
 
 

 

 

 

MØTEPROTOKOLL 

Side 1 

 

Sak 1/19 Protokoll fra klagenemndas møte 4. desember 2018 

 

Protokollen godkjent uten merknader.  

 

Sak 2/19            Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Byggestyring AS (klagesaksnr. 2018/4955) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

Fra møte:  1/19 – Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for 

ansvarsrett 

Dato/tid: 18.03.2019 kl. 09.30 til kl. 15.30 

Sted: Gardermoen 

Deltakere: Anette Søby Bakker, Hossam Gadalla, Liv Johanne Ro, Tone Cecilie 

Frønsdal, Tore Hvidsand, Jan Ørnevik og Åse Eiterstraum 

Fra DiBK: Silje Alund, Tone Kampelien 

Sekretariatet:  Guro Karlsen Roland 

Møteleder: Anette Søby Bakker  

Referent: Guro Karlsen Roland 

Referat også til: Klagenemndas medlemmer og varamedlemmer 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

 

 



 

Side 2 

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

godkjenningsområde: 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3 

 

I brev datert 12.06.2018 ble vedtak av 01.06.2018 påklaget ved Sverre Sande. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 11.04.2018 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 01.06.2018 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende godkjenningsområde 

ble innvilget: 

• Søker i tiltaksklasse 2 

 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3 

 

Avslaget ble begrunnet med at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekket ansvaret 

som godkjenningsområdet omfatter, jf. byggesaksforskriften før 1.12.2018 (SAK10) §§ 11-4 

og 13-5 tredje ledd bokstav a og tilhørende veiledning. Det ble også vist til at det er et krav 

om minimum åtte års relevant praksis etter endt utdanning i tiltaksklasse 3, som må være 

oppfylt for å få innvilget denne tiltaksklassen. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at 

det hadde kvalifikasjoner som var tilpasset godkjenningsområdet det var søkt om i 

tiltaksklasse 3, jf. SAK10 § 11-1.  

 

Godkjenningsområder innvilget i klagesaksomgangen 

Direktoratet tar klagen til følge når det gjelder godkjenningsområdet overordnet ansvar for 

kontroll i tiltaksklasse 2. Det vil si at foretaket har fått innvilget dette godkjenningsområdet. 

Det ble ved avgjørelsen sett hen til foretakets referanseprosjekter fra tidligere søknader, 

samt informasjon gitt i klagen. 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Byggestyring AS har hatt sentral godkjenning i flere perioder tidligere. I perioden 05.05.2015 

– 05.05.2018 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene søker i 

tiltaksklasse 2 og overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3. 

 

Foretaket har i henhold til innsendt organisasjonsplan 1 ansatt og ligger i Oslo. Sverre Sande 

er daglig leder. Han er sivilingeniør bygg fra 1980. Foretaket har sin virksomhet innen 

rådgivende konsulentvirksomhet innen bygg og anlegg; Prosjektledelse, 

prosjekteringsledelse, byggeledelse. Foretaket er i Enhetsregisteret registrert med 

næringskoden 71.121 Byggeteknisk konsulentvirksomhet. 



 

Side 3 

Saksgang 

11.04.2018 Søknad 

11.05.2018 Midlertidig svarbrev 

01.06.2018 Vedtak om sentral godkjenning (delvis avslag) 

13.06.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

18.06.2018 Innhenting av opplysninger 

 

Foretakets anførsler 

I klagen viser foretaket til at det har hatt sentral godkjenning siden 1998. Det vises også til 

daglig leders utdanning og 37 års erfaring innenfor prosjektarbeid med bygg- og 

anleggsprosjekt. Foretakets daglige leder skriver at han har 5-6 års erfaring med 

prosjektering, 15-16 års erfaring med byggeledelse, 3-4 års erfaring med 

prosjekteringsledelse og 12-13 års erfaring med prosjektledelse, og at en betydelig andel av 

denne erfaringen gjelder prosjekt i tiltaksklasse 3. Videre skriver foretaket at 

referanseprosjektene fra siste periode stort sett gjelder transformatorstasjoner, som ikke 

omfattes av plan- og bygningsloven. Det anføres imidlertid at prosjektenes størrelse og 

kompleksitet tilsvarer tiltaksklasse 3, og at oppgavene har omfattet prosjekteringsledelse, 

faglig kontroll og gjennomgang av tegninger/tekniske løsninger og tilbudsgrunnlag. Det 

henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdet overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3. 

 

Saken er vurdert etter byggesaksforskriften (SAK10) slik den lød før endringene 01.12.2018, 

da vedtaket er fattet før dette tidspunktet. Direktoratet bemerker at det er vedtatt enkelte 

endringer i SAK10 med ikrafttredelse 01.12.2018, som blant annet knytter seg til utvidelse av 

antall utdanningsnivåer i SAK10 § 11-2 og inndelingen i funksjoner og tiltaksklasser i tabellen 

i SAK10 § 11-3. Regelverksendringer til gunst for foretaket vil bli tatt hensyn til i vurderingen.  

 

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

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

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

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

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

 

Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

kontrollerende i tiltaksklasse 3 er mastergrad i ingeniørutdanning eller arkitektur, 

sivilarkitekt, sivilingeniør, eller tilsvarende grad med 300 studiepoeng, eller tilsvarende, jf. 

SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning.  

 



 

Side 4 

Foretakets daglige leder er utdannet sivilingeniør bygg fra 1980, og kravet til utdanning er 

således oppfylt.   

 

Krav til praksis 

Sentral godkjenning for overordnet ansvar 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. 

Det følger av bestemmelsene om gjennomføring av kontroll at kontroll skal være helhetlig og 

gjennomgående og omfatte både kontroll av prosjektering og kontroll av utførelse. 

Ansvarsrett for kontroll forutsetter kompetanse til å kontrollere både prosjektering og 

utførelse. 

Overordnet ansvar for kontroll omfatter helhetlig og tverrfaglig kontroll av både 

prosjektering og utførelse i tråd med de krav som stilles til gjennomføring av kontroll etter §§ 

14-6 og 14-7. Godkjenningsområdet er aktuelt der kommunen ilegger kontroll etter §§ 14-2 

og 14-3. Godkjenning for overordnet ansvar forutsetter en særlig god prosess og 

systemforståelse. 

Foretak med sentral godkjenning for overordnet ansvar for uavhengig kontroll i tiltaksklasse 

3 kan påta seg ansvar for uavhengig kontroll av prosjektering og/eller utførelse av alle tiltak 

(bygning, anlegg, konstruksjon, installasjon) der ett eller flere vesentlige fagområder ligger i 

tiltaksklasse 3, jf. SAK10 § 13-5 fjerde ledd bokstav a og tilhørende veiledning.  

 

Dokumentasjon i søknaden og klagen 

I fornyelsessøknaden i 2018 har foretaket vist til ett referanseprosjekt for overordnet ansvar 

for kontroll. Det foreligger ikke ferdigattest i prosjektet. Prosjektet gjaldt en forstøtningsmur 

og er opplyst å ligge i tiltaksklasse 1. Prosjektet dokumenterer ikke relevant erfaring med 

overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3.  

 

I søknaden har daglig leder også vist til at han i siste periode i all hovedsak har vært engasjert 

av Hafslund Nett som teknisk rådgiver i forbindelse med flere transformatorstasjoner. 

Prosjektarbeidet har omfattet forprosjekt, detaljprosjektering og utførelse. Prosjektene er 

ikke underlagt plan- og bygningsloven, men har ifølge foretaket et omfang og en 

kompleksitet som tilsvarer tiltaksklasse 2 og 3.  

 

I brev av 11.05.2018 ble foretaket bedt om å beskrive foretakets konkrete rolle og 

arbeidsoppgaver i de aktuelle tiltakene bedre. Foretaket sendte da blant annet inn en 

beskrivelse av to prosjekter for godkjenningsområdet overordnet ansvar for kontroll. 

 

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


 

Side 5 

Det ene prosjektet gjaldt transformatorstasjon Hovinmoen. Den ble bygget i plasstøpt og 

prefabrikert betong og stål, med en grunnflate på ca. 900 m2 og 3 etg. Bygget var under 

oppførelse og er oppgitt å skulle ferdigstilles i februar 2019. Daglig leder var engasjert som 

byggeleder. 

 

Det andre prosjektet gjaldt et bolighus med grunnflate på 90 m2, 3 etg. og 3 boenheter. 

Foretakets rolle i prosjektet er oppgitt å være kontroll av brannkonsept i tiltaksklasse 2. På 

tidspunktet for innsendelsen pågikk prosjektet fortsatt.  

 

Prosjektene som er sendt inn i forbindelse med fornyelsessøknaden i 2018 dokumenterer 

ikke at foretaket har tilstrekkelig erfaring med de oppgavene som omfattes av det påklagede 

godkjenningsområdet. Det er heller ikke gitt beskrivelser som gjør det mulig for direktoratet 

å plassere prosjektene i riktig tiltaksklasse.  

 

I klagen har foretaket vist til daglig leders erfaring med prosjektering, byggeledelse, 

prosjekteringsledelse og prosjektledelse. Det er også vist til at relevant erfaring for det 

påklagede godkjenningsområdet er detaljert dokumentert i tidligere søknader om sentral 

godkjenning. Direktoratet har derfor i klageomgangen hensyntatt det som tidligere er sendt 

oss av dokumentasjon.  

 

Tidligere innsendt dokumentasjon  

I 2015 viste foretaket til ett referanseprosjekt. Prosjektet gjaldt bruksendring av kjeller til 1-

roms leilighet. Det er oppgitt at foretaket var ansvarlig for uavhengig kontroll av 

prosjektering og utførelse (fukt og tetthet) i tiltaksklasse 2. Ut over dette er ikke prosjektet 

beskrevet.  

 

I 2012 ble det vist til 5 referanseprosjekter. Prosjektene var fra 1996, 1998, 2003 og 2004. 

Det var ikke oppgitt hvilken rolle foretaket eller daglig leder hadde i prosjektene. Prosjektene 

er også 15-20 år gamle og de vil således ikke kunne tillegges avgjørende vekt i vurderingen av 

foretakets klagesak.  

 

I klagesak fra 2012, hvor foretaket fikk innvilget sentral godkjenning for overordnet ansvar 

for kontroll i tiltaksklasse 3, ble det vist til at daglig leder har drevet eget firma innenfor 

fagområdene prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse av bygg- og 

anleggsprosjekt siden 1986, og at oppdragene i hele denne perioden har omfattet oppfølging 

på byggeplass med kontroll av utførelse og oppfølging av dokumentasjon/kvalitetssikring. 

 

Dokumentasjon innhentet i klageomgangen 

I e-post av 18. desember 2018 ble foretaket bedt om å beskrive referanseprosjektene og 

foretakets rolle i disse, noe bedre. Det ble også bedt om at foretaket sendte inn beskrivelser 

av prosjekter som omfattes av plan- og bygningslovgivningen, dersom det var mulig. Det ble 

vist til innholdet i det påklagede godkjenningsområdet og hvilke opplysninger direktoratet 

konkret var ute etter.  



 

Side 6 

 

I brev av 14.01.2019 viste foretaket igjen til de to prosjektene fra søknadsomgangen; 

transformatorstasjonen og bolighuset. I tillegg ble det vist til en transformatorstasjon i Råde. 

Foretaket skriver at transformatorstasjonenes størrelse og kompleksitet tilsvarer tiltak i 

tiltaksklasse 3 hvis de hadde vært regulert av plan- og bygningsloven. 

 

Det ble også vist til at foretakets arbeidsoppgaver i perioden 2016-2017 har omfattet 

prosjekteringsledelse, faglig kontroll og gjennomgang av tegninger/tekniske løsninger og 

tilbudsgrunnlag/postbeskrivelser, forprosjekt osv. Fra januar 2018 har daglig leder vært 

byggeleder for transformatorstasjon Hovinmoen, og ansvarlig for oppfølging og teknisk 

kontroll av utførelse av alle fag.  

 

Etter en helhetsvurdering finner direktoratet, under noe tvil, at foretaket har dokumentert 

relevant erfaring med godkjenningsområdet overordnet ansvar for kontroll. Det er da særlig 

lagt vekt på foretakets erfaring med prosjekt- og byggeledelse. Direktoratet finner det 

imidlertid ikke dokumentert at foretaket har tilstrekkelig erfaring med overordnet ansvar for 

kontroll innenfor tiltaksklasse 3. Verken i tidligere søknader eller i nåværende søknads- og 

klagebehandling, er det gitt informasjon eller beskrivelser som tilsier at prosjektene har vært 

av en slik kompleksitet at de plasseres i tiltaksklasse 3 for det påklagede 

godkjenningsområdet. 

 

Konklusjon 

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

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

sentral godkjenning for godkjenningsområdet overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3. 

 

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

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3.» 

 

Klager har i e-post datert 15.03.2019 sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i  

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

de har avgjørende betydning for resultatet i saken. 

 

 



 

Side 7 

Sak 3/19            Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Bolseth Glass AS (klagesaksnr. 2018/7189) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

godkjenningsområder: 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 3 

 

Vedtaket av 22.08.2018 ble i den elektroniske brukerportalen påklaget av Nils Landa 

12.09.2018. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29. Klagen ble ytterligere supplert i e-

post av 28.01.2019.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 06.06.2018 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 22.08.2018 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende godkjenningsområde 

ble innvilget: 

• Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 3 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 3 

 

Avslagene ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig relevant 

praksis med godkjenningsområdene det var søkt om, jf. byggesaksforskriften før 01.12.2018 

(SAK10) §§ 11-3, 11-4, 11-5 og 13-5 andre ledd bokstav f og g, og tilhørende veiledning. Det 

ble vist til at referanseprosjektene ikke dekket det vesentligste av godkjenningsområdet. Som 

en følge av dette hadde heller ikke foretaket dokumentert at kravet til praksislengde var 



 

Side 8 

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

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

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Bolseth Glass AS fikk sentral godkjenning første gang 24.07.2000. I perioden 12.08.2015 – 

12.08.2018 hadde foretaket sentral godkjenning for blant annet de påklagede 

godkjenningsområdene. 

 

Foretaket har ifølge informasjon fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret 52 ansatte og 

ligger i Sandane i Gloppen kommune, Sogn og Fjordane fylke. Geir Atle Bolseth er daglig leder 

og han har mesterbrev i glassfaget fra 1999. Foretaket har også dokumentert ansatte med 

fagbrev i glassfaget og sivilingeniør med linjefag bygg.  

 

Foretaket har sin virksomhet innen produksjon, montering, service og salg av produkter til 

byggebransjen og annen virksomhet som står i naturlig forbindelse med dette. Foretaket er i 

Enhetsregisteret registrert med næringskoden «25.120 Produksjon av dører og vinduer av 

metall».  

 

Saksgang 

06.06.2018 Søknad 

22.08.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

12.09.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

25.01.2019 – 28.01.2018 E-postkorrespondanse mellom direktoratet og Bolseth Glass AS 

vedrørende opprettholdelse av klagen og supplering av begrunnelse 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket viser i klagesaksomgangen til et brev fra Glass og Fasadeforeningen, som etterspør 

et møte for gjennomgang av avslag på fornyelse av sentral godkjenning i glass og 

fasadebransjen. I brevet fra Glass og Fasadeforeningen etterlyses en god begrunnelse for at 

det skal dokumenteres praksis fra hele ansvarsområder når det søkes om begrenset ansvar i 

de enkelte prosjektene. Det vises også til at verken rådgivende ingeniører, byggherrer eller 

entreprenører innehar tilstrekkelig kompetanse i prosjektering rundt bygningsfysikk og 

konstruksjonssikkerhet for dette faget. Glass og Fasadeforeningen foreslår at man kunne 

opprettet et nytt ansvarsområde for prosjektering av glass- og fasadekonstruksjoner, og at 

man inntil dette er opprettet viderefører praksis med å innvilge sentral godkjenning for de 

aktuelle områdene.  

 

Etter at møtet mellom direktoratet og Glass og Fasadeforeningen ble avholdt 22.01.2019 

ønsket foretaket å opprettholde klagesaken og la ved en presentasjon med eksempler på hva 

det produserer, prosjekterer og monterer og e-postkorrespondanse mellom foretaket og 

Glass og Fasadeforeningen vedrørende assistanse i klagesaken. Foretaket viser til at nevnte 

dokumenter ble gjennomgått i møtet mellom direktoratet og Glass og Fasadeforeningen. 
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Foretaket skriver at det har store prosjekter fremover og at det har behov for godkjenning 

for de påklagede områdene.  

 

Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. 

 

Saken er vurdert etter byggesaksforskriften (SAK10) slik den lød før endringene 01.12.2018, 

da vedtaket er fattet før dette tidspunktet. Direktoratet bemerker at det er vedtatt enkelte 

endringer i SAK10 med ikrafttredelse 01.12.2018, som blant annet knytter seg til utvidelse av 

antall utdanningsnivåer i SAK10 § 11-2 og inndelingen i funksjoner og tiltaksklasser i tabellen 

i SAK10 § 11-3. Regelverksendringer til gunst for foretaket vil bli tatt hensyn til i vurderingen.  

 

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

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

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

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

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

 

Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

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

eksempel være sivilingeniør med linjefag bygg.   

 

Foretaket har dokumentert at prosjekteringsleder Nils Landa er utdannet sivilingeniør med 

linjefag bygg fra 1984.  

 

Utdanningskravet er dermed oppfylt. 

