskriften kap 11.  

 

Generelle opplysninger om foretaket  

W&B Arkitekter AS fikk sentral godkjenning første gang 7.12.2000. I perioden 
7.12.2010 - 7.12.2013 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene 
ansvarlig søker for bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 3,  ansvarlig 
prosjekterende for bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 3, og ansvarlig 
kontrollerende for prosjektering av bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 3. 

Foretaket har 5 ansatte og ligger i Hol Kommune i Buskerud. Jorunn Wetad  er daglig 
leder. Hun er sivilarkitekt med 32 års erfaring.  

 

Saksgang   

30.09.2013: Søknad. 

28.10.2013: Vedtak om sentral godkjenning (delvis avslag) 

13.11.2013: Klage på avslag arkivert hos DiBK. 

25.11.2013: Brev fra direktoratet med delvis avvisning av klage. 
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Foretakets anførsler 

Foretaket anfører at det for godkjenningsområder som ikke er innvilget kommer med 
merknader, kommentarer og tilleggsopplysninger. 

For godkjenningsområdet oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2 er det 
vedlagt klagen tre koordinatplaner utført av foretaket i tilknytning til to av 
referanseprosjektene som var vedlagt søknaden. I tillegg er det vedlagt koordinatplan 
fra nytt prosjekt ferdigstilt i 2013. 

For kontroll begrunnes klagen med at foretaket hadde godkjenning for disse 
funksjonene etter den gamle ordningen, og at de har arkitekter med over 30 års 
erfaring med prosjektering og befaringer på byggeplass. De mener det i seg selv 
tilfredsstiller kravene til godkjenning for de nevnte områdene. 

For uavhengig kontroll av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 anfører Jorun Westad 
Brusletto at W&B arkitekter As i en årrekke har kontrollert RIB, RIV og RIE sine 
tegninger opp mot arkitekttegninger. Dette har de også utført i referanseprosjektene 
vedlagt søknaden.  Det anføres også at W&B arkitekter har utført kontroll med 
utførende på disse prosjektene. Dette ved tett oppfølging sammen med byggeleder 
ved befaringer/kontroll og deltagelse i byggemøter. 

Det opplyses at det nå også er ansatt en fagskole ingeniør i foretaket. 

Avslutningsvis  viser Brusletto til at foretakets styringssystem MAKS 10  ivaretar alle 
krav / funksjoner for uavhengig kontroll. 

Det vises til klagen. 

 

Vurdering  

Klagenemda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva 
gjelder sentral godkjenning for oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2, og 
uavhengig kontroll av bygningsfysikk i tiltaksklasse 3. 

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

Oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2. 

Fagområdet omfatter vurdering av om det foreligger oppdatert offentlig 
kartgrunnlag med tilfredsstillende kvalitet, og om tiltakets foreslåtte plassering er 
kritisk i forhold til eiendomsgrenser, byggegrenser og byggelinjer, mv. Videre 
omfatter fagområdet valg av kartgrunnlag for utarbeidelse av situasjonsplan og 
stikningsplan med oppmålingstekniske beregninger, fastsetting av toleransekrav, 
metode- og utstyrsvalg tilpasset formålet og oppgaven (utstikkingsdata i plan og 
høyder) med utstikking av punkter i terrenget. For tiltaksklasse 2 omfatter dette blant 
annet oppmålingstekniske beregninger i områder regulert til åpen og tett bebyggelse 
hvor krav til høyder og minste avstander ikke er kritisk for å oppfylle krav til 
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plangrunnlaget med bestemmelser. 
 

For oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2 kreves utdanning som svarer til 
det som kreves for eksamen fra ingeniørhøyskole og 6 års relevant praksis.  Relevant 
utdanning vil  være  ingeniørhøyskole med studieretning innen landmåling.  
Foretaket har i følge organisasjonsplanen 3 sivilarkitekter ansatt, og har i klagen i 
tillegg opplyst at de nå også har en ansatt fagskoleingeniør med fagretning bygg. 
Eksamen avlagt i 2011. Kravet til tilstrekkelig relevant utdanning innen 
oppmålingsteknisk prosjektering synes dermed ikke oppfylt. 