 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdet prosjektering av konstruksjonssikkerhet omfatter prosjektering av 

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

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

skal dimensjoneres for standard laster, naturpåkjenninger og ulykkeslaster. 

Godkjenningsområdet omfatter også utarbeidelse av eventuelle utredninger vedrørende 

behov for sikringstiltak ved oppføring og ved bruk av tiltaket samt prosjektering av riving, jf. 

SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav f og tilhørende veiledning.  
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For funksjonen ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 3 må foretaket dokumentere minst 8 

års relevant praksis, jf. SAK10 § 11-3. Referanseprosjektene må dekke det vesentligste av 

godkjenningsområdets faglige innhold. Det vises i denne sammenheng til Ot.pr. nr.45 (2007-

2008) s.130, hvor det heter at det ved søknad om sentral godkjenning må dokumenteres at 

foretakets faglige ledelse må vise at den behersker hele bredden av arbeidsoppgaver innen 

det godkjenningsområdet det søker sentral godkjenning for.  

 

Foretaket har i søknaden vist til fire referanseprosjekter for prosjektering av 

konstruksjonssikkerhet. Prosjektene gjaldt en høgskole, en bankbygning og to kontor- og 

administrasjonsbygninger. Arbeidene omfattet blant annet konstruksjon og dimensjonering 

av egne leveranser til festebraketter, glass, og aluminium- og stålprofiler til fasader og 

glasstak. Direktoratet finner at referanseprosjektene dokumenterer relevante arbeider med 

godkjenningsområdet, men at de ikke dekker det vesentligste av godkjenningsområdets 

faglige innhold. Det er ikke vist til arbeider som omfatter prosjektering av byggverkenes 

totale stabilitet og hovedbæresystem. Direktoratet finner derfor ikke at foretaket har 

dokumentert tilstrekkelig relevant praksis med det påklagede godkjenningsområdet.  

 

I møtet mellom direktoratet og Glass og Fasadeforeningen som ble avholdt 22.01.2019, ble 

det gitt en presentasjon av foreningen, det ble lagt frem en presentasjon av hvilke arbeider 

Bolseth Glass AS utfører samt at direktoratet presenterte hvilke momenter som er 

avgjørende ved relevansvurderingen av praksis ved søknad om sentral godkjenning. 

Presentasjonen over hvilke arbeider Bolseth Glass utfører er også oversendt direktoratet i 

etterkant av møtet, i tillegg til at det er oversendt e-postkorrespondanse mellom foretaket 

og Glass og Fasadeforeningen vedrørende assistanse i klagesaken. Direktoratet kan ikke se at 

dokumentasjonen inneholder noen nærmere beskrivelse av referanseprosjekter som dekker 

det vesentligste av godkjenningsområdets faglige innhold.  

 

Når det gjelder anførselen fra Glass og Fasadeforeningen vedrørende at de etterlyser en god 

begrunnelse for at det skal dokumenteres praksis fra hele ansvarsområder når det søkes om 

begrenset ansvar i de enkelte prosjektene, vises det til det som er sagt ovenfor om dette og 

det understrekes at sentral godkjenning gis for hele godkjenningsområdet, ikke kun deler av 

det. Det er følgelig avgjørende at foretaket dokumenterer at det har tilstrekkelig bred 

erfaring med de arbeidsoppgavene som omfattes av godkjenningsområdet. Slik regelverket 

er per i dag er det ikke et eget godkjenningsområde som gjelder kun prosjektering av glass- 

og fasadekonstruksjoner.  

 

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

påklagede godkjenningsområdet. Til dette vil direktoratet bemerke at tidligere innsendte 

referanseprosjekter heller ikke viser til arbeider som dekker det vesentligste av 

godkjenningsområdets faglige innhold og at tidligere innvilgelse derfor synes å være gitt uten 

at forskriftens krav var tilstrekkelig oppfylt.  

 

Kravet til praksis er etter ovennevnte ikke oppfylt.  
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Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 3 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

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

eksempel være sivilingeniør med linjefag bygg.   

 

Foretaket har dokumentert at prosjekteringsleder Nils Landa er utdannet sivilingeniør med 

linjefag bygg fra 1984.  

 

Utdanningskravet er dermed oppfylt. 

 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdet prosjektering av bygningsfysikk omfatter verifikasjon av ytelser og 

tekniske løsninger for følgende fagområder i henhold til byggteknisk forskrift: energi, 

strålingsmiljø, lyd og fukt, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav g og tilhørende veiledning.  

 

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

års relevant praksis, jf. SAK10 § 11-3. Referanseprosjektene må dekke det vesentligste av 

godkjenningsområdets faglige innhold. Det vises i denne sammenheng til Ot.pr. nr.45 (2007-

2008) s.130, hvor det heter at det ved søknad om sentral godkjenning må dokumenteres at 

foretakets faglige ledelse må vise at den behersker hele bredden av arbeidsoppgaver innen 

det godkjenningsområdet det søker sentral godkjenning for.  

 

Foretaket har i søknaden vist til fire referanseprosjekter for prosjektering av bygningsfysikk. 

Prosjektene gjaldt en høgskole, en bankbygning og to kontor- og administrasjonsbygninger. 

Arbeidene omfattet blant annet design og dokumentasjon av egne leveranser til fasader og 

glasstak med tanke på bygningsfysiske krav, herunder utarbeidelse av detaljtegninger for 

bygningsfysisk oppbygning av komponenter i fasade og overganger mot tilsluttende 

konstruksjoner, tetthet, fukt og U-verdier. Direktoratet finner at referanseprosjektene 

dokumenterer relevante arbeider med godkjenningsområdet, men at de ikke dekker det 

vesentligste av godkjenningsområdets faglige innhold. Det er ikke vist til arbeider med 

prosjektering av bygningsfysikk for bygningene i sin helhet, men arbeidene er primært 

avgrenset til fasade. Direktoratet finner derfor ikke at foretaket har dokumentert tilstrekkelig 

relevant praksis med det påklagede godkjenningsområdet.  

 

Det vises til det som er sagt ovenfor vedrørende møtet mellom direktoratet og Glass og 

Fasadeforeningen og dokumentasjon oversendt i etterkant av møtet, og direktoratet kan 

heller ikke se at det her er gitt noen nærmere beskrivelse av referanseprosjekter som dekker 

det vesentligste av godkjenningsområdets faglige innhold.  
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Direktoratet har merket seg at foretaket tidligere har hatt sentral godkjenning for det 

påklagede godkjenningsområdet. Til dette vil direktoratet bemerke at tidligere innsendte 

referanseprosjekter heller ikke viser til arbeider som dekker det vesentligste av 

godkjenningsområdets faglige innhold og at tidligere innvilgelse derfor synes å være gitt uten 

at forskriftens krav var tilstrekkelig oppfylt.  

 

Kravet til praksis er etter ovennevnte ikke oppfylt.  

 

Konklusjon 

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

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

sentral godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av konstruksjonssikkerhet i 

tiltaksklasse 3 og prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 3. 

 

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

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdene.» 

 

Sak 4/19            Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Solheim 

Designere AS (klagesaksnr. 2018/7517)  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 
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I brev innsendt 24.09.2018 ble vedtak av 11.09.2018 påklaget av foretaket ved Kristian Inge 

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

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 20.06.2018 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 11.09.2018 avslo direktoratet søknaden. Følgende godkjenningsområder ble 

ikke innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

 

Avslaget for prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 ble begrunnet med at foretaket ikke 

hadde dokumentert relevant utdanning for godkjenningsområdet det var søkt om, jf. 

byggesaksforskriften før 1.12.2018 (SAK10) § 11-3 og tilhørende veiledning. Ettersom det 

ikke var dokumentert relevant utdanning for godkjenningsområdet, så kom heller ikke 

overgangsbestemmelsen til anvendelse. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det 

hadde kvalifikasjoner som var tilpasset godkjenningsområdet det var søkt om, jf. SAK10 § 11-

1.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Solheim Designere AS fikk sentral godkjenning første gang 28.01.2015. I perioden 28.01.2015 

– 28.01.2018 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene ansvarlig søker 

i tiltaksklasse 1 og prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1. 

 

Foretaket har ifølge opplysninger fra Aa-registeret 1 ansatt og ligger i Bergen kommune, 

Hordaland fylke. Kristian Solheim er daglig leder. Han har fullført treårig grunnstudium og 

halvannet år hovedfagstudium i interiørarkitektur og møbeldesign fra henholdsvis 1987 og 

1989. Utdanningen gir rett til graden designkandidat.  

 

Foretaket har sin virksomhet innen industridesign med hovedvekt på møbler samt 

innredninger og design av interiørkomponenter. Foretaket er registrert med næringskoden 

«74.101 Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet» i 

Enhetsregisteret.  

 

Saksgang 

20.06.2018 Søknad 

11.09.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Avslag) 

24.09.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket skriver i klagebrevet at avslaget for de påklagede godkjenningsområdene får store 

konsekvenser for pågående byggesaker, da foretaket nå står uten godkjenning. Foretaket 
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opplever også avslaget som urettferdig, ettersom det i perioden 2015-2018 hadde sentral 

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. Videre vises det til at foretaket har 

dokumentert å ha ansatte med utdanning som tilsvarer mastergrad i dag og at foretaket kan 

dokumentere lang og god praksis med både søker- og prosjekteringsrollen. Avslutningsvis 

vises det til at Norske Interiørarkitekters og møbeldesigners landsforening (NIL) også deler 

foretakets syn vedrørende utdanningens relevans. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdet prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1. 

 

Saken er vurdert etter byggesaksforskriften (SAK10) slik den lød før endringene 01.12.2018, 

da vedtaket er fattet før dette tidspunktet. Direktoratet bemerker at det er vedtatt enkelte 

endringer i SAK10 med ikrafttredelse 01.12.2018, som blant annet knytter seg til utvidelse av 

antall utdanningsnivåer i SAK10 § 11-2 og inndelingen i funksjoner og tiltaksklasser i tabellen 

i SAK10 § 11-3. Regelverksendringer til gunst for foretaket vil bli tatt hensyn til i vurderingen. 

 

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

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

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

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

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

 

Godkjenningsområde innvilget i klagesaksomgangen 

Direktoratet har tatt klagen til følge når det gjelder ansvarlig søker i tiltaksklasse 1. Det vil si 

at foretaket har fått innvilget dette godkjenningsområdet. Det ble ved avgjørelsen foretatt en 

ny vurdering av den dokumenterte utdanningen.  

  

Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være teknisk fagskole med 

linjefag bygg. 

 

Foretaket har dokumentert at daglig leder har fullført treårig grunnstudium og halvannet år 

hovedfagstudium i interiørarkitektur og møbeldesign fra henholdsvis 1987 og 1989. 

Utdanningen gir rett til graden designkandidat. Denne utdanningen oppfyller kravet til 

nødvendig utdanningsnivå for ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 1. Spørsmålet blir 

derfor om utdanningen er relevant for det påklagede godkjenningsområdet. 
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Ved vurderingen av om utdanningen anses som relevant vil fagretning og fagkombinasjon 

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

utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets innhold 

og arbeidsoppgaver.  

 

Arkitekturprosjektering av bygninger, anlegg eller konstruksjoner omfatter arkitektonisk 

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

funksjonelle og miljømessige forhold, samt byggverkets kompleksitet og/eller 

tilpasningsbehov til omgivelser er avgjørende for fastsettelse av tiltaksklasse. Oppgaven 

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

prosjektering av utomhusarealer herunder veg og parkeringsplass, samt universell utforming 

(UU) av utomhusområder og planløsning i bygget. 

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

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

større industri eller lagerbygg med enkel planløsning. Godkjenningsområdet omfatter også 

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

arkitektonisk verdi. Eksempler på arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 1 kan være enebolig, 

tomannsbolig og lignende mindre bygninger, endringer i eksisterende byggverk med små 

følger for arkitektonisk utforming, utendørstribuner, små bruer og tårn, jf. SAK10 § 13-5 

andre ledd bokstav a og tilhørende veiledning.  

Utdanning innen interiørarkitektur og møbeldesign er rettet mot estetiske og funksjonelle 

kvaliteter innen fagområdene rom og innredningskomponenter, og innehar opplæring i 

planlegging og tegning av innvendige rom i hus og andre bygninger. Det er ikke dokumentert 

at utdanningen innehar opplæring i fag som gir tilstrekkelig dybdekunnskap i 

bygningstekniske fagområder eller arkitektur i videre forstand. Sett opp mot det påklagede 

godkjenningsområdets innhold, vurderer direktoratet at utdanningen innen 

interiørarkitektur og møbeldesign ikke er tilstrekkelig relevant for å dekke hele bredden av 

de arbeidsoppgavene som omfattes av godkjenningsområdet. 

 

Kravet til utdanning er dermed ikke oppfylt.  

 

Krav til praksis 

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

igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet bemerker likevel 

kort at det ikke har anledning til å la praksis veie opp for manglende relevant utdanning.   

 

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

godkjenningsområdet tidligere. Til dette bemerker direktoratet at tidligere innvilgelse er gitt 

før regelverksendringene i SAK10 01.01.2016 og at direktoratet før dette tidspunktet hadde 

større anledning til å vektlegge foretakets samlede kompetanse.  
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Som det ble vist til i vedtaket av 11.09.2018, kommer heller ikke overgangsbestemmelsen til 

anvendelse i de tilfellene hvor det ikke er dokumentert tilstrekkelig relevant utdanning for 

godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 20-3.  

 

Konklusjon 

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

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdet prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 

1. 

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

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdet.» 

 

Sak 5/19            Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra 

Sivilarkitekt Odd Håkon Byberg (klagesaksnr. 2018/7520)  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

Klagen gjelder delvis avslag på søknad om sentral godkjenning for følgende 

godkjenningsområde: 

• Oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2 

 

I e-post datert 23.09.2018 ble vedtak av 04.09.2018 påklaget ved daglig leder Odd Håkon 

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

 

Bakgrunn 
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Direktoratet for byggkvalitet mottok 16.06.2018 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 04.09.2018 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av veg-, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 

 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2 

 

Begrunnelsen for avslaget var at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig relevant 

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

relevant utdanning for dette godkjenningsområdet for eksempel ville være ingeniør 

bygg/anlegg/geomatikk. Foretaket hadde dokumentert å ha faglig ledelse med utdanning 

som sivilarkitekt. Etter direktoratets vurdering var denne utdanningen ikke tilstrekkelig 

relevant for det omsøkte godkjenningsområdet.  

 

Foretaket hadde heller ikke dokumentert tilstrekkelig relevant praksis med 

godkjenningsområdet, jf. SAK10 §§ 11-4, 11-5 og 13-5 andre ledd bokstav c og tilhørende 

veiledning. Det ble vist til at foretaket for oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2 må 

kunne dokumentere minimum 6 års relevant praksis. Foretaket hadde vist til to 

referanseprosjekter fra 2014 og 2016 som ikke var beskrevet på en slik måte at direktoratet 

kunne vurdere dem som relevante for det omsøkte godkjenningsområdet. Ettersom 

foretaket heller ikke i tilstrekkelig grad hadde dokumentert å ha relevant utdanning for 

godkjenningsområdet fant direktoratet dermed heller ikke grunnlag for å innvilge 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Sivilarkitekt Odd Håkon Bygberg AS fikk sentral godkjenning første gang 10.11.2008. I 

perioden 16.03.2015 –16.03.2018 hadde foretaket sentral godkjenning for 

godkjenningsområdene ansvarlig søker i tiltaksklasse 2, overordnet ansvar for prosjektering i 

tiltaksklasse 2, prosjektering av arkitektur, utearealer og landskapsutforming, 

oppmålingsteknisk prosjektering og bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 samt kontroll av våtrom 

og lufttetthet i tiltaksklasse 1.  

 

Foretaket er et AS med 1 ansatt og ligger i Trondheim. Odd Håkon Byberg er daglig leder. Han 

er utdannet sivilarkitekt fra NTNU i 1996.  
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Foretaket har sin virksomhet innen arkitekttjenester samt drive eiendomsutvikling og er i 

Enhetsregisteret registrert med næringskoden «71.112 Arkitekttjenester vedrørende 

byggverk».  

 

Saksgang 

16.06.2018 Søknad 

04.09.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

24.09.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket viser i klagen til direktoratets vedtak av 04.09.2018 hvor det er gitt avslag på 

søknaden for oppmålingsteknisk prosjektering, en godkjenning det vises til at foretaket har 

hatt tidligere. Daglig leder Odd Håkon Byberg skriver at siden direktoratet tydeligvis ikke vet 

hva oppmålingsteknisk prosjektering er, refererer Byberg til SAK10 § 13-5.  

 

Det anføres at oppmålingsteknisk prosjektering er en jobb arkitekter alltid har gjort, og 

Byberg viser til å selv ha gjort denne jobben gjennom hele sin yrkespraksis siden midten av 

90-tallet.  

 

Byberg skriver videre at det er uklart hvilken agenda direktoratet har med å påstå at relevant 

utdanning vil være «ingeniør bygg/anlegg/geomatikk». Byberg anfører videre at han aldri har 

vært borti at byggingeniører har satt byggets koordinater, og antar at det dermed koker ned 

til at direktoratet ikke har noen agenda, men bare ikke vet hva det holder på med. Det vises 

til at deler av jobben i henhold til beskrivelse av fagområdet foregår overfor kommunen i 

forhold til byggetillatelser før prosjektet i det hele tatt har en ingeniør, så det er i følge 

Byberg tydelig at direktoratet må ansette folk som kjenner til virkeligheten.  

 

Avslutningsvis ønsker Byberg avgjørelsen for ansvarsområdet omgjort, og vil ta saken videre 

med bransjeorganisasjoner dersom direktoratet ikke endrer vedtaket.  

 

Det henvises for øvrig til klagen.  

 

Vurdering 

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

godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet. 

 

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

ansvarsrett «dokumentere at faglig ledelse er fast ansatt i foretaket og oppfyller krav til 

relevant utdanning og praksis som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområde». Videre 

skal det vurderes om «foretakets kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis 

fremstår som relevante for det omsøkte godkjenningsområdet» og foretakets «tilknytning til 

godkjenningsområdet», jf. byggesaksforskriften § 11-5 første ledd. 
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Oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 2 er høyere fagskolegrad med 120 studiepoeng eller tilsvarende 

med tilhørende 10 års praksis, eller bachelorgrad i ingeniørutdanning, høgskolegrad eller 

tilsvarende grad med 180 studiepoeng eller tilsvarende med tilhørende 6 års praksis, jf. 

SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning.  

 

Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være 

oppmålingsingeniør, ingeniør innen geomatikk/kartfag eller ingeniør bygg/anlegg.  

 

Foretakets daglige leder Odd Håkon Byberg har dokumentert å ha utdanning som sivilarkitekt 

fra 1996. Denne utdanningen har tilstrekkelig nivå, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3.  

 

Det er imidlertid også et vilkår ved søknad om sentral godkjenning at foretakets faglige 

ledelse kan dokumentere å ha relevant utdanning for det omsøkte godkjenningsområdet, jf. 

SAK10 §§ 11-1 andre ledd, 11-3 og 11-5 første ledd med tilhørende veiledning.  

 

Ved vurderingen av om en utdanning anses som relevant er fagretning og fagkombinasjon 

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

utdanningenes innhold og fagretning gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets 

innhold og arbeidsoppgaver. Bakgrunnen for at utdanningen må gjenspeile 

godkjenningsområdets arbeidsoppgaver er at foretakets faglige ledelse i henhold til Ot.prp. 

nr. 45 (2007-2008) pkt. 10.8.1 i søknad om sentral godkjenning må vise at den behersker det 

vesentligste av godkjenningsområdets innhold gjennom sin praksis. Det er da en forutsetning 

at praksisen det vises til er opparbeidet på bakgrunn av relevant utdanning for de oppgaver 

vedkommende skal utføre. 

 

Fagområdet oppmålingsteknisk prosjektering omfatter i henhold til SAK10 § 13-5 andre ledd 

bokstav c og tilhørende veiledning 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. Fagområdet omfatter vurdering av offentlig kartgrunnlag, forslag til plassering, 

valg av kartgrunnlag for situasjonsplan, utarbeidelse av stikningsplan og koordinatlister, 

dokumentasjon av toleransekrav og angivelse av metode og utstyrsvalg. 

 

Godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 omfatter prosjektering der plangrunnlaget og offentlig 

kartgrunnlag (situasjonskartet) har samme koordinatsystem og kartprojeksjon og utstikking 

av punkter krever verifisering av eiendomsgrenser for å oppfylle krav til minsteavstander. 
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Det følger av dette at ved vurderingen av hva som er relevant utdanning for 

oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2, vil det være avgjørende hvorvidt 

utdanningen gir konkret kompetanses knyttet til oppmåling, vurdering av kartgrunnlag, 

plassering i terreng og utarbeidelse av stikningsplan og koordinatlister. En arkitektutdanning 

gir først og fremst kompetanse innen arkitektonisk utforming, konstruksjonslære, estetikk 

med mer, men inneholder ikke i tilstrekkelig grad fag som gir kompetanse som gjenspeiler de 

arbeidsoppgaver innen oppmåling som omfattes av godkjenningsområdet. Etter 

direktoratets vurdering vil utdanningen som sivilarkitekt på bakgrunn av dette ikke være 

tilstrekkelig relevant for godkjenningsområdet oppmålingsteknisk prosjektering, jf. SAK10 §§ 

11-1 andre ledd, 11-3 og 13-5 andre ledd bokstav c og tilhørende veiledning. Vurderingen 

omfatter godkjenningsområdet i sin helhet, uavhengig av tiltaksklasse.  

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt.  

 

Krav til praksis 

Kravene til utdanning er absolutte, jf. SAK10 §§ 11-1 andre ledd og 11-3. Praksis kan derfor 

ikke veie opp for manglende relevant utdanning. Direktoratet vil likevel kort kommentere 

foretakets praksis innsendt i søknadsomgangen.  

 

For funksjonen ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 2 er det krav om minimum 6 års 

relevant praksis, jf. SAK10 § 11-3. For tiltaksklasse 1 vil kravet være minimum 4 år.  

 

Foretaket har i søknadsomgangen vist til ett referanseprosjekt fra 2016. Prosjektet gjelder 

stort frittliggende boligbygg på 3 – 4. I søknadsomgangen fra 2015 viste foretaket også da til 

ett referanseprosjekt fra 2014, dette gjaldt en tomannsbolig. Felles for de to 

referanseprosjektene er imidlertid at de ikke er beskrevet i tilstrekkelig grad når det gjelder 

hvilke oppgaver som er utført til at direktoratet kan vurdere dem opp i mot 

godkjenningsområdets arbeidsoppgaver. Praksis som ikke bygger på den utdanningen som 

kreves vil heller ikke kunne tillegges vekt, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Kravet til 

praksis er på bakgrunn av dette ikke oppfylt, jf. SAK10 §§ 11-1 andre ledd, 11-3 og 13-5 andre 

ledd bokstav c og tilhørende veiledning.  

 

Konklusjon 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Sivilarkitekt Odd Håkon Bygberg AS 

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

kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet.  

 

Tidligere godkjenning 

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

prosjektering i tiltaksklasse 2 tidligere. Til dette vil direktoratet bemerke: Ved søknad om 

sentral godkjenning må foretaket dokumentere at det oppfyller de krav som fremgår av 

gjeldende regelverk på tidspunktet for søknaden i henhold til SAK10 § 13-2.  Foretaket må 

dermed blant annet oppfylle de krav til utdanning og praksis som fremgår av regelverket på 
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tidspunktet for søknaden. Dette gjelder også i de tilfeller foretaket har hatt sentral 

godkjenning tidligere. I de tilfellene sentral godkjenning synes å være gitt på noe tynt eller 

feilaktig grunnlag som følge av for eksempel manglende oppfyllelse av utdanningskrav, har 

direktoratet heller ikke anledning til å videreføre denne. Det er således ingen automatikk i at 

et foretak får fornyet sin sentrale godkjenning selv om det tidligere har fått innvilget 

godkjenningsområdene. 

 

Når det gjelder anførselen om at arkitekter alltid har gjort jobben med å tegne inn bygg på 

riktig kartgrunnlag, viser direktoratet til at det for å inneha sentral godkjenning er et krav om 

at både kriteriene for utdanning og praksis skal være oppfylt. Direktoratet må forholde seg til 

kravene som stilles i byggesaksforskriften, og saksbehandle etter disse. Når en utdanning ikke 

i tilstrekkelig grad gjenspeiler godkjenningsområdets arbeidsoppgaver, vil dermed ikke de 

nødvendige krav til utdanning være oppfylt.  

 

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

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdet.» 

 

   Sak 6/19            Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Trond Hedland AS (klagesaksnr. 2018/7797) 

   Klagesaken er trukket av foretaket i e-post av 12.03.2019. 

 

Sak 7/19            Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Georg Stangeland AS (klagesaksnr. 2018/7801) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10. 
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Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra 

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

godkjenningsområde: 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 

 

I e-post datert 24.09.2018 ba foretaket om utvidet klagefrist. Foretaket fikk utsatt klagefrist 

til 04.10.2018. I brev av 02.10.2018 ble vedtaket påklaget av foretaket ved Gry Stangeland 

Lunde. Klagen er dermed rettidig, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 29.  

 

Søknaden gjaldt opprinnelig utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 3, men 

foretaket skriver i klagebrevet at det ønsker å nedjustere dette til tiltaksklasse 2. Direktoratet 

vil derfor kun behandle klagen for utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2.   

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 21.06.2018 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 05.09.2018 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av veg, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 3 

 

Avslaget for utførelse av riving og miljøsanering ble begrunnet med at foretaket ikke hadde 

dokumentert tilstrekkelig relevant praksis med tiltaksklassen det var søkt om, jf. 

byggesaksforskriften før 01.12.2018 (SAK10) §§ 11-4, 11-5 og 13-5 tredje ledd bokstav t og 

tilhørende veiledning. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det hadde 

kvalifikasjoner som var tilpasset godkjenningsområdet i omsøkt tiltaksklasse, jf. SAK10 § 11-

1. Direktoratet fant imidlertid grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1.  
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Godkjenningsområder innvilget i klagesaksomgangen 

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

innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 3. Det vil si at foretaket har fått innvilget dette 

godkjenningsområdet. Det ble ved avgjørelsen sett hen til regelverksendringer i SAK10 

01.12.2018 vedrørende kravet til utdanning i SAK10 §§ 11-2 og 11-3 samt praksis innsendt i 

klagesaksomgangen.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Georg Stangeland AS fikk sentral godkjenning første gang 28.08.1998. I perioden 19.08.2015 

– 19.08.2018 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene ansvarlig søker 

i tiltaksklasse 1, overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 3, utførelse av grunnarbeid og 

landskapsutforming i tiltaksklasse 3 og utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1.  

 

Foretaket har ifølge informasjon fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret 48 ansatte og 

ligger i Sandnes kommune, Rogaland fylke. Leon Stangeland er daglig leder. Han har teknisk 

fagskole anlegg fra 1988, fagbrev som anleggsmaskinfører fra 1994 og fagbrev som bygg- og 

anleggsfagarbeider fra 1998. Foretaket har også dokumentert at det har flere ansatte med 

fagbrev som anleggsmaskinfører, bachelor i ingeniørfag bygg, bachelor i ingeniørfag maskin 

og sivilingeniørutdanning i maskinteknikk. 

 

Foretaket driver entreprenørvirksomhet, deltakelse i andre selskaper ved aksjeeie eller på 

annen måte og alt som er forbundet med dette. Foretaket er i Enhetsregisteret registrert 

med næringskoden «43.120 Grunnarbeid».   

 

Saksgang 

21.06.2018 Søknad 

05.09.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

24.09.2018 E-postkorrespondanse mellom foretaket og direktoratet om utsatt klagefrist 

02.10.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

11.01.2019 Brev til foretaket med forespørsel om ytterligere informasjon 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket skriver i klagebrevet at det kun ønsker å få klagen behandlet for utførelse av riving 

og miljøsanering i tiltaksklasse 2. Det vises til et referanseprosjekt fra 2012, hvor foretaket 

skriver at riving i tiltaksklasse 2 har blitt utført. Foretaket har lagt ved en godkjent søknad om 

riving i tiltaksklasse 2 for dette prosjektet. Videre viser foretaket at det tidligere har hatt 

sentral godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet, med utløpsdato 28.08.2006. 

Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2. 
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Saken er vurdert etter byggesaksforskriften (SAK10) slik den lød før endringene 01.12.2018, 

da vedtaket er fattet før dette tidspunktet. Direktoratet bemerker at det er vedtatt enkelte 

endringer i SAK10 med ikrafttredelse 01.12.2018, som blant annet knytter seg til utvidelse av 

antall utdanningsnivåer i SAK10 § 11-2 og inndelingen i funksjoner og tiltaksklasser i tabellen 

i SAK10 § 11-3. Regelverksendringer til gunst for foretaket vil bli tatt hensyn til i vurderingen.  

 

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

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

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

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

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

 

Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være teknisk fagskole med 

linjefag anlegg.  

 

Foretaket har dokumentert at daglig leder har teknisk fagskole med linjefag anlegg fra 1988.  

 

Utdanningskravet er dermed oppfylt. 

 

Krav til praksis 

Fagområdet riving og miljøsanering omfatter sanering og forsvarlig sluttbehandling av farlig 

avfall iht. miljøsaneringsbeskrivelsen samt håndtering av rivingsmaterialer for ombruk, 

gjenvinning, energiutnyttelse og forsvarlig sluttbehandling iht. avfallsplan. 

Godkjenningsområdet omfatter også oppgaver ved tiltak på eksisterende byggverk 

(rehabilitering). Tiltaksklasse 2 omfatter riving og miljøsanering av bygning med BRA større 

enn 400 m2 og inntil 2 000 m2 og anlegg eller konstruksjoner med tilsvarende størrelse og 

materialbruk. I tettbygd strøk hvor det kan være stor fare for skade på nabobygninger gjelder 

en øvre arealgrense på 1 000 m2, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav t og tilhørende 

veiledning.  

 

I søknaden har foretaket vist til fire referanseprosjekter for utførelse av riving og 

miljøsanering fra perioden 2015-2018. Referanseprosjektet fra 2015 gjaldt riving av et 

bolighus i Sandnes sentrum med nærliggende bebyggelse og i et trafikkert område. 

Referanseprosjektet fra 2016 gjaldt riving av et menighetshus hovedsakelig i tegl, med to 

etasjer og kjeller under deler av bygget. Referanseprosjektet fra 2017 gjaldt riving av et 

bolighus og en løe. Referanseprosjektet fra 2018 gjaldt riving av en enebolig over to etasjer 

med kjeller, hvor det vises til at boligen innehold miljøfarlige stoffer som asbest. Uten noen 
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nærmere beskrivelse av bygningenes størrelse er det vanskelig for direktoratet å vurdere 

hvorvidt referanseprosjektene dokumenterer arbeider som i kompleksitet, vanskelighetsgrad 

eller konsekvens tilsvarer tiltaksklasse 2. Direktoratet vurderer derfor referanseprosjektene 

til å være relevante for tiltaksklasse 1.  

 

Foretaket har også lagt ved en oppdragsbeskrivelse vedrørende Bore barneskole og Bore 

ungdomsskole. Av oppdragsbeskrivelsen framgår det at arbeidene omfatter riving av deler av 

en bygning, en gymsal og et tak over et tilfluktsrom. Det er imidlertid ikke angitt noe om 

størrelse på det som skal rives. Det er heller ikke opplyst om referanseprosjektet er ferdigstilt 

eller om det er et kommende oppdrag.  

 

I klagesaksomgangen har foretaket vist til et referanseprosjekt fra 2012, hvor det er lagt ved 

kopi av godkjent søknad om riving i tiltaksklasse 2. Av vedtaket fremgår det at tiltaket gjaldt 

riving av bolig, driftsbygning og lager. Det er ikke gitt noen nærmere beskrivelse av 

bygningenes størrelse, men type bygninger samt det forhold at kommunen har plassert 

tiltaket i tiltaksklasse 2, taler for at prosjektet kan inneholde elementer som kan være 

relevante for tiltaksklasse 2.  

 

Direktoratet etterspurte i brev av 11.01.2019 en nærmere beskrivelse av de innsendte 

referanseprosjektene og/eller flere referanseprosjekter. Det ble vist til hva 

godkjenningsområdet omfatter og opplyst om at det var ønskelig at foretaket oppga 

størrelse på bygningene i referanseprosjektene. Direktoratet kan ikke se å ha mottatt noen 

tilbakemelding på denne forespørselen.  

 

Direktoratet har også sett hen til tidligere innsendte referanseprosjekter, men kan heller ikke 

her se at det er beskrevet arbeider som i kompleksitet, vanskelighetsgrad eller konsekvens 

tilsvarer tiltaksklasse 2.  

 

Direktoratet finner etter ovennevnte at foretaket har vist til ett referanseprosjekt som 

muligens er relevant for tiltaksklasse 2, mens øvrige referanseprosjekter ut fra beskrivelsen 

er vurdert til å være relevante for tiltaksklasse 1.  

 

Kravet til praksis er dermed ikke oppfylt.  

 

Konklusjon 

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

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av riving og miljøsanering i 

tiltaksklasse 2. 

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdet.» 

 

Sak 8/19            Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Skåbu Tradisjonsbygg AS (klagesaksnr. 2018/7836)  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

godkjenningsområde: 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 19.09.2018 ble vedtak av 13.09.2018 påklaget av foretaket ved Pål Hallvard 

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

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 30.07.2018 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 13.09.2018 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 
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Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert relevant utdanning på 

nødvendig utdanningsnivå, jf. byggesaksforskriften før 1.12.2018 (SAK10) § 11-3 og 

tilhørende veiledning. Det ble i avslaget vist til at foretaket hadde dokumentert ansatte med 

svennebrev, som ikke oppfyller kravet til utdanningsnivå tilsvarende mesterbrev/teknisk 

fagskole. Det ble videre vist til at det var dokumentert høyere utdanning for Pål Hallvard 

Virik, men at denne utdanningen ikke var relevant for godkjenningsområdet. Foretaket 

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

godkjenningsområdet.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Skåbu Tradisjonsbygg AS fikk sentral godkjenning første gang 28.01.1999. I perioden 

07.10.2015 – 12.09.2018 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene 

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

utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1. 

 

Foretaket har 17 ansatte og ligger i Skåbu i Nord-Fron kommune, Oppland fylke. Pål Hallvard 

Virik er daglig leder. Han har svennebrev i tømrerfaget fra 2006 samt graden candidatus 

magisterii ved Det historisk-filosofiske fakultet ved Universitetet i Oslo fra 1994.  