Referanseprosjektet vedlagt søknaden gjaldt nye omsorgsboliger Kringlemyr, Geilo . 
Foretaket oppga foretakets rolle i prosjektet som SØK, PRO/KPR, PRO brannteknisk 
prosjektering, samt rolle som prosjekteringsgruppeleder. Bruksareal er på ca. 2 100 
m2, samt henvist til generell beskrivelse av  prosjektet på vedlegg G4.  Ved klagen er 
det vedlagt 3 eksempler på koordinatplaner som foretaket har utført.  Det er verken 
ved søknaden eller ved klagen redegjort for erfaring med oppmålingstekniske 
beregninger. Utarbeidelse av koordinatplaner i seg selv anses ikke som tilstrekkelig 
for å dekke hele godkjenningsområdet hvor det også må forutsettes 
dybdekompetanse innen oppmålingstekniske beregninger.  

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner Klagenemda at W&B Arkitekter AS verken 
i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige 
kvalifikasjoner til å få godkjenning for oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 
2. klagenemda har heller ikke funnet grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet i 
en lavere tiltaksklasse. 

 

Uavhengig kontroll av bygningsfysikk i tiltaksklasse  3 

Godkjenningsområdet omfatter uavhengig kontroll av bygningsfysikk i tiltaksklasse 
2 og 3. Innholdet av kontrollområdet reguleres i byggesaksforskriften § 14-2 og 
gjennomføring av kontrollen reguleres i § 14-7. 
 
I prosjektering av bygningsfysikk er det blant annet 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. 
 
Kravene til utdanning er for tiltaksklasse 3 utdanning innen bygningsfysikk på nivå 
med sivilingeniør /sivilarkitekt og 8 års relevant praksis med både prosjektering og 
kontroll av bygningsfysikk. 

For tiltaksklasse 2 er kravet utdanning på nivå tilsvarende ingeniørhøyskole og 6 års 
relevant praksis. 

Kravet til utdanningsnivå og relevant fagretning synes oppfylt. 

Foretaket oppgir i klagen at de i en årrekke har kontrollert RIB, RIV og RIE sine 
tegninger opp mot arkitekttegninger, og at de har kontrollert utførelsen gjennom 
oppfølging på byggeplass, i byggemøter osv sammen med byggeleder.  Dette 
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dokumenterer ikke en tilstrekkelig relevant praksis som uavhengig kontrollerende av 
bygningsfysikk. 

Det fremgår ikke av beskrivelsen av referanseprosjektene verken i søknaden eller ved 
klagen at foretaket har kontrollert selve prosjekteringen utført av et annet foretak . 
Uavhengig kontroll av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2/3 krever både erfaring med 
egen prosjekteringspraksis, og kontroll av prosjektering og beregninger som er 
utarbeidet av andre foretak.  

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner klagenemda at W&B Arkitekter AS verken 
i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige 
kvalifikasjoner til å få godkjenning som kontrollerende for bygningsfysikk i 
tiltaksklasse 2 eller 3. 

Klagenemda mener at derfor at foretaket ikke har sannsynliggjort eller dokumentert 
at det har kvalifikasjoner for å få godkjenning i noen av de påklagde 
godkjenningsområdene.   

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

Klagenemda 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.  

 

Konklusjon:  

Klagenemda finner ikke å kunne ta klagen til følge hva gjelder avslaget på søknad om 
sentral godkjenning for oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2, og 
uavhengig kontroll av bygningsfysikk i tiltaksklasse 3. 

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

 
 

Sak 13/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning fra Blikkenslager Frode J. Kristiansen AS 
(godkjenningsnr. 2013/10646). 

 

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

• Utførelse av taktekkingsarbeider i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av ventilasjons og blikkenslagerarbeider til tiltaksklasse 2 
 

I brev datert 31.10.2013 ble vedtaket påklaget ved Frode J. Kristiansen. Klagen er 
rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  
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Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 26.09.2013 søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning for ansvarsrett.  

 

I vedtak datert 23.10.2013 avslo direktoratet  delvis søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning.  

 

Følgende godkjenningsområder ble innvilget: 

• Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i 
tiltaksklasse 2 

• Utførelse av taktekkingsarbeider i tiltaksklasse 1. 

• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1. 
 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Utførelse av taktekkingsarbeider i tiltaksklasse 2. 

• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2. 
 