 

Foretaket har sin virksomhet innen oppføring og restaurering av bygninger med forankring i 

gamle norske byggetradisjoner, handel som fremmer dette formål og utleie av egen fast 

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

Enhetsregisteret.  

 

Saksgang 

30.07.2018 Søknad 

13.09.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

19.09.2018 Klage på avslag 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket viser i klagen til at det har hatt sentral godkjenning som ansvarlig søker, 

prosjekterende og utførende siden ordningen ble etablert og at de siden oppstarten i 1990 

har hatt totalansvar for bygging av minst 80 eneboliger og fritidsboliger. Videre vises det til at 

foretaket har utviklet et eget stavlaftkonsept og at daglig leders kompetanse innen 

prosjektering av slike spesialkonstruksjoner er anerkjent og etterspurt hos rettsvesenet og 

forsikringsselskaper. Foretaket anfører at stavlaftkonstruksjonen ikke kan utføres med 

bakgrunn i mesterbrev/fagskole og at de ansatte gjennom årene har tilegnet seg 

spesialkompetanse innen laft, stav og glidende konstruksjoner. Det henvises for øvrig til 

klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet. 
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Saken er vurdert etter byggesaksforskriften (SAK10) slik den lød før endringene 01.12.2018, 

da vedtaket er fattet før dette tidspunktet. Direktoratet bemerker at det er vedtatt enkelte 

endringer i SAK10 med ikrafttredelse 01.12.2018, som blant annet knytter seg til utvidelse av 

antall utdanningsnivåer i SAK10 § 11-2 og inndelingen i funksjoner og tiltaksklasser i tabellen 

i SAK10 § 11-3. Regelverksendringer til gunst for foretaket vil bli tatt hensyn til i vurderingen. 

 

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

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

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

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

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

 

Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 1 er mesterbrev eller høyere fagskolegrad med 120 

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

utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være mesterbrev i tømrerfaget 

eller teknisk fagskole med linjefag bygg.   

 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med svennebrev i tømrerfaget, fagbrev i 

betongfaget og cand.mag. grad ved Det historisk-filosofiske fakultet ved Universitetet i Oslo. 

 

Svennebrev i tømrerfaget er relevant for det påklagede godkjenningsområdet, men oppfyller 

ikke kravet til utdanningsnivå tilsvarende mesterbrev eller fagskole, jf. SAK10 § 11-3.  

 

Cand.mag. graden ved Det historisk-filosofiske fakultet oppfyller kravet til nødvendig 

utdanningsnivå. Spørsmålet blir derfor om denne utdanningen er relevant for prosjektering 

av konstruksjonssikkerhet. Det fremgår av vitnemålet at utdanningen tar sikte på å gi 

grundige kunnskaper i historisk-filosofiske fag. Direktoratet kan imidlertid ikke se at 

utdanningen innehar opplæring i bygningstekniske fag. Direktoratet finner dermed at 

utdanningen ikke er relevant for det påklagede godkjenningsområdet.  

 

Kravet til utdanning er dermed ikke oppfylt.  

 

Krav til praksis 

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

igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet bemerker likevel 

kort at selv om flere av referanseprosjektene synes å være relevante for det påklagede 

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

manglende utdanning. Direktoratet må forholde seg til de forskriftsfestede kravene til 

utdanningsnivå.  
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Forholdet til overgangsbestemmelsen 

Overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3 åpner for at det kan søkes om fornyelse av sentral 

godkjenning på grunnlag av de mer lempede kvalifikasjonskravene som gjaldt før 1.januar i 

2016, hvor praksis i det enkelte tilfellet kunne kompensere for manglende utdanningsnivå. 

Overgangsbestemmelsen gir ikke anledning til å kompensere for manglende relevant 

utdanning.  

 

Skåbu Tradisjonsbygg AS har tidligere hatt sentral godkjenning for overordnet ansvar for 

prosjektering i tiltaksklasse 1. Ved forskriftsendringene 1.januar 2016 ble dette 

godkjenningsområdet tatt ut av forskriften og foretakene er etter dette tidspunkt henvist til å 

søke sentral godkjenning innen de enkelte fagområdene innen prosjektering. Skåbu 

Tradisjonsbygg AS har ikke tidligere hatt sentral godkjenning for prosjektering av 

konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1. Søknaden innebærer dermed ingen fornyelse av 

dette området. Overgangsbestemmelsen kommer derfor ikke til anvendelse for prosjektering 

av konstruksjonssikkerhet.  

 

Når det gjelder forholdet til at foretaket i vedtaket av 13.09.2018 fikk innvilget sentral 

godkjenning for ansvarlig søker i tiltaksklasse 1, med samme krav til utdanningsnivå, var det 

nettopp fordi foretaket tidligere har hatt sentral godkjenning for dette området og søknaden 

var å regne som en fornyelse for dette området.  

 

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

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdet prosjektering av konstruksjonssikkerhet 

i tiltaksklasse 1. 

 

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

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdet.» 

 

Klager har i e-post datert 15.03.2019 sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i  

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

de har avgjørende betydning for resultatet i saken, da faglig ledelse må være fast ansatt i  

foretaket.  
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Sak 9/19            Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Husvarm AS (klagesaksnr. 2018/7881) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

Klagen gjelder utdanningsvurderingen for følgende godkjenningsområder ved søknad om 

fornyelse av sentral godkjenning: 

• Prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1 

 

Foretaket fikk innvilget prosjektering av sanitærinstallasjoner og ventilasjon- og 

klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1 i henhold til overgangsbestemmelsen i 

byggesaksforskriften før 1.12.2018 (SAK10) § 20-3. Foretaket er uenig i 

utdanningsvurderingen for nevnte godkjenningsområder og anfører at 

godkjenningsområdene ikke skulle ha vært innvilget i henhold til overgangsbestemmelsen, 

men på vanlig måte.  

 

I e-post datert 03.10.2018 ble vedtak av 13.09.2018 påklaget av foretaket ved Anders 

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

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 02.07.2018 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 13.09.2018 ble følgende godkjenningsområder innvilget i henhold til 

overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3: 

• Prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1 

 

Ovennevnte godkjenningsområder ble innvilget kompensert for manglende utdanningsnivå, 

med bakgrunn i at foretaket hadde dokumentert svennebrev i rørleggerfaget, relevant og 

langvarig praksis samt det forhold at foretaket hadde hatt sentral godkjenning for disse 
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områdene tidligere, jf. SAK10 § 20-3. Det ble samtidig vist til at foretaket hadde dokumentert 

en ansatt med teknisk fagskole innen maritime fag, som ble vurdert som ikke tilstrekkelig 

relevant for de påklagede godkjenningsområdene og som derfor ikke kunne tillegges vekt 

ved behandlingen av søknaden.  

 

Foretaket ble opplyst om at dersom det innen 01.07.2020 ikke oppfyller 

kvalifikasjonskravene fullt ut, fatter direktoratet vedtak om bortfall av godkjenningen for de 

godkjenningsområder og tiltaksklasser dette gjelder. 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Husvarm AS fikk sentral godkjenning første gang 16.08.2012. I perioden 29.07.2015 – 

29.07.2018 hadde foretaket sentral godkjenning for blant annet godkjenningsområdet 

prosjektering av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 1. 

 

Foretaket har ifølge organisasjonsplanen 1 ansatt og ligger i Nesodden kommune, Akershus 

fylke. Anders Fyen Fredriksen er daglig leder. Han har svennebrev som rørlegger fra 1991, 

videregående kurs I skipsteknisk drift med studieretning mekaniske fag ved Oslo teknisk-

maritime skole fra 1996, og videregående kurs II og III maskinlinje med studieretning 

sjøfartsfag ved Oslo teknisk-maritime skole fra 1996-1998. Foretaket har også dokumentert 

at daglig leder har oppnådd 4 vekttall i faget bedriftsøkonomisk analyse ved 

Handelshøyskolen BI i 2000, eksamen i mekanikk og matematikk ved Oslo teknisk-maritime 

skole fra 2001 samt sertifikat som maskinoffiser klasse 1 motor.  

 

Foretaket driver rørleggervirksomhet, salg av VVS-utstyr, salg og montering av 

varmepumper, maritime oppdrag samt annen virksomhet som naturlig hører til dette. 

Foretaket er i Enhetsregisteret registrert med næringskoden «43.221 Rørleggerarbeid».  

 

Saksgang 

02.07.2018 Søknad 

13.09.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

03.10.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket viser til at daglig leder har praktisert rørleggerfaget siden 1987, har fagbrev som 

rørlegger fra 1991 og at han har etterutdannet seg som maskinsjef. Daglig leder jobber både 

som rørlegger og maskinsjef, hvor han ved sistnevnte innehar høyeste maskinoffiser-

sertifikat klasse 1. Foretaket anfører at den dokumenterte utdanningen dekker kravene til 

prosjektering av sanitærinstallasjoner og varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 1. Det 

vises til at daglig leder arbeider med langt mer kompliserte systemer og at prosjekteringen og 

driften av rørsystemer, kulde, varme og energi er betydelig større enn hva det er i en 

enebolig. Det henvises for øvrig til klagen. 
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Vurdering 

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

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. 

 

Saken er vurdert etter byggesaksforskriften (SAK10) slik den lød før endringene 01.12.2018, 

da vedtaket er fattet før dette tidspunktet. Direktoratet bemerker at det er vedtatt enkelte 

endringer i SAK10 med ikrafttredelse 01.12.2018, som blant annet knytter seg til utvidelse av 

antall utdanningsnivåer i SAK10 § 11-2 og inndelingen i funksjoner og tiltaksklasser i tabellen 

i SAK10 § 11-3. Regelverksendringer til gunst for foretaket vil bli tatt hensyn til i vurderingen. 

 

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

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

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

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

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

 

Seriøsitetsvilkårene 

Seriøsitetsvilkårene i SAK10 § 13-1a innebærer blant annet at antall ansatte som foretaket 

har innmeldt i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret) skal innhentes og vises i 

det sentrale godkjenningsregisteret.  

 

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

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

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

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

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

ledelse er fast ansatt i foretaket, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd og tilhørende veiledning. 

 

Direktoratet bemerker kort at ved innhenting av opplysninger fra Aa-registeret fremkommer 

det at foretaket har 0 ansatte, mens foretaket ifølge organisasjonsplanen har 1 ansatt. 

Dirketoratet har ikke etterspurt en nærmere redegjørelse av dette i klagesaksomgangen, da 

kravet til utdanning ikke er oppfylt, jf. drøftelsen nedenfor.  

 

Samlet vurdering av godkjenningsområdene: 

Prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være teknisk fagskole med 

linjefag VVS (varme-, ventilasjon og sanitærteknikk) eller KEM (klima, energi og miljø).   
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Foretaket har dokumentert at daglig leder har svennebrev som rørlegger, videregående kurs 

I, II og III innen sjøfart og skipsteknikk ved Oslo teknisk-maritime skole samt eksamen i faget 

bedriftsøkonomisk analyse ved Handelshøyskolen BI, eksamen i mekanikk og matematikk ved 

Oslo teknisk-maritime skole og sertifikat som maskinoffiser klasse 1 motor. 

 

Videregående kurs I, II og III ved Oslo teknisk-maritime skole fra 1996-1998 vurderes til 

utdanningsnivå tilsvarende teknisk fagskole og oppfyller dermed kravet til nødvendig 

utdanningsnivå. Øvrig dokumentert utdanning og sertifikat oppfyller ikke kravet til nødvendig 

utdanningsnivå og blir derfor ikke vurdert nærmere.  

 

Vurderingen i det følgende blir om utdanningen innen sjøfart og skipsteknikk ved Oslo 

teknisk-maritime skole er relevant for prosjektering av sanitærinstallasjoner og ventilasjon- 

og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1.  

 

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

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

utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler de påklagede godkjenningsområdenes 

innhold og arbeidsoppgaver. 

 

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

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

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

dimensjonering og kravspesifikasjon til brannsikring for gjennomføringer i vegger og 

brannskiller. Prosjekteringen omfatter også utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon som 

grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav h og 

tilhørende veiledning. For at en utdanning skal anses relevant for prosjektering av 

sanitærinstallasjoner er det følgelig avgjørende at utdanningen innehar relevante fag innen 

sanitærteknikk, herunder opplæring i fagområder knyttet til rørsystemer og 

sanitærinstallasjoner. 

 

Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner omfatter prosjektering av nye og 

omprosjektering av eksisterende ventilasjon- og klimainstallasjoner med varme-, kjøle- og 

gjenvinningsfunksjoner. Prosjekteringen omfatter dimensjonering av komplette 

ventilasjonsaggregater, fastlegging av luftmengder og dimensjoner på kanaler, produkter, 

komponenter mv., dimensjonering og kravspesifikasjon til brannsikring for gjennomføringer i 

vegger og brannskiller og utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon for utførelse og som 

grunnlag for FDV-rutiner for driftsfasen, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav k og tilhørende 

veiledning. For at en utdanning skal anses relevant for prosjektering av ventilasjon- og 

klimainstallasjoner, er det følgelig avgjørende at utdanningen innehar relevante fag innen 

ventilasjonsteknikk, herunder opplæring i fagområder knyttet til ventilasjonsanlegg og kjøle- 

og oppvarmingssystemer.  
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Utdanningen innen sjøfart og skipsteknikk ved Oslo teknisk-maritime skole innehar 

opplæring i fag som Elektronikk, styrings- og reguleringsteknikk., Beredskap og sikkerhet, 

Skipsmaskinlære, Termodynamikk, Regulering, styring og sikringssystemer, Elektroteknikk, 

Mekanikk og materiallære og Skipets systemer.  

 

Til forskjell fra dette retter eksempelvis en teknisk fagskole med linjefag KEM seg mot 

tekniske installasjoner i bygg, herunder opplæring i fag innen sanitæranlegg, røranlegg, 

kuldesystemer og varmepumpe, varmeanlegg, luftbehandling, VVS-teknisk systemforståelse 

og energivurderinger. Utdanningen innehar også fag som ivaretar grensesnitt til andre 

fagområder og oppgaver som utføres av andre faggrupper.   

 

Når det gjelder den dokumenterte utdanningen innen sjøfart og skipsteknikk, finner 

direktoratet at fagene knyttet til termodynamikk og reguleringsteknikk vil kunne være 

relevante for prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner. Utover dette kan ikke 

direktoratet se at utdanningen innehar opplæring i fag knyttet til sanitær- og 

rørinstallasjoner, ventilasjonsanlegg eller kjøle- og oppvarmingssystemer i bygg. Direktoratet 

kan heller ikke se at utdanningen innehar opplæring i fag som ivaretar grensesnitt til andre 

fagområder i bygg. Direktoratet finner derfor ikke at den dokumenterte utdanningens 

innhold gjenspeiler de påklagede godkjenningsområdenes innhold og arbeidsoppgaver. 

Utdanningen vurderes dermed til å ikke være tilstrekkelig relevant for prosjektering av 

sanitærinstallasjoner og ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1.  

 

Kravet til utdanning er etter ovennevnte ikke oppfylt.  

 

Krav til praksis 

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

igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet bemerker kort at det 

ikke har anledning til å la praksis veie opp for manglende utdanning utover de tilfellene som 

overgangsbestemmelsen omfatter. I det foreliggende tilfellet har foretaket i søknaden fått 

innvilget de påklagede godkjenningsområdene under henvisning til overgangsbestemmelsen.  

 

Konklusjon 

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

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

godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 

1 og prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1 uten henvisning til 

overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3. 

 

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

 

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

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

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

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

godkjenningsområdene.» 

 

Sak 10/19          Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Anders 

Stien AS (klagesaksnr. 2018/8017) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

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

2 

 

I elektronisk klage av 09.10.2018 ble vedtak av 08.10.2018 påklaget av foretaket. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Godkjenningsområdene er påklaget i lavere tiltaksklasser enn det som opprinnelig ble 

omsøkt i opprinnelig søknad. Hvilke godkjenningsområder som opprinnelig ble omsøkt og 

avslått fremgår under.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 26.06.2018 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 08.10.2018 avslo direktoratet søknaden. Følgende godkjenningsområder ble 

ikke innvilget: 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3 
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• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 3 

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

3 

 

Avslagene ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert å ha faglig ledelse med 

relevant utdanning for godkjenningsområdene det var søkt om, jf. byggesaksforskriften før 

1.12.2018 (SAK10) §§ 11-1 og 11-3 med tilhørende veiledning. Det ble vist til at i forbindelse 

med sentral godkjenning skal foretaket dokumentere at det har kvalifikasjoner som er 

tilpasset de omsøkte godkjenningsområdene, herunder at det benyttes nødvendige og 

relevante faglige kvalifikasjoner for å sikre at arbeid innenfor de omsøkte 

godkjenningsområdene ivaretas i samsvar med krav gitt med hjemmel i plan- og 

bygningsloven (pbl.), jf. SAK10 § 11-1 andre ledd og tilhørende veiledning.  

 

Foretakets faglige leder Aleksander Vethe Sandvig var ansatt i 10% stilling med arbeidstid på 

kveldstid. Etter direktoratets vurdering hadde ikke faglig leder på bakgrunn av den lave 

stillingsprosenten tilstrekkelig reell innflytelse for å kunne ivareta arbeidsoppgaver som 

beslutningstager for å sikre at arbeid innenfor de omsøkte godkjenningsområdene ivaretas i 

samsvar med krav gitt med hjemmel i pbl, jf. SAK10 § 11- andre ledd og tilhørende 

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

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

 

Generelle opplysninger om foretaket 

ANDERS STIEN AS ble stiftet i 2014 og har ikke tidligere hatt sentral godkjenning.  

 

Foretaket har i følge tall fra Aa-registeret 9 ansatte og ligger i Oslo. Anders Stien er daglig 

leder. Det er ikke dokumentert utdanning for Anders Stien. Foretaket har imidlertid oppgitt å 

ha en ansatt, Aleksander Vethe Sandvig, med teknisk fagskole retning bygg fra 2014. I 

søknaden ble det etter forespørsel fra direktoratet vedlagt arbeidskontrakt hvor det fremgikk 

at Sandvig var ansatt i 10% stilling på kveldstid mellom 17.00 – 20.00. I klagen er 

arbeidskontrakten nå endret til å omfatte en 20% stilling.  

 

Foretaket har sin virksomhet innen kjøp, salg og drift av fast eiendom, samt alt hva hermed 

står i forbindelse med dette. Videre skal selskapet drive entreprenørvirksomhet. Foretaket er 

i Enhetsregisteret registrert med næringskoden  

«68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom».  

 

Saksgang 

26.06.2018 Søknad 

28.09.2018 Foreløpig svarbrev 

02.10.2018 Mottatt tilleggsinformasjon 
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08.10.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Avslag) 

09.10.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

07.02.2019 Forespørsel fra direktoratet vedrørende arbeidsforhold 

15.02.2019 E-post fra foretaket vedrørende arbeidsforhold 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket angir i den elektroniske søknadsportalen at det ønsker å påklage vedtaket om 

avslag blant annet som følge av saksbehandlingsfeil. Foretaket presiserer at klagen gjelder for 

prosjektering i tiltaksklasse 1 og utførelse i tiltaksklasse 2.  

 

Det er videre vedlagt et eget klagebrev. I klagebrevet skriver konsulenten at ingen av 

godkjenningsområdene som ble omsøkt er besvart. Han stiller også spørsmål om kravet til 

faglig ledelse med reell innflytelse kan forankres i noen krav, eller om dette er 

saksbehandlers forståelse. Det anføres at faglig leder Aleksander Vethe Sandvig foretar de 

nødvendige befaringer når dette må gjennomføres. Det henvises til den første 

arbeidskontrakten hvor det fremgår at Sandvig er ansatt i 10% stilling med arbeidstid 17.00 – 

20.00, men at Sandvig også er tilgjengelig på dagen ved akutte behov.  

 

På grunn av problemstillingen med faglig ledelse vil arbeidskontrakten datert 01.07.2018 om 

10% stilling i følge foretaket utgå. Denne erstattes i stedet av ordinær arbeidskontrakt av 

21.06.2018 hvor det fremgår at Sandvig er ansatt i 20% stilling, og i følge foretaket vil være 

tilgjengelig i kontortid. Kontrakten som angir 20% stilling vil være gjeldene for ansvarsrett for 

tiltaksklasse 1 og 2.  

 

Avslutningsvis anføres det at foretaket har 5 ansatte, og at det ikke vil være bærekraftig for 

en så liten organisasjon å ha en større stilling enn 20%.  

 

Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene.  

 

Saken er vurdert etter byggesaksforskriften (SAK10) slik den lød før endringene 01.12.2018, 

da vedtaket er fattet før dette tidspunktet. Direktoratet bemerker at det er vedtatt enkelte 

endringer i SAK10 med ikrafttredelse 01.12.2018, som blant annet knytter seg til utvidelse av 

antall utdanningsnivåer i SAK10 § 11-2 og inndelingen i funksjoner og tiltaksklasser i tabellen 

i SAK10 § 11-3. Regelverksendringer til gunst for foretaket vil bli tatt hensyn til i vurderingen.  

 

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

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

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

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

 

Samlet vurdering for: 

Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1, prosjektering av bygningsfysikk i 

tiltaksklasse 1, utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2, utførelse av 

tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 og utførelse av montering 

av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonene ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 1 og ansvarlig utførende i tiltaksklasse 2 er mesterbrev eller 

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

3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for disse godkjenningsområdene vil for 

eksempel være teknisk fagskole bygg.  

 

Foretaket har vist til å ha en ansatt, Aleksander Vethe Sandvig, med teknisk fagskole bygg fra 

2014. Utdanningen har tilstrekkelig nivå for funksjonene ansvarlig prosjekterende i 

tiltaksklasse 1 og utførende i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 med tilhørende 

veiledning. Teknisk fagskole bygg vil også være relevant for de påklagede 

godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 11-3.  

 

Krav om faglig ledelse med tilstrekkelig innflytelse 

Det er et krav ved søknad om sentral godkjenning at foretaket kan dokumentere at det har 

kvalifikasjoner som er tilpasset de omsøkte godkjenningsområdene, herunder at det 

benyttes nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner for å sikre at arbeid innenfor de 

omsøkte godkjenningsområdene ivaretas i samsvar med hjemmel i plan- og bygningsloven, jf. 

SAK10 § 11-1 andre ledd og tilhørende veiledning. Det er foretakets faglige ledelse som vil ha 

myndighet til å ta beslutninger av betydning for oppfyllelse av myndighetskravene og stå 

ansvarlig for prosjekteringsvalg og utførelsesmetoder. Dette innebærer ikke nødvendigvis at 

faglig ledelse selv utøver prosjekteringen eller utførelsen, men at den formelle og reelle 

innflytelsen over arbeidet må være til stede. 

 

For sentral godkjenning kreves det at faglig ledelse er fast ansatt i foretaket, jf. SAK10 § 11-3 

andre ledd og tilhørende veiledning. Bakgrunnen er at foretaket skal ha faglig ledelse med 

nødvendig utdanning og praksis som har reell innflytelse på arbeidene som utføres. Faglig 

ledelse må dermed tilfredsstille kravene til utdanning og praksis i henhold til SAK10 og være 

ansatt i en tilstrekkelig stillingsprosent til at denne har mulighet til å følge opp tiltakene og 

arbeidet som utføres på en forsvarlig måte.  

 

Foretaket la i søknadsomgangen, på forespørsel fra direktoratet, frem arbeidskontrakt hvor 

det fremkom at Aleksander Vethe Sandvig var ansatt i 10% stilling som rådgivende ingeniør. 

Dette er i klagen endret til 20% stilling. Det er ikke dokumentert utdanning for andre 

personer som kan legges til grunn som faglig ledelse. Det fremkommer heller ikke av 
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foretakets organisasjonsplan at det er andre ansatte i foretaket som har formell utdanning og 

rolle som faglig ledelse. 

 

Det må dermed vurderes om Aleksander Vethe Sandvig med stillingen på 20% har 

tilstrekkelig reell innflytelse som faglig leder til å kunne ivareta at foretakets tiltak blir utført i 

samsvar med plan- og bygningslovgivningen.  

 

Foretaket opplyser i e-post av 15.02.2019 at det har ca seks prosjekter årlig i tiltaksklasse 1 

og to med tiltaksklasse 2 som underentreprenør. Det er opplyst at ordretilgang og arbeid 

fremover vil ligge i samme størrelsesorden. 

 

I klagen viser foretaket til at Sandvig arbeider klokken 17.00 – 20.00, og beskriver i e-post av 

15.02.2019 at arbeidstid pr. uke er 8 timer. Det er opplyst at Sandvig vil være tilgjengelig på 

mail og telefon alle ukedager i tidsrommet mellom klokken 08.00 – 20.00. Foretaket 

presiserer at det ikke alltid vil være behov for Sandvigs kompetanse ukentlig eller månedlig.  

 

Direktoratet etterspurte i e-post av 07.02.2019 blant annet en redegjørelse for hvor ofte og i 

hvilket omfang Sandvig er til stede på byggeplass for oppfølging, om han faktisk er til stede 

på dagtid samt hvorvidt Sandvig eventuelt er ansatt i andre foretak eller andre arbeider 

parallelt med jobben som faglig leder i ANDERS STIEN AS. Disse spørsmålene er ikke besvart 

konkret av foretaket. 

 

Det er av vesentlig betydning at foretaket har faglig ledelse med nødvendige kompetanse 

som faktisk er tilstede på byggeplass mens arbeidene pågår for å kunne følge opp 

prosjektering og utførelse. Dette gjelder også i lavere tiltaksklasser, da faglig ledelse skal ha 

en reell innflytelse for å kunne sikre at arbeid innenfor de omsøkte godkjenningsområdene 

ivaretas i samsvar med hjemmel i plan- og bygningsloven, jf. SAK10 §§ 11-1 andre ledd 11-3 

med tilhørende veiledning.  

 

Direktoratet finner det ikke tilstrekkelig dokumentert at Aleksander Vethe Sandvig er ansatt i 

en stilling med nødvendig innflytelse til å kunne sikre at arbeider ivaretas i samsvar med 

regelverket. Bakgrunnen for dette er at foretaket etter direktoratets vurdering ikke har 

godtgjort at Sandvig faktisk er tilstede på dagtid og kan følge opp og kontrollere arbeidene på 

byggeplass. Det er også presisert av foretaket at det ikke alltid vil være behov for Sandvigs 

kompetanse ukentlig eller månedlig, og det synes derfor for direktoratet som om Sandvig 

ikke er involvert i arbeidene foretaket utfører på regelmessig basis. Med jevnlige tiltak under 

arbeid vil dermed disse foregå uten oppfølging av faglig ledelse. Foretaket har heller ikke 

besvart direktoratets henvendelse om hvorvidt Sandvig arbeider i foretaket og er fysisk til 

stede i foretaket på dagtid mens arbeidene pågår, eller om Sandvig er ansatt i andre foretak 

parallelt. Det kan på bakgrunn av dette synes for direktoratet som at ansettelsen på 20% kun 

er av formell art, og at Sandvig ikke har en nødvendig reell påvirkning på arbeidene foretaket 

utfører.  

 



 

Side 40 

Det er etter dette direktoratets vurdering at foretaket ikke har dokumentert å ha fast ansatt 

faglig ledelse som blir benyttet for å sikre at arbeider ivaretas i samsvar med plan- og 

bygningsloven, jf. SAK10 §§ 11-1 andre ledd og 11-3 med tilhørende veiledning. Dette 

omfatter alle de påklagede godkjenningsområdene og tiltaksklasser, da kravet om fast ansatt 

faglig ledelse med reell innflytelse vil være nødvendig i alle tiltak.  

 

ANDERS STIEN AS har dermed heller ikke dokumentert at det har noen fast ansatt faglig 

ledelse som oppfyller kravene til utdanning, jf. SAK10 §§ 11-1 andre ledd og 11-3 med 

tilhørende veiledning. Det kan ikke legges til grunn utdanning for personer som ikke er fast 

ansatt i foretaket. 

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

Kravet til fast ansatt faglig ledelse med nødvendig utdanning er ikke oppfylt, jf. over. Dette er 

et absolutt krav, og praksis kan ikke veie opp for dette. Direktoratet vil imidlertid kort knytte 

noen bemerkninger til innsendt praksis. 

 

Praksis skal som hovedregel være opparbeidet etter endt utdanning og bygge på det 

utdanningsnivået som kreves, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Dette innebærer at 

praksis som skal legges til grunn for sentral godkjenning må være opparbeidet av fast ansatt 

faglig ledelse som tilfredsstiller kravene til utdanning.  

 

For funksjonen ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 1 er det krav om minimum 4 års 

relevant praksis, mens det for funksjonen ansvarlig utførende i tiltaksklasse 2 er krav om 

minimum 3 års relevant praksis, jf. SAK10 § 11-3.  

 

For de påklagede godkjenningsområdene som gjelder prosjektering i tiltaksklasse 1 har 

foretaket vist til flere prosjekter i søknaden, men ingen av disse beskriver prosjektering av 

konstruksjonssikkerhet eller bygningsfysikk. For de tre utførelsesområdene i tiltaksklasse 2 

har foretaket i tilknytning til disse vist til tre referanseprosjekter for eneboliger hvor det er 

beskrevet «forskjellige forskalings- og tømrerarbeider». Det er ikke beskrevet 

arbeidsoppgaver opp i mot godkjenningsområdene når det gjelder hva foretaket konkret har 

utført av arbeidsoppgaver. Det er på bakgrunn av dette direktoratets vurdering at foretaket 

ikke har beskrevet i tilstrekkelig grad arbeider som vil være relevante for noen av de 

påklagede godkjenningsområdene, jf. SAK10 §§ 11-3 og 13-5 andre og tredje ledd med 

tilhørende veiledning.  

 

Da foretaket ikke har dokumentert å ha fast ansatt faglig ledelse som oppfyller kravene til 

utdanning, kan dermed heller ikke praksis det vises til legges til grunn for sentral 

godkjenning, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning.  
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Konklusjon 

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

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene.  

 

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

 

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

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

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

Foretaket kan dermed søke på nytt når det kan dokumentere å ha fast ansatt faglig ledelse 

som har reell innflytelse på arbeidene foretaket utfører. 

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdene.» 

 

Sak 11/19          Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra IPD Norway AS (klagesaksnr. 2018/8059) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

godkjenningsområder: 

• Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 2 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3 

• Uavhengig kontroll av bygningsfysikk i tiltaksklasse 3 

• Uavhengig kontroll av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3 

• Uavhengig kontroll av geoteknikk i tiltaksklasse 3 

 



 

Side 42 

Vedtaket av 27.09.2018 ble i den elektroniske brukerportalen påklaget av Aksel Østmoen 

10.10.2018. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 02.07.2018 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 27.09.2018 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Søker i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av geoteknikk i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av ledesystem i tiltaksklasse 2 

• Uavhengig kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Søker i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av veg, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av ledesystem i tiltaksklasse 3 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3 

• Uavhengig kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1 

• Uavhengig kontroll av bygningsfysikk i tiltaksklasse 3 

• Uavhengig kontroll av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3 

• Uavhengig kontroll av geoteknikk i tiltaksklasse 3 

 

Avslaget for prosjektering av veg, utearealer og landskapsutforming ble begrunnet med at 

foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig praksislengde med godkjenningsområdet, jf. 
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byggesaksforskriften før 01.12.2018 (SAK10) § 11-3 og tilhørende veiledning. Direktoratet 

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

 

Avslaget for prosjektering av brannkonsept og prosjektering miljøsanering ble begrunnet 

med at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig relevant praksis med henholdsvis 

tiltaksklasse 3 og 2, jf. SAK10 §§ 11-4, 11-5 og 13-5 andre ledd bokstav d og p, og tilhørende 

veiledning. Direktoratet fant imidlertid grunnlag for å innvilge prosjektering av brannkonsept 

i tiltaksklasse 2 og prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 1.  

 

Avslaget for overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3 ble begrunnet med at 

referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekket det ansvaret som godkjenningsområdet 

omfatter, jf. SAK10 § 13-5 fjerde ledd bokstav a og tilhørende veiledning. Direktoratet fant 

heller ikke grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet i en lavere tiltaksklasse. 

 

Avslaget for uavhengig kontroll av bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet og geoteknikk ble 

begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig relevant praksis med 

godkjenningsområdene, jf. SAK10 §§ 11-4, 11-5 og 13-5 fjerde ledd bokstav d, e og f, og 

tilhørende veiledning. Direktoratet fant heller ikke grunnlag for å innvilge 

godkjenningsområdene i en lavere tiltaksklasse. 

 

Godkjenningsområder innvilget i klagesaksomgangen 

Direktoratet tar klagen til følge når det gjelder godkjenningsområdet prosjektering av veg, 

utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2. Det vil si at foretaket har fått innvilget 

dette godkjenningsområdet. Det ble ved avgjørelsen sett hen til ytterligere dokumentasjon 

på praksis som ble sendt inn til klagen, slik at kravet til praksislengde var oppfylt. 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

IPD Norway AS har hatt sentral godkjenning i flere perioder tidligere. I perioden 02.09.2015 – 

02.09.2018 hadde foretaket blant annet sentral godkjenning for godkjenningsområdene 

overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 3, prosjektering av brannkonsept i 

tiltaksklasse 3, prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 1, uavhengig kontroll av 

bygningsfysikk i tiltaksklasse 3 og uavhengig kontroll av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 

3. 

 

Foretaket har ifølge informasjon fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret 31 

inntektsmottakere og ligger i Stokke i Sandefjord kommune, Vestfold fylke. Aksel Østmoen er 

daglig leder. Han har fagbrev som elektromontør gr.L fra 1991 og teknisk fagskole elkraft fra 

2016.  

 

Foretaket har også dokumentert at fagansvarlig for VVS og VVA teknikk, Leif Arne Bratlie, har 

ingeniørutdanning maskinlinje med studieretning VVS fra 1988 og at fagansvarlig for byggfag 

og geoteknikk, Reidar Nilsen, har ingeniørutdanning innen bygg og anlegg fra 1980 samt 15 

studiepoeng i emner knyttet til geoteknikk ved NTNU i 2013. Videre er det dokumentert at 
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fagansvarlig for brann, energi og bygningsfysikk, Vern Nicolette, har maskin-

ingeniørutdannelse på bachelornivå fra 1979, kjernefysikk-ingeniørutdannelse på masternivå 

fra 1980 og doktorgrad for maskiningeniør fra 1984.  

 

Foretaket har sin virksomhet innen å forestå prosjektutvikling og prosjektledelse innen bygg, 

anlegg, VVS og elektro, utførende elektro-, VVS- og byggentreprenør samt annen økonomisk 

virksomhet. Foretaket er i Enhetsregisteret registrert med næringskoden «71.121 

Byggeteknisk konsulentvirksomhet».  