Begrunnelse for avslagene var at referanseprosjektene ikke dekket 
godkjenningsområdene i tilstrekkelig grad.   

Foretaket hadde dermed ikke dokumentert tilstrekkelige relevant praksis for de 
omsøkte godkjenningsområder og tiltaksklasser.  Det vises til vedtaket. 

 

Generelle opplysninger om foretaket  

Blikkenslager Frode J Kristiansen As fikk sentral godkjenning første gang 05.10.2004 

I perioden 18.11.2010 – 17.11.2013 hadde foretaket sentral godkjenning for montering 
av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2, utførelse av 
taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 2, og utførelse av ventilasjons og klimainstallasjoner i 
tiltaksklasse 2. 

Foretaket har 3 ansatte og ligger i Rakkestad kommune i Østfold. Frode Johnsrud 
Kristiansen er daglig leder. Han har svennebrev i kobber og blikkenslagerfaget, og 22 
års praksis.    

 

 

Saksgang   

26.09.2013: Søknad 
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23.10.2013: Avslag på søknad om sentral godkjenning  

05.10.2013: Klage på avslag mottatt hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

I klagen viser Frode J. Kristiansen til at tiltaksklasser for to av godkjenningsområdene 
er satt ned fra tiltaksklasse 2 til tiltaksklasse 1.  Søknaden gjelder fornying av sentral 
godkjenning. Kristiansen anfører at godkjenningsområdene også tidligere er 
dokumentert ved fornying den 18.11.2010. Kristiansen skriver at selv om  de nye 
referanseprosjektene ikke tilfredsstiller direktoratets krav bør det ikke tilsi at 
tiltaksklasser settes ned. Foretaket anfører videre at de stadig regner på slike jobber 
og at de har nødvendig fagkompetanse, men bemerker at konkurransen er stor. 

Det vises til klagen. 

 

Vurdering  

Klagenemda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva 
gjelder sentral godkjenning for utførelse av taktekking i tiltaksklasse 2, og utførelsen 
av ventilasjon og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2. 

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

 

Utførelse av taktekkingsarbeider i tiltaksklasse 2 

Godkjenningsområdet omfatter taktekkingsarbeid på middels krevende takformer. 
 
Eksempler på taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 2 kan være: 
arbeider på tak med sammensatte takformer inntil 1200 m2 , flate isolerte tak med 2 til 
4 stk innvendige sluk. 
 
Ifølge byggesakforskriften § 11.1 og veiledningen til denne kreves relevant utdanning 
på nivå med teknisk fagskole eller mesterbrev og minst 3 års praksis. Relevant 
utdanning vil være  for eksempel være mesterbrev som taktekker eller blikkenslager. 
 
Foretaket har ansatte med fagbrev, og kravene til utdanning er dermed ikke innfridd. 
Direktoratets praksis åpner for at særlig kvalifiserende praksis helt unntaksvis kan 
kompensere for manglende utdanningsnivå. 
 
Foretaket har oppgitt 3 referanseprosjekter for dette godkjenningsområdet. 
Sagabakken skole, Halden fengsel og  Myrvoldveien bofelleskap. Ved prosjektet 
Sagabakken skole hadde  foretaket underentreprise for AF Bygg Østfold.  Entreprisen 
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til blikkenslager Frode J. Kristiansen AS gjaldt utførelse av fasadekledning, beslag og 
båndtekking av vegger og tak. Det var vedlagt en fotoillustrasjon som viser en 
bygning med flate tak tekket med papp/membran. Det vises liten, eller ingen andel 
av båndtekking på dette taket. Prosjektet redegjør følgelig ikke for relevant praksis 
med taktekking i tiltaksklasse 2. 
 
For prosjektene  ved Halden fengsel og Myrvoldveien bofelleskap var Kristiansen 
innleid for utførelse av ventilasjonsanlegg, takrenner, fasadekledning og 
beslagsarbeider. Det er ikke oppgitt at foretaket har utført taktekkingsarbeider i 
beskrivelsen av disse referansene prosjektene. 
 
Foretaket har dermed ikke dokumentert relevant praksis med taktekkingsarbeider i 
tiltaksklasse 2. 
 
På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner klagenemda at Blikkenslager Frode J 
Kristiansen AS verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det 
har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få godkjenning for utførelse av 
taktekkingsarbeider i tiltaksklasse 2. 