 

Saksgang 

02.07.2018 Søknad 

27.09.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

10.10.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket skriver i klagen at det mener de kan dokumentere at det innehar kompetanse og 

erfaring for de påklagede godkjenningsområdene. Det vises til at det i klagebrevet er gitt en 

nærmere beskrivelse av innsendte referanseprosjekter for de enkelte 

godkjenningsområdene. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3, 

prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 2, overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3 

og uavhengig kontroll av bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet og geoteknikk i tiltaksklasse 

3.  

 

Saken er vurdert etter byggesaksforskriften (SAK10) slik den lød før endringene 01.12.2018, 

da vedtaket er fattet før dette tidspunktet. Direktoratet bemerker at det er vedtatt enkelte 

endringer i SAK10 med ikrafttredelse 01.12.2018, som blant annet knytter seg til utvidelse av 

antall utdanningsnivåer i SAK10 § 11-2 og inndelingen i funksjoner og tiltaksklasser i tabellen 

i SAK10 § 11-3. Regelverksendringer til gunst for foretaket vil bli tatt hensyn til i vurderingen.  

 

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

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

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

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

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

 

Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 3 er utdanning på universitetsnivå (sivilarkitekt, sivilingeniør, 
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mastergrad eller tilsvarende grad) med 300 studiepoeng eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 

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

eksempel være sivilingeniør bygg.  

 

Foretaket har blant annet dokumentert at fagansvarlig for byggfag og geoteknikk, Reidar 

Nilsen, har ingeniørutdanning innen bygg og anlegg samt 15 studiepoeng i emner knyttet til 

geoteknikk ved NTNU. Videre er det dokumentert at fagansvarlig for brann, energi og 

bygningsfysikk, Vern Nicolette, har maskin-ingeniørutdannelse på bachelornivå, kjernefysikk-

ingeniørutdannelse på masternivå og doktorgrad for maskiningeniør.  

 

Utdanning som ingeniør med linjefag bygg er relevant for det påklagede 

godkjenningsområdet, men oppfyller ikke kravet til nødvendig utdanningsnivå for ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 3.  

 

Mastergraden i kjernefysikk og doktorgraden for maskin-ingeniør for Vern Nicolette oppfyller 

kravet til nødvendig utdanningsnivå. Spørsmålet er derfor om denne utdanningen er 

tilstrekkelig relevant for prosjektering av brannkonsept.  

 

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

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

utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets innhold 

og arbeidsoppgaver. 

 

Foretaket har ikke dokumentert fagplan for utdanningen til Vern Nicolette. Det er således 

vanskelig for direktoratet å vurdere utdanningens relevans opp mot godkjenningsområdets 

innhold og arbeidsoppgaver. Det er ikke synliggjort overfor direktoratet at utdanningen 

innen maskinteknikk og kjernefysikk innehar relevante fag innen bygningsteknikk. 

Direktoratet vurderer derfor at det ikke er dokumentert at utdanningen er tilstrekkelig 

relevant for prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3.  

 

Vedtaket av 27.09.2018 skulle følgelig også ha vært begrunnet med at foretaket ikke hadde 

dokumentert tilstrekkelig relevant utdanning på det nivået som kreves for ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 3.     

 

Det er i søknaden og i klagesaksomgangen vist til en rekke publikasjoner av Vern Nicolette 

med fagområder knyttet til brann og energi. Direktoratet bemerker imidlertid at foretak som 

søker om sentral godkjenning må dokumentere at dets faglige ledelse har eksamen eller 

annen bestått prøve som er relevant for omsøkte godkjenningsområder, jf. SAK10 § 11-2 og 

tilhørende veiledning.  

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 
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Krav til praksis 

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

igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet bemerker likevel 

kort at foretaket i klagebrevet gir en nærmere beskrivelse av arbeidsoppgaver som vil være 

relevante for prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3. Direktoratet har imidlertid ikke 

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

 

Forholdet til overgangsbestemmelsen 

Direktoratet har merket seg at foretaket i forrige godkjenningsperiode hadde sentral 

godkjenning for prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3 og nå har søkt om fornyelse 

av dette området. Spørsmålet blir derfor om overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3 

kommer til anvendelse.  

 

Overgangsbestemmelsen forutsetter at foretaket tidligere er gitt sentral godkjenning på et 

høyere nivå enn hva den formelle kompetansen i foretaket skulle tilsi. Ved søknaden i 2015 

dokumenterte foretaket at både Vern Nicolette og Reidar Nilsen (bygg- og anleggsingeniør) 

var ansatt i foretaket. Det fremgår av foretakets dokumentasjon, både ved søknaden i 2015 

og 2018, at det er Vern Nicolette som er oppført som fagansvarlig for brann. 

Referanseprosjektene det er vist til for prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3 er også 

tilknyttet Vern Nicolette.  

 

Direktoratet finner ikke grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet kompensert for 

utdanningsnivå med bakgrunn i Reidar Nilsen, da det som nevnt er Vern Nicolette som er 

oppført som fagansvarlig for brann og referanseprosjektene det er vist til er tilknyttet ham. 

Overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3 kommer derfor ikke til anvendelse i dette tilfellet.  

 

Av CV-en til Reidar Nilsen fremgår det at han har arbeidet med brannteknisk prosjektering i 

referanseprosjekter fra 1996-2006. Fremstillingen av disse referanseprosjektene er kortfattet 

og det gis ingen nærmere beskrivelse av hvilke konkrete arbeidsoppgaver foretaket har 

utført sett opp mot godkjenningsområdet. Flere av referanseprosjektene er også av eldre 

dato og vil dermed tillegges begrenset vekt ved relevansvurderingen, jf. SAK10 § 11-3 og 

tilhørende veiledning.  

 

Innvilgelsen av prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 2 synes derfor å være gitt uten at 

forskriftens krav var tilstrekkelig oppfylt, da det synes å være utdanningen til Reidar Nilsen 

sammenholdt med praksisen til Vern Nicolette som danner grunnlaget for vurderingen. 

Direktoratet opplyser om at i tilfeller hvor et foretak har fått innvilget sentral godkjenning for 

et godkjenningsområde uten at forskriftens krav var tilstrekkelig oppfylt, må direktoratet 

vurdere å trekke godkjenningen for de områdene dette gjelder.   

 

For øvrig bemerker direktoratet at tidligere innvilgelse av sentral godkjenning er gitt før 

regelverksendringene i SAK10 01.01.2016 og at direktoratet før dette tidspunkt hadde større 

anledning til å vektlegge foretakets samlede kompetanse.  
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Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel 

være ingeniør med linjefag bygg eller anlegg.  

 

Foretaket har blant annet dokumentert å ha ansatte som er utdannet ingeniør innen bygg og 

anlegg.  

 

Utdanningskravet er dermed oppfylt. 

 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdet prosjektering av miljøsanering omfatter kartlegging av farlig avfall ved 

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

utarbeide avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse. Tiltaksklassen for godkjenningsområdet 

vil være avhengig av vanskelighetsgraden av selve kartleggingen av farlig avfall og mengden 

av rivingsmaterialer byggetiltaket vil generere. Tiltaksklasse 2 omfatter prosjektering og 

kartlegging av rivemasser i bygning med BRA større enn 400 m2 og mindre enn 2 000 m2 og 

anlegg eller konstruksjoner av tilsvarende størrelse, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav p og 

tilhørende veiledning.  

 

For funksjonen ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 2 må foretaket dokumentere minst 6 

års relevant praksis, jf. SAK10 § 11-3.  

 

I søknaden har foretaket vist til ett referanseprosjekt for prosjektering av miljøsanering. 

Referanseprosjektet er fra 2016 og gjelder prosjektering og planlegging av riving av tre 

lagerbygninger som til sammen har et areal på over 500 m2. I klagen har foretaket gitt en 

nærmere beskrivelse av referanseprosjektet. Foretaket skriver at bygningene var i tre etasjer 

og omfattet kontor og verksted. Det vises til at prosjekteringen måtte ta hensyn til 

oljeoppsamling fra verkstedet og at et vannmagasin under lagerbygget ikke skulle forurenses. 

Det forhold at bygningsmassen oppgis å være fordelt over tre bygg og at det er disse tre 

bygningene som til sammen har et areal på over 500 m2, taler for at referanseprosjektet 

vurderes som relevant for tiltaksklasse 1. Øvrig beskrivelse av hvilke hensyn som måtte tas 

ved prosjekteringen taler for at prosjektet inneholder enkelte elementer som kan være 

relevante for tiltaksklasse 2.  

 

Direktoratet har også sett hen til tidligere innsendt dokumentasjon, men kan ikke se at det 

her beskrives arbeider med prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 2. I forrige 

godkjenningsperiode hadde foretaket sentral godkjenning for prosjektering av miljøsanering i 

tiltaksklasse 1. Kravet til praksislengde for tiltaksklasse 2 er dermed ikke oppfylt, jf. SAK10 § 

11-3.  
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Direktoratet har merket seg at foretaket i perioden 08.08.2012 – 02.08.2015 hadde sentral 

godkjenning for prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 3. Foretaket hadde på dette 

tidspunktet oppgitt at sivilingeniør Svein Gangsø var faglig leder for prosjektering av 

geoteknikk. Gangsø er imidlertid ikke oppført i foretakets organisasjonsplan i 2018 og 

direktoratet må derfor legge til grunn at han ikke lenger er en del av foretakets faglige 

ledelse.  

 

Kravet til praksis er dermed ikke oppfylt.  

 

Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

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

eksempel være sivilingeniør bygg.  

 

Foretaket har blant annet dokumentert at fagansvarlig for byggfag og geoteknikk, Reidar 

Nilsen, har ingeniørutdanning innen bygg og anlegg samt 15 studiepoeng i emner knyttet til 

geoteknikk ved NTNU. Videre er det dokumentert at fagansvarlig for brann, energi og 

bygningsfysikk, Vern Nicolette, har maskin-ingeniørutdannelse på bachelornivå, kjernefysikk-

ingeniørutdannelse på masternivå og doktorgrad for maskiningeniør.  

 

Utdanning som ingeniør med linjefag bygg er relevant for det påklagede 

godkjenningsområdet, men oppfyller ikke kravet til nødvendig utdanningsnivå for ansvarlig 

kontrollerende i tiltaksklasse 3.  

 

Mastergraden i kjernefysikk og doktorgraden for maskin-ingeniør for Vern Nicolette oppfyller 

kravet til nødvendig utdanningsnivå. Spørsmålet er derfor om denne utdanningen er 

tilstrekkelig relevant for overordnet kontroll i tiltaksklasse 3.  

 

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

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

utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets innhold 

og arbeidsoppgaver. 

 

Foretaket har ikke dokumentert fagplan for utdanningen til Vern Nicolette. Det er således 

vanskelig for direktoratet å vurdere utdanningens relevans opp mot godkjenningsområdets 

innhold og arbeidsoppgaver. Det er ikke synliggjort overfor direktoratet at utdanningen 

innen maskinteknikk og kjernefysikk innehar relevante fag innen bygningsteknikk. 

Direktoratet vurderer derfor at det ikke er dokumentert at utdanningen er tilstrekkelig 

relevant for overordnet kontroll i tiltaksklasse 3.  
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Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt for overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3. 

Utdanningen som bygg- og anleggsingeniør oppfyller imidlertid utdanningskravet for 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2.  

 

Krav til praksis 

Sentral godkjenning for overordnet ansvar 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. Det følger av bestemmelsene om gjennomføring av kontroll at kontroll skal være 

helhetlig og gjennomgående og omfatte både kontroll av prosjektering og kontroll av 

utførelse (se særlig § 14-7 tredje og fjerde ledd). Ansvarsrett for kontroll forutsetter 

kompetanse til å kontrollere både prosjektering og utførelse, jf. SAK10 § 13-5 fjerde ledd 

bokstav a og tilhørende veiledning. 

 

Begrepet uavhengig kontroll skal forstås som kontroll som er utført av et annet foretak enn 

det foretaket som har utført arbeidet som skal kontrolleres, jf. SAK10 § 13-5 fjerde ledd og 

tilhørende veiledning. Kontroll av egne arbeider faller følgelig utenfor 

godkjenningsområdene for uavhengig kontroll, men inngår derimot som obligatorisk 

kvalitetssikring av eget arbeid som en del av prosjekterende og utførendes ansvar, jf. SAK10 

§§ 12-3 bokstav a og 12-4 bokstav a.  

 

I søknaden har foretaket vist til to referanseprosjekter for overordnet ansvar for kontroll. 

Referanseprosjektene gjaldt en idrettshall fra 2018 og en hotellbygning fra 2017. Foretaket 

skriver at det har hatt det overordnede ansvaret og koordinert utførende aktører samt 

bistått byggherre i oppfølging av disse.  

 

I klagen viser foretaket til at det utfører uavhengig kontroll av utførelse og at de daglig 

utfører egenkontroll og sidemannskontroll av all prosjektering. Videre vises det til at 

foretakets faglige ledelse har erfaring fra prosjekteringsledelse og byggeplassoppfølging.  

 

Som nevnt ovenfor forutsetter sentral godkjenning for kontroll at foretaket har kompetanse 

til å kontrollere både prosjektering og utførelse. Direktoratet finner at foretaket har 

dokumentert kontroll av utførelse, men ikke kontroll av prosjektering.  

 

Direktoratet finner derfor ikke at foretaket har dokumentert tilstrekkelig relevant praksis 

med godkjenningsområdet.  

 

Kravet til praksis er dermed ikke oppfylt. 
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Samlet vurdering av godkjenningsområdene: 

Uavhengig kontroll av bygningsfysikk i tiltaksklasse 3 

Uavhengig kontroll av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3 

Uavhengig kontroll av geoteknikk i tiltaksklasse 3 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

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

eksempel være sivilingeniør bygg.  

 

Foretaket har blant annet dokumentert at fagansvarlig for byggfag og geoteknikk, Reidar 

Nilsen, har ingeniørutdanning innen bygg og anlegg samt 15 studiepoeng i emner knyttet til 

geoteknikk ved NTNU. Videre er det dokumentert at fagansvarlig for brann, energi og 

bygningsfysikk, Vern Nicolette, har maskin-ingeniørutdannelse på bachelornivå, kjernefysikk-

ingeniørutdannelse på masternivå og doktorgrad for maskiningeniør.  

 

Utdanning som ingeniør med linjefag bygg er relevant for det påklagede 

godkjenningsområdet, men oppfyller ikke kravet til nødvendig utdanningsnivå for ansvarlig 

kontrollerende i tiltaksklasse 3.  

 

Mastergraden i kjernefysikk og doktorgraden for maskin-ingeniør for Vern Nicolette oppfyller 

kravet til nødvendig utdanningsnivå. Spørsmålet er derfor om denne utdanningen er 

tilstrekkelig relevant for kontroll av bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet og geoteknikk.  

 

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

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

utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets innhold 

og arbeidsoppgaver. 

 

Foretaket har ikke dokumentert fagplan for utdanningen til Vern Nicolette. Det er således 

vanskelig for direktoratet å vurdere utdanningens relevans opp mot godkjenningsområdets 

innhold og arbeidsoppgaver. Det er ikke synliggjort overfor direktoratet at utdanningen 

innen maskinteknikk og kjernefysikk innehar relevante fag innen bygningsteknikk eller 

geoteknikk. Direktoratet vurderer derfor at det ikke er dokumentert at utdanningen er 

tilstrekkelig relevant for kontroll av bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet og geoteknikk i 

tiltaksklasse 3.  

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt for uavhengig kontroll av bygningsfysikk, 

konstruksjonssikkerhet og geoteknikk i tiltaksklasse 3. Utdanningen som bygg- og 

anleggsingeniør oppfyller imidlertid utdanningskravet for nevnte godkjenningsområder i 

tiltaksklasse 2.  
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Krav til praksis 

Generelt om godkjenningsområdene 

Godkjenningsområdet uavhengig kontroll av bygningsfysikk omfatter kontroll av 

prosjektering av bygningsfysikk, nærmere bestemt kontroll av energieffektivitet, forebygging 

av kuldebroer, yttervegger, tak og terrasser, og kontroll av utførelse, nærmere bestemt 

kontroll av byggfukt, lufttetthet og ventilasjon samt at det som er prosjektert faktisk er 

gjennomført, jf. SAK10 § 13-5 fjerde ledd bokstav d og tilhørende veiledning.  

 

Godkjenningsområdet uavhengig kontroll av konstruksjonssikkerhet omfatter kontroll av 

prosjektering, nærmere bestemt vurdering av risiko for sammenbrudd i hovedbæresystem, 

der prosjekteringsgrunnlagets beregninger av lastantakelser, stabilitet og 

materialegenskaper skal kontrolleres, og kontroll av utførelse, nærmere bestemt påvisning 

av at hovedbæresystemet er utført slik det er prosjektert og stikkprøver av at materialene 

som er valgt har de egenskapene som er forutsatt i prosjekteringen, jf. SAK10 § 13-5 fjerde 

ledd bokstav e og tilhørende veiledning.  

 

Godkjenningsområdet uavhengig kontroll av geoteknikk omfatter kontroll av prosjektering, 

nærmere bestemt skal det påvises at det er gjort kvalifisert undersøkelse for å bestemme 

geoteknisk kategori og pålitelighetsklasse, og kontroll av utførelse, nærmere bestemt at det 

skal påvises ved stikkprøver at forutsetninger i prosjekteringen er representative for 

forholdene på byggeplassen samt at rapportering fra byggeplassen skjer i henhold til 

geoteknisk kategori, jf. SAK10 § 13-5 fjerde ledd bokstav f og tilhørende veiledning.  

 

Det følger av ovennevnte at godkjenningsområdene omfatter uavhengig kontroll av både 

prosjektering og utførelse.  

 

Vurderingen av referanseprosjektene foretaket har vist til 

For funksjonen uavhengig kontrollerende har foretaket i søknaden vist til to 

referanseprosjekter vedrørende en idrettshall fra 2018 og en hotellbygning fra 2017. 

Prosjektet vedrørende hotellbygningen er lagt ved for både kontroll av bygningsfysikk, 

konstruksjonssikkerhet og geoteknikk, mens prosjektet vedrørende idrettshallen kun er lagt 

ved for kontroll av bygningsfysikk og geoteknikk.  

 

Foretaket viser i referanseprosjektene til at det har utført uavhengig kontroll av utførelse av 

bygningsfysikk og konstruksjonssikkerhet, herunder termografering, fuktmåling, kontroll på 

byggeplass av kritiske konstruksjonsdeler og at det er samsvar mellom produksjonsunderlag 

og utført arbeid. Direktoratet finner derfor at foretaket har dokumentert at det har utført 

uavhengig kontroll av utførelse knyttet til bygningsfysikk og konstruksjonssikkerhet. 

Foretaket har imidlertid ikke beskrevet arbeider med kontroll av prosjektering av 

bygningsfysikk og konstruksjonssikkerhet.  

 

Når det gjelder uavhengig kontroll av geoteknikk skriver foretaket at det har gjennomført 

geotekniske arbeider med de aller fleste typer grunnforhold og at de dermed har 
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kvalifikasjoner for å gjøre uavhengig kontroll av andre. Foretaket har imidlertid ikke vist til 

arbeider hvor det har utført uavhengig kontroll av prosjektering eller utførelse knyttet til 

geoteknikk.  

 

Direktoratet vurderer derfor at foretaket ikke har dokumentert tilstrekkelig relevant praksis 

med godkjenningsområdene uavhengig kontroll av bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet og 

geoteknikk.  

 

I klagen viser foretaket til at det har hatt sentral godkjenning for disse 

godkjenningsområdene tidligere og at det var samme praksis som lå til grunn ved søknaden i 

2015. Direktoratet har merket seg at foretaket tidligere har hatt sentral godkjenning for disse 

godkjenningsområdene og har derfor sett hen til tidligere innsendte referanseprosjekter. 

Direktoratet kan heller ikke se at det her er beskrevet arbeider med kontroll av prosjektering, 

kun kontroll av utførelse. Tidligere innvilgelse synes derfor å være gitt uten at forskriftens 

krav var tilstrekkelig oppfylt.  

 

Kravet til praksis er etter ovennevnte ikke oppfylt.  

 

Forholdet til overgangsbestemmelsen 

Direktoratet bemerker kun kort at overgangsbestemmelsen ikke kommer til anvendelse ved 

manglende relevant praksis, jf. SAK10 § 20-3.  

 

Konklusjon 

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

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

sentral godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 

3, prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 2, overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 

3 og uavhengig kontroll av bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet og geoteknikk i 

tiltaksklasse 3. 

 

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

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdene.» 

 

Klager har i e-post datert 15.03.2019 sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i  

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

de har avgjørende betydning for resultatet i saken. 
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Sak 12/19          Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning                

fra Snekkerkompaniet AS (klagesaksnr. 2018/8131) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

godkjenningsområde: 

• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 10.10.2018 ble vedtak av 06.10.2018 påklaget av foretaket ved daglig leder Jon 

A. Lager. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 02.08.2018 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 06.10.2018 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1 

 

Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig relevant 

utdanning for godkjenningsområdet, jf. byggesaksforskriften før 1.12.2018 (SAK10) §§ 11-3 

og 11-5, og tilhørende veiledning. Det ble også vist til at foretaket ikke hadde dokumentert 

tilstrekkelig praksislengde med godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende 

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

tilpasset godkjenningsområdet det var søkt om, jf. SAK10 § 11-1.  
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Generelle opplysninger om foretaket 

Snekkerkompaniet AS fikk sentral godkjenning første gang 26.09.1998. I perioden 04.09.2015 

– 04.09.2018 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene ansvarlig søker 

i tiltaksklasse 2, overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1, overordnet ansvar for 

utførelse i tiltaksklasse 2, utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i 

tiltaksklasse 2, utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 1.  

 

Foretaket har ifølge opplysninger fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret 54 ansatte og 

ligger i Tønsberg kommune, Vestfold fylke. Jon A. Lager er daglig leder. Han har mesterbrev i 

tømrerfaget fra 1998. Foretaket har også dokumentert at det har flere ansatte med 

mesterbrev i tømrerfaget, svennebrev i tømrerfaget, fagbrev i taktekkerfaget og ingeniør 

med linjefag bygg og anlegg.  

 

Foretaket driver håndverks- og handelsvirksomhet og er registrert med næringskodene 

«41.200 Oppføring av bygninger» og «16.231 Produksjon av monteringsferdige hus» i 

Enhetsregisteret.  

 

Saksgang 

02.08.2018 Søknad 

06.10.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

11.10.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

17.01.2019 Brev til foretaket med forespørsel om ytterligere opplysninger 

23.01.2019 Mottatt tilleggsinformasjon 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket viser til at de ansatte har montert ventilasjon siden oppstarten i 1988 og at de har 

fulgt med på den tekniske utviklingen. Videre skriver foretaket at det har tenkt at 

ventilasjonsarbeider kunne utføres innenfor utførelse av tømrerarbeider og montering av 

trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1. Foretaket viser også til ni referanseprosjekter fra perioden 

2015-2018, hvor det har hatt ansvaret for utførelse av ventilasjonsarbeider. Det henvises for 

øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet. 

 

Saken er vurdert etter byggesaksforskriften (SAK10) slik den lød før endringene 01.12.2018, 

da vedtaket er fattet før dette tidspunktet. Direktoratet bemerker at det er vedtatt enkelte 

endringer i SAK10 med ikrafttredelse 01.12.2018, som blant annet knytter seg til utvidelse av 

antall utdanningsnivåer i SAK10 § 11-2 og inndelingen i funksjoner og tiltaksklasser i tabellen 

i SAK10 § 11-3. Regelverksendringer til gunst for foretaket vil bli tatt hensyn til i vurderingen.  
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I henhold til SAK10 § 11-1 andre ledd skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for 

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

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

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

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

 

Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

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

godkjenningsområdet vil for eksempel være fag-/svennebrev som kuldemontør eller 

blikkenslager. Ingeniørutdanning med relevante fag innen ventilasjonsteknikk vil også kunne 

være relevant.   

 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med svennebrev og mesterbrev i tømrerfaget, 

fagbrev i taktekkerfaget og ingeniørutdanning med linjefag bygg og anlegg. Samtlige 

utdanninger oppfyller kravet til nødvendig utdanningsnivå, jf. SAK10 § 11-3. Vurderingen i 

det følgende vil derfor være hvorvidt utdanningene er relevante for det påklagede 

godkjenningsområdet.  

 

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

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

utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler de påklagede godkjenningsområdenes 

innhold og arbeidsoppgaver. 

 

Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner omfatter prosjektering av nye og 

omprosjektering av eksisterende ventilasjon- og klimainstallasjoner med varme-, kjøle- og 

gjenvinningsfunksjoner. Prosjekteringen omfatter dimensjonering av komplette 

ventilasjonsaggregater, fastlegging av luftmengder og dimensjoner på kanaler, produkter, 

komponenter mv., dimensjonering og kravspesifikasjon til brannsikring for gjennomføringer i 

vegger og brannskiller og utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon for utførelse og som 

grunnlag for FDV-rutiner for driftsfasen, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav k og tilhørende 

veiledning. For at en utdanning skal anses relevant for prosjektering av ventilasjon- og 

klimainstallasjoner, er det følgelig avgjørende at utdanningen innehar relevante fag innen 

ventilasjonsteknikk, herunder opplæring i fagområder knyttet til ventilasjonsanlegg og kjøle- 

og oppvarmingssystemer.  

 

Utdanning som tømrer innehar opplæring i konstruksjons- og innredningsarbeider i 

bygninger samt produksjon og montering av elementer og moduler. Læreplanen for 

tømrerfaget viser at kompetansemålene blant annet inneholder bygging av nye utvendige og 

innvendige konstruksjoner av tre og stål, bygge og montere ulike typer komplette 
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veggkonstruksjoner og takkonstruksjoner samt montere vinduer og dører og isolere og tette 

rundt dem. Direktoratet kan ikke se at utdanningen innehar relevante fag innen 

ventilasjonsteknikk, herunder opplæring i fagområder knyttet til ventilasjonsanlegg og kjøle- 

og oppvarmingssystemer. Direktoratet finner dermed ikke at svennebrev og mesterbrev i 

tømrerfaget er tilstrekkelig relevante for utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i 

tiltaksklasse 1.  

 

Fagbrev i taktekkerfaget innehar blant annet opplæring i tekking av ulike takformer, 

membrantekking, list- og profiltekking, beslagarbeider i forbindelse med tekking og 

montering av avløp. Direktoratet kan ikke se at utdanningen innehar relevante fag innen 

ventilasjonsteknikk, herunder opplæring i fagområder knyttet til ventilasjonsanlegg og kjøle- 

og oppvarmingssystemer. Direktoratet finner dermed ikke at fagbrev i taktekkerfaget er 

tilstrekkelig relevant for utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1.  

 

Når det gjelder ingeniørutdanningen med linjefag bygg og anlegg, fremgår det av vitnemålet 

at utdanningen innehar opplæring i fagområder knyttet til blant annet betong-, tre-, metall- 

og stålkonstruksjoner, vann- og avløpssystemer, oppmåling, hydraulikk og hydrologi. 

Direktoratet kan ikke se at utdanningen innehar relevante fag innen ventilasjonsteknikk, 

herunder opplæring i fagområder knyttet til ventilasjonsanlegg og kjøle- og 

oppvarmingssystemer. Direktoratet finner dermed ikke at ingeniørutdanningen er 

tilstrekkelig relevant for utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1. 

 

Foretaket har etter ovennevnte ikke dokumentert at kravet til relevant utdanning er oppfylt.  

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

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

igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet bemerker likevel 

kort at selv om referanseprosjektene foretaket viser til i søknaden og i klagesaksomgangen i 

seg selv er relevante for godkjenningsområdet, så har ikke direktoratet anledning til å la 

praksis veie opp for manglende relevant utdanning, jf. SAK10 § 11-3.  

 

Vedrørende sentral godkjenning for utførelse av tømrerarbeid og montering av 

trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

Foretaket skriver i klagebrevet at det har tenkt at ventilasjonsarbeider kan utføres innenfor 

utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1. Direktoratet 

ønsker å bemerke at alle relevante arbeider som inngår i oppføring av bygning omfattes av 

godkjenningsområdet, for eksempel betongarbeider og murarbeider for småhus i 

tiltaksklasse 1, montering av produkter, bygningselementer, taktekkingsarbeider og 

membranarbeider med mer, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav g og tilhørende veiledning. 

Det vil si at ventilasjonsarbeider inngår i utførelse av tømrerarbeid og montering av 

trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1, som foretaket innehar sentral godkjenning for.  
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Konklusjon 

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

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdet prosjektering av ventilasjon- og 

klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1. 

 

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

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdet.»  

 

Sak 13/19          Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Hinnøy Maskin AS (klagesaksnr. 2018/8264) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

godkjenningsområder: 

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

• Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av geoteknikk i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 15.10.2018 ble vedtak av 05.10.2018 påklaget ved daglig leder Gøte Aspen. 

Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  
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Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 05.07.2018 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 05.10.2018 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Utførelse av innmåling og utstikking i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 

 

Godkjenningsområdene utførelse av veg- og grunnarbeider og vannforsynings- og 

avløpsanlegg i tiltaksklasse 2 ble til opplysning innvilget på bakgrunn av 

overgangsbestemmelsen i byggesaksforskriften (SAK10) § 20-3, da foretaket hadde hatt 

sentral godkjenning for disse områdene tidligere.  

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

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

• Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av geoteknikk i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2 

 

Avslagene for de påklagede godkjenningsområdene prosjektering av veg-, utearealer og 

landskapsutforming, oppmålingsteknisk prosjektering og prosjektering av geoteknikk i 

tiltaksklasse 1 ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig 

utdanningsnivå, jf. byggesaksforskriften før 1.12.2018 (SAK10) §§ 11-2 og 11-3. Det ble vist til 

at kravet til utdanningsnivå for funksjonen ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 1 er 

mesterbrev/teknisk fagskole eller tilsvarende. Foretaket hadde vist til å ha ansatte med 

yrkesbevis anleggsmaskinfører, noe som ikke tilfredsstilte kravet til utdanningsnivå. For 

godkjenningsområdet prosjektering av veg-, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 

1 hadde foretaket heller ikke dokumentert å ha tilstrekkelig relevant praksis. Foretaket 

hadde etter dette ikke dokumentert å ha kvalifikasjoner som var tilpasset de omsøkte 

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

 

Til opplysning kom overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3 ikke til anvendelse for disse 

godkjenningsområdene, da foretaket ikke tidligere hadde hatt sentral godkjenning for de 

nevnte godkjenningsområder.  
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Generelle opplysninger om foretaket 

Hinnøy Maskin AS fikk sentral godkjenning første gang 09.08.2001. I perioden 27.10.2015 – 

04.10.2018 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene utførelse av 

innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 1 og utførelse av grunnarbeid og 

landskapsutforming i tiltaksklasse 2.  

 

Foretaket har 6 ansatte og ligger i Harstad i Troms. Gøte Aspen er daglig leder. Det er oppgitt 

CV for Aspen, men ikke vedlagt vitnemål eller lignende dokumentasjon på formell 

utdannelse. 

 

Det er forøvrig i eldre søknader dokumentert yrkesbevis som anleggsmaskinfører for Knut 

Terje Knudsen, samt i nåværende søknadsomgang vist til kompetansebevis bygg og 

anleggsteknikk med bestått fagprøve i anleggsmaskinførerfaget i 2013 for Camilla Stenvig 

Sivertsen.  

 

Foretaket har sin virksomhet som maskinentrepenør, samt annen virksomhet som naturlig 

faller inn under dette, og er i foretaksregisteret registrert med næringskoden «43.120 

Grunnarbeid».  

 

Saksgang 

05.07.2018 Søknad 

05.10.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

16.10.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket skriver i sin klage av 15.10.2018 at det vil påklage de avslåtte 

godkjenningsområdene prosjektering av veg-, utearealer og landskapsutforming, i 

tiltaksklasse 1, prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1 og 

prosjektering av geoteknikk i tiltaksklasse 1.  

 

Foretaket anfører at det ikke er enig i direktoratets vurdering av selskapets kompetanse, og 

viser til overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3 hvor lang erfaring i følge foretaket skal 

kunne veie opp for manglende teknisk fagskole. Det vises til at foretakets faglige ledelse har 

utdanningsansvar hos Troms Fylke skoleetaten for lærlinger i maskinførerfaget med over 40 

års erfaring innen grunnarbeid. Det vises også til daglig leders bakgrunn som navigatør og 

flykaptein med svært inngående GPS kompetanse med 8 års erfaring, som foretaket anfører 

at minst tilsvarer teknisk fagskolenivå. Det vises i denne sammenheng til begrepet 

«tilsvarende» i SAK10.  

 

Det vises i klagebrevet videre til geotekniske rapporter og prosjekter foretaket har utført. 

Avslutningsvis skriver foretaket at det er opptatt av ansvar og sporbarhet og at det er på tide 

at prosjektering snart er noe man begynner å utføre, ikke bare et ansvar man skal ta for å 

tilfredsstille regelverk og saksbehandler i byggesak.  
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Det henvises for øvrig til klagen i sin helhet.  

 

Vurdering 

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

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene.  

 

Saken er vurdert etter byggesaksforskriften (SAK10) slik den lød før endringene 01.12.2018, 

da vedtaket er fattet før dette tidspunktet. Direktoratet bemerker at det er vedtatt enkelte 

endringer i SAK10 med ikrafttredelse 01.12.2018, som blant annet knytter seg til utvidelse av 

antall utdanningsnivåer i SAK10 § 11-2 og inndelingen i funksjoner og tiltaksklasser i tabellen 

i SAK10 § 11-3. Regelverksendringer til gunst for foretaket vil bli tatt hensyn til i vurderingen.  

 

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

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

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

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

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

 

Samlet vurdering for: 

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

oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1 og prosjektering av geoteknikk i 

tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 1 er mesterbrev/teknisk fagskole eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 

11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning.  

 

Relevant utdanning for disse godkjenningsområdene vil for eksempel være teknisk fagskole 

anlegg. For godkjenningsområdet oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1 vil 

relevant utdanning også kunne være fagskoleutdanning innen kart og oppmåling.  

 

Vurdering av utdanning 

Foretaket har i tidligere søknader dokumentert yrkesbevis i anleggsmaskinførerfaget for Knut 

Terje Knudsen. Det eldre yrkesbeviset sidestilles med utdanning på fag-/svennebrevnivå, og 

tilfredsstiller dermed ikke kravet til utdanningsnivå for funksjonen prosjekterende i 

tiltaksklasse 1, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3.  