 
Utførelse av ventilasjons og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 

Fagområdet omfatter installasjon av komplett balansert ventilasjonsanlegg med 
varme-, kjøle- og gjenvinningsfunksjoner inklusiv lyd- og brannisolering, og 
branntetting av kanalføringer gjennom brann- og lydskiller. Godkjenningsområdet i 
tiltaksklasse 2 omfatter blant annet ventilasjonsanlegg som betjener to eller flere 
brannceller og uten sentralstyring, inntil 25000 m3/h, mindre ventilasjonsanlegg med 
sentralstyring i en branncelle, og røykventilasjonsanlegg i BKL 2. 

Kravet til utdanning i tiltaksklasse 2 er utdanning som svarer til krav til mesterbrev 
eller fagskole med fagplan for linjefag, og 3 års praksis. Relevant fagretning for et 
mesterbrev vil være ventilasjons og blikkenslagerfaget. 
 
Foretaket har ansatte med fagbrev men ikke på nivå med mesterbrev/fagskole, og 
kravene til utdanning er dermed ikke innfridd.  
 
Det er ved søknaden lagt ved to referanseprosjekter for dette godkjenningsområdet.  
Det ene er et bofellesskap med 4 omsorgsleiligheter i Myrvoldveien i Sarpsborg 
kommune. Her er det utført ventilasjonsanlegg med kapasitet 2500m3/h. Det andre 
prosjektet gjelder rehabilitering og montering av nytt ventilasjonsanlegg i 
forretningsbygg i storgaten 8 i Sarpsborg. For begge prosjektene har foretaket vært 
innleid til utførelse uten egen ansvarsrett. 
 
Prosjektene viser erfaring med utførelse av ventilasjonsanlegg som direktoratet 
vurderer å være i svak tiltaksklasse 2. Klagenemda kan ikke se at prosjektene viser en 
tilstrekkelig særlig kvalifiserende praksis for å kompensere for manglende 
utdanningsnivå i forhold til kravene slik disse fremgår av byggesaksforskriftens 
kapitel 11, og tilhørende veiledning. 
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På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner klagenemda at blikkenslager Frode J. 
Kristiansen AS verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det 
har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få godkjenning som  utførende av ventilasjons 
og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2. 

Klagenemda mener derfor at foretaket ikke har sannsynliggjort eller dokumentert at 
det har kvalifikasjoner for å få godkjenning i noen av de påklagde 
godkjenningsområdene.   

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

Klagenemda 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 

 

Konklusjon:  

Klagenemda finner ikke å kunne ta klagen til følge hva gjelder avslaget på søknad om 
sentral godkjenning for godkjenningsområdene  

• Utførelse av taktekkingsarbeider i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av ventilasjons og blikkenslagerarbeider til tiltaksklasse 2 
 

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

 

 
 
Sak 14/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral 

godkjenning fra Kjærem & Bøgeberg AS (godkjenningsnr. 
2013/10973). 

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

• Søker i tiltaksklasse 2 
 

I brev datert 22.11.2013 ble vedtaket påklaget ved Jørund Andreas Kjærem. Klagen er 
rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 
Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 11.10.2013 søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning for ansvarsrett.  

 



	  

Side	  50	  

I vedtak datert 04.11.2013 avslo direktoratet delvis søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning. Følgende godkjenningsområder ble innvilget:  

• Søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 
 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Søker i tiltaksklasse 2 
 

Begrunnelsen for avslaget var at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekket 
det omsøkte godkjenningsområdet. Foretaket hadde dermed ikke tilstrekkelig 
dokumentert nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner, jf. byggesaksforskriften 
(SAK10) §§ 11-1 første ledd og 11-2 første ledd. 

 

Foretakets anførsler 

I klagen viser foretaket til at det har hatt godkjenning innenfor tiltaksklasse 2 for det 
påklagede godkjenningsområdet siden 2008, og at selv om foretaket hovedsakelig 
arbeider med plansaker vil det ha behov for sentral godkjenning for det påklagede 
godkjenningsområdet. Videre viser foretaket til referanseprosjektet Sandgata 28 fra 
2008 og stiller spørsmålstegn ved hvorfor foretaket med dette prosjektet har fått 
innvilget prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2, men ikke søker i tiltaksklasse 2. 

 

Vurdering  

Klagenemnda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva 
gjelder sentral godkjenning for godkjenningsområdet søker i tiltaksklasse 2.  

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

Tiltaksklasseplassering for søkerfunksjonen vil være avhengig av kompleksitet, 
herunder hvor mange ansvarlige foretak som skal ha ansvarsrett og koordineres og 
hvor mange ansvarsoppgaver i byggesaksforskriften § 12-2 som er aktuelle for 
tiltaket. Søkerfunksjonen i tiltaksklasse 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 først ledd og tilhørende 
veiledning. 

I søknaden har foretaket vist til to referanseprosjekter for det påklagede 
godkjenningsområdet. Det ene prosjektet er fra 2013 og gjelder en enebolig hvor 
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foretaket var ansvarlig søker for påbygg og tilbygg av eksisterende bolig, ombygging 
av 1. etasje og sokkeletasje, endring av adkomst samt oppdeling av bolig til totalt tre 
boenheter. Søkerrollen i forbindelse med enebolig ligger normalt i tiltaksklasse 1, jf. 
SAK10 § 13-5 første ledd og tilhørende veiledning. 

Det andre prosjektet er fra 2008, Sandgata 28. Prosjektet og søkerrollen er ikke 
beskrevet, men foretaket skriver at dette var det siste prosjektet foretaket har hatt i 
tiltaksklasse 2. Foretaket har siden 2008 arbeidet med regulering og mindre 
søker/arkitekturprosjekter. Ansvarlig søkers ansvar har endret seg noe siden 2008. 
Det er derfor viktig at foretaket kan vise til oppdatert praksis for dette 
godkjenningsområdet. Dette, sammenholdt med at daglig leder i forbindelse med 
dette prosjektet var ansatt i et annet foretak og at det dermed er uklart hvilken rolle 
Kjærem selv hadde i prosjektet, samt at søkerrollen er dårlig beskrevet, gjør at det er 
Klagenemndas vurdering at foretaket ikke har dokumentert at det har samlede 
kvalifikasjoner som er tilpasset det påklagede godkjenningsområdet innenfor 
tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 11-1. 

Når det gjelder foretakets anførsel om at det har hatt sentral godkjenning for 
godkjenningsområdet søker i tiltaksklasse 2 siden 2008, vil Klagenemnda bemerke at 
foretaket må dokumentere at det tilfredsstiller kravene i det til enhver tid gjeldende 
regelverket. Det er således ingen automatikk i at foretaket får fornyet sentral 
godkjenning for dets godkjenningsområder. 

Når det gjelder spørsmålet om hvorfor foretaket har fått innvilget prosjektering av 
arkitektur i tiltaksklasse 2, men ikke  godkjenningsområdet søker, har det ikke vært 
tilsvarende endringer for dette godkjenningsområdet som for ansvarlig søker siden 
2008. Kjærems rolle i prosjektet Sandgata 28 og hva prosjekteringen av arkitektur 
omfattet er også beskrevet grundig. Det fremgår blant annet at Kjærem var leder for 
prosjekteringsteamet for arkitektarbeidene.  

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner Klagenemnda at Kjærem & Bøgeberg AS 
verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har 
tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdet 
søker i tiltaksklasse 2.  

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

Klagenemnda 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.  

 

Konklusjon:  

Klagenemnda finner ikke å kunne ta klagen til følge for det påklagede 
godkjenningsområdet. 

Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9. 
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Sak 15/14 Eventuelt 

- Det ble stilt spørsmål om saksfremleggene kan kortes noe ned. Dette kommer 
nemnda tilbake til. 

 

- Det ble også diskutert om direktoratet skal fortsette å skrive forslag til vedtak eller 
om nemndsleder utarbeider dette i etterkant av hvert klagenemndsmøte. 
Nemndsleder ser nærmere på saken og dette avklares ved neste møte. 

 

- Det var forslag om at klagenemndsmøtet 21. mai ble avlyst og at nemnda heller 
gjennomfører oppsatt reservemøte 23. juni. 

Etterskrift: Etter en vurdering av saksmengde hos direktoratet gjennomføres møtet 
21. mai. Det kan også bli behov for å gjennomføre møtet 23. juni, men dette avklares i 
møtet 21. mai.    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 