 

Foretaket har også vist til kompetansebevis bygg og anleggsteknikk med bestått fagprøve i 

anleggsmaskinførerfaget i 2013 for Camilla Stenvig Sivertsen. Utdanning på fagbrevnivå 

tilfredsstiller som nevnt ikke kravet til utdanningsnivå for funksjonen prosjekterende i 

tiltaksklasse 1.  
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Forholdet til overgangsbestemmelsen 

Foretaket viser i klagen til overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3 og anfører at denne må få 

anvendelse på bakgrunn av lang erfaring kompensert for manglende teknisk fagskole.  

 

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

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

01.01.2016. Bestemmelsen gjelder frem til 01.07.2020 og ble innført for at foretakene skulle 

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

 

Det er en forutsetning for at overgangsbestemmelsen skal komme til anvendelse at det 

gjelder søknad om fornyelse for godkjenningsområder foretaket tidligere har hatt sentral 

godkjenning for og hvor foretaket er kompensert på bakgrunn av manglende utdanningsnivå.  

 

Hinnøy Maskin AS har etter de opplysninger som foreligger for direktoratet aldri tidligere 

hatt sentral godkjenning for de tre påklagede godkjenningsområdene som det anføres at 

overgangsbestemmelsen må få anvendelse for. Forutsetningene for at 

overgangsbestemmelsen skal kunne komme til anvendelse er derfor ikke tilstede. Foretaket 

må dermed vurderes etter de absolutte kravene til utdanningsnivå som følger av SAK10 §§ 

11-2 og 11-3.  

 

Foretaket har ansatte med utdanning på fagbrevnivå, som ikke innehar tilstrekkelig nivå til å 

få innvilget sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 1, jf. 

SAK10 §§ 11-2 og 11-3.  

 

Utdanningskravet er etter dette ikke oppfylt.  

 

Krav til praksis 

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

gjennom referanseprosjektene for å avgjøre klagen. Direktoratet vil imidlertid kort 

kommentere praksisen foretaket har vist til. 

 

For godkjenningsområdet prosjektering av veg-, utearealer og landskapsutforming i 

tiltaksklasse 1 har foretaket vist til en rekke referanseprosjekter. Ingen av disse er imidlertid 

tilstrekkelig beskrevet til at direktoratet kan vurdere prosjektenes relevans opp i mot 

godkjenningsområdets innhold i SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav b og tilhørende veiledning.  

 

For godkjenningsområdet oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1 har foretaket vist 

til ett prosjekt fra 2018 som direktoratet har vurdert at er relevant for godkjenningsområdet i 

henhold til SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav c. Resterende oppgitte referanseprosjekter er 

ikke tilstrekkelig beskrevet til at direktoratet kan vurdere relevans og tiltaksklasse. Foretaket 

har også i tidligere søknad vist til praksis fra 2015 som vil kunne være relevant. Praksisen det 

er vist til kan imidlertid ikke veie opp for manglende utdanningsnivå.  
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Når det gjelder godkjenningsområdet prosjektering av geoteknikk i tiltaksklasse 1 har 

foretaket her vist til ett referanseprosjektet som ikke er tilstrekkelig beskrevet til at 

direktoratet kan vurdere prosjektets relevans og tiltaksklasse opp i mot 

godkjenningsområdets innhold i SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav e og tilhørende veiledning. 

Foretaket har imidlertid også sendt inn flere geotekniske notater samt vist til noe praksis for 

dette godkjenningsområdet i tidligere søknad. Praksisen det er vist til kan imidlertid ikke veie 

opp for manglende utdanningsnivå.  

 

Konklusjon 

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

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene.  

 

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

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdene.» 

 

Sak 14/19          Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra EA Bygg og Betong AS (klagesaksnr. 2018/8707) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

godkjenningsområde: 

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

1 
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I brev datert 29.10.2018 ble vedtak av 09.10.2018 påklaget ved daglig leder Espen 

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

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 29.06.2018 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 09.10.2018 avslo direktoratet søknaden. Følgende godkjenningsområde ble 

avslått: 

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

1 

 

Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig 

utdanningsnivå, jf. byggesaksforskriften før 1.12.2018 (SAK10) §§ 11-2 og 11-3 med 

tilhørende veiledning. Det ble vist til at minimumskravet til utdanningsnivå for å få innvilget 

sentral godkjenning er utdanning på nivå med fag-/svennebrev eller tilsvarende. Foretaket 

hadde i søknaden vist til en ansatt med 1-årig yrkesskole og 1 år teknisk fagskole (NKI) som 

etter direktoratets vurdering ikke svarte til dette nivået. Direktoratet bad i foreløpig svarbrev 

av 08.09.2018 om dokumentasjon på utdanningen. Direktoratet mottok imidlertid ingen slik 

dokumentasjon. Foretaket hadde etter dette ikke dokumentert å ha tilstrekkelige 

kvalifikasjoner som var tilpasset godkjenningsområdet det var søkt om, og ble dermed gitt 

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

 

Generelle opplysninger om foretaket 

EA BYGG OG BETONG AS fikk sentral godkjenning første gang 02.09.2015. Frem til 02.09.2018 

hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av montering av 

bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1. Daglig leder har også tidligere 

hatt sentral godkjenning på foretaket A3 BYGG & MONTASJE fra 2004 til 2010.  

 

Foretaket har 4 ansatte og ligger i Bagn i Sør-Aurdal kommune i Oppland. Espen Anmarkrud 

er daglig leder. Han har oppgitt å ha 1-årig yrkesskole fra 1974 og 1 år teknisk fagskole (NKI).  

 

Foretaket har sin virksomhet innen utførelse av ulike håndverktjenester, import og salg av 

byggevarer, betong og murerarbeid, salg og montering av stål konstruksjoner samt alt som 

naturlig faller inn under overnevnte. Foretaket er i Enhetsregisteret registrert med 

næringskoden «43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet».  

 

Saksgang 

29.06.2018 Søknad 

08.09.2018 Foreløpig svarbrev 

09.10.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Avslag) 

30.10.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
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Foretakets anførsler 

Foretaket skriver i klagen at det har hatt sentral godkjenning i alle år dette systemet har 

fungert, og ser ingen forskjell på sitt ansvar innen deres kategori slik det var tidligere og slik 

det er nå. Foretaket mener det ikke er riktig å avslå godkjenning når det har hatt dette i alle 

år. Det anføres at det er noe annet ved nyregistrering, men i foretakets tilfelle gjelder det en 

fornyelse og da bør det kunne fortsette med den godkjenningen det har fått. Daglig leder 

Espen Anmarkrud viser til å ha over 25 års erfaring i byggebransjen og er konstant oppdatert 

på lover og regler. Foretaket viser forøvrig til å være godkjent i Startbank, noe foretaket viser 

til at er et kvalitetsbevis.  

 

Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet.  

 

Saken er vurdert etter byggesaksforskriften (SAK10) slik den lød før endringene 01.12.2018, 

da vedtaket er fattet før dette tidspunktet. Direktoratet bemerker at det er vedtatt enkelte 

endringer i SAK10 med ikrafttredelse 01.12.2018, som blant annet knytter seg til utvidelse av 

antall utdanningsnivåer i SAK10 § 11-2 og inndelingen i funksjoner og tiltaksklasser i tabellen 

i SAK10 § 11-3. Eventuelle regelverksendringer til gunst for foretaket vil bli tatt hensyn til i 

vurderingen.  

 

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

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

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

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

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

 

Utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 1 er fag-/svennebrev eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og 

tilhørende veiledning. 

 

Relevante utdanninger for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være fagbrev som 

sveiser, fagbrev i betongfaget eller fagbrev som tømrer.  

 

Vurdering av utdanning 

Foretakets daglige leder Espen Anmarkrud har i CV oppgitt å ha 1-årig yrkesskole fra 

Strømmen videregående skole innen sveise- og konstruksjonsteknikk fra 1972 - 1973 samt 1 

år teknisk fagskole (NKI) innen pnaumatikk fra 1977 - 1978.  
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Utdanningene det er vist til i CV er ikke dokumentert overfor direktoratet. Direktoratet 

etterspurte i foreløpig svarbrev i søknadsomgangen dokumentasjon på utdanning. Foretaket 

besvarte ikke denne forespørselen.  

 

Minimumskravet til utdanningsnivå for å få innvilget sentral godkjenning er utdanning på 

nivå med fag-/svennebrev eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 med tilhørende 

veiledning. Utdanningen må være bestått i form av eksamen eller annen bestått prøve på 

minimum fag-/svennebrevnivå, jf. SAK10 § 11-2. 

 

1-årig yrkesskole og 1 år ved teknisk fagskole vil hverken hver for seg eller samlet sett kunne 

vurderes som tilsvarende utdanning på fag-/svennebrevnivå. Foretaket har dermed ikke 

dokumentert at minimumskravet til utdanningsnivå for å få innvilget sentral godkjenning er 

oppfylt. 

 

Foretaket har imidlertid hatt sentral godkjenning frem til 02.09.2018. Det må derfor vurderes 

om overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3 kommer til anvendelse.  

 

Forholdet til overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3 

01.01.2016 trådte en rekke endringer i SAK10 i kraft, herunder klare krav til utdanning. Etter 

tilbakemeldinger fra bransjeorganisasjoner og foretak om at endringene kom overraskende 

og fikk negative konsekvenser for foretakene, vedtok Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD) en overgangsbestemmelse.  

 

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

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

01.01.2016. Bestemmelsen gjelder frem til 01.07.2020 og ble innført for at foretakene skulle 

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

 

Det er en forutsetning for at overgangsbestemmelsen skal komme til anvendelse at foretaket 

kan dokumentere å ha ansatte med utdanning som tilfredsstiller minstekravet til 

utdanningsnivå, jf. SAK10 § 20-3. Minstekravet til utdanningsnivå fremgår av SAK10 §§ 11-2 

og 11-3, hvor dette er utdanning på nivå med fag-/svennebrev.  

 

Praksis kan etter overgangsbestemmelsen kun kompensere for ett manglende 

utdanningsnivå, men praksis kan aldri kompensere for totalt fravær av formell utdanning, jf. 

SAK10 § 20-3 og tilhørende veiledning. Kravene til formell utdanning fremgår som nevnt av 

SAK10 §§ 11-2 og 11-3.  

 

Foretakets to oppgitte 1-årige utdanninger kan ikke sidestilles med minstekravet til 

utdanning på fag-/svennebrevnivå. Overgangsbestemmelsen kommer dermed ikke til 

anvendelse i dette tilfellet, da foretaket ikke har dokumentert å ha ansatte med utdanning 

tilsvarende minstekravet, jf. SAK10 §§ 11-2, 11-3 og 20-3 og tilhørende veiledning. Foretaket 
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må dermed vurderes etter de absolutte kravene til utdanningsnivå som følger av SAK10 §§ 

11-2 og 11-3.   

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt.  

 

Krav til praksis 

Kravet til utdanning er absolutt, og praksis kan ikke veie opp for dette.  Direktoratet vil 

imidlertid bemerke at foretaket i fornyelsessøknaden har vist til flere prosjekter fra 2017 og 

2018 som omhandler montering av stål- og betongkonstruksjoner i industri- og 

landbruksbygg. Etter direktoratets vurdering vil prosjektene foretaket viser til være 

oppdatert og relevant for godkjenningsområdet, jf. SAK10 §§ 11-3 og 13-5 tredje ledd 

bokstav i og tilhørende veiledning. Foretaket har også i tidligere søknad vist til relevant 

praksis med godkjenningsområdet. Direktoratet har imidlertid ikke anledning til å fravike 

kravet til utdanningsnivå i henhold til SAK10 §§ 11-2 og 11-3, og praksis kan dermed ikke veie 

opp for manglende utdanningsnivå. 

 

Konklusjon 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at EA BYGG OG BETONG AS verken i 

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet.  

 

Tidligere godkjenninger 

Direktoratet er kjent med at foretaket tidligere har hatt sentral godkjenning for det 

påklagede godkjenningsområdet. Til dette vil direktoratet bemerke at ved søknad om sentral 

godkjenning må foretaket dokumentere at det oppfyller de krav som fremgår av gjeldende 

regelverk på tidspunktet for fornyelsessøknaden, jf. SAK10 § 13-4 tredje ledd. Den sentrale 

godkjenningsordningen må forholde seg til disse kravene ved behandling av søknader, jf. 

Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) kap. 27.6. Dette innebærer at selv om foretaket søker om 

fornyelse av sentral godkjenning må det like fullt ut oppfylle de gjeldende krav til utdanning 

og praksis på søknadstidspunktet.  

 

Det er således ingen automatikk i at et foretak får fornyet sin sentrale godkjenning for de 

godkjenningsområder og/eller tiltaksklasser det tidligere har hatt. Foretakets forrige 

godkjenning ble gitt på bakgrunn av de mer lempeligere regler vedrørende utdanning før 

1.1.2016. Direktoratet har ikke lengre anledning til å foreta en slik kompensering av 

manglende utdanningsnivå, og foretaket må dermed nå dokumentere at det oppfyller de 

krav til kvalifikasjoner som gjelder etter byggesaksforskriften etter 1.1.2016.  

 

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

 

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

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

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

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

godkjenningsområdet.»  

 

Sak 15/19          Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra GS 

Gruppen AS (klagesaksnr. 2018/8712) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1 

 

I brev innsendt 30.10.2018 ble vedtak av 11.10.2018 påklaget av foretaket ved Olav Sagen. 

Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 24.07.2018 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 11.10.2018 avslo direktoratet søknaden. Følgende godkjenningsområde ble 

ikke innvilget: 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1 

 

Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert relevant utdanning for 

godkjenningsområdet det var søkt om, jf. byggesaksforskriften før 1.12.2018 (SAK10) § 11-3 

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

kvalifikasjoner som var tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1.  

 

Det ble også vist til at foretaket på vedtakstidspunktet hadde forfalt og ubetalt 

arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk. Seriøsitetsvilkåret i SAK10 § 13-1 første ledd bokstav c 

dermed ikke var oppfylt.  
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Generelle opplysninger om foretaket 

GS Gruppen AS har ikke hatt sentral godkjenning tidligere.  

 

Foretaket har ifølge informasjon fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret 3 ansatte og 

ligger i Sør-Odal kommune, Hedmark fylke. Olav Sagen er daglig leder. Han har teknisk 

fagskole bygg og anlegg med fordypning bygg fra 2017. 

 

Foretaket driver investeringsvirksomhet i aksjer, selskapsandeler, eiendommer samt 

deltakelse i andre selskaper med lignende formål og naturlig forbundet virksomhet. 

Foretaket er i Enhetsregisteret registrert med næringskoden «68.100 Kjøp og salg av egen 

fast eiendom».     

 

Saksgang 

24.07.2018 Søknad 

11.10.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Avslag) 

30.10.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

11.01.2019 Brev til foretaket med forespørsel om ytterligere informasjon 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket skriver at daglig leder har videregående opplæring innen veg og anlegg samt 

teknisk fagskole innen bygg og anlegg. Vedrørende den tekniske fagskolen skriver foretaket 

at selv om spesialiseringen er innen bygg, så innehar utdanningen også fag innen anlegg. Det 

henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet. 

 

Saken er vurdert etter byggesaksforskriften (SAK10) slik den lød før endringene 01.12.2018, 

da vedtaket er fattet før dette tidspunktet. Direktoratet bemerker at det er vedtatt enkelte 

endringer i SAK10 med ikrafttredelse 01.12.2018, som blant annet knytter seg til utvidelse av 

antall utdanningsnivåer i SAK10 § 11-2 og inndelingen i funksjoner og tiltaksklasser i tabellen 

i SAK10 § 11-3. Regelverksendringer til gunst for foretaket vil bli tatt hensyn til i vurderingen.  

 

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

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

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

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

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

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

sentral godkjenning ikke skal ha forfalt og ubetalt skatt, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift 

eller merverdiavgift, jf. SAK10 § 13-1a første ledd bokstav c. 

 

Ved behandlingen av søknaden ble det vist til at foretaket hadde forfalt og ubetalt 

arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk. Dette ble også foretaket orientert om i brev av 

11.01.2019. 

 

Ved behandlingen av klagen har foretaket betalt restansene.  

 

Direktoratet finner derfor at kravet i SAK10 § 13-1a første ledd bokstav c er oppfylt.  

 

Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

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

godkjenningsområdet vil for eksempel være fagbrev i anleggsmaskinførerfaget. Teknisk 

fagskole med linjefag anlegg vil også kunne være relevant.  

 

Foretaket har dokumentert et diplom for daglig leder hvor det fremgår at han har teknisk 

fagskole med fagretning bygg og anlegg, fordypning bygg. Denne utdanningen oppfyller 

kravet til nødvendig utdanningsnivå, jf. SAK10 § 11-3. Spørsmålet blir derfor om den er 

relevant for det påklagede godkjenningsområdet.  

 

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

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

utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler de påklagede godkjenningsområdenes 

innhold og arbeidsoppgaver. 

 

Utførelse av veg- og grunnarbeider omfatter blant annet graving, sprengning, oppfylling, 

planering og komprimering, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav b og tilhørende veiledning. 

For at en utdanning skal anses relevant for dette området, er det avgjørende at utdanningen 

inneholder relevante fag innen anleggsteknikk.  

 

Av diplomet for den tekniske fagskolen fremgår det som nevnt at utdanningen har fagretning 

bygg og anlegg med fordypning bygg. Direktoratet etterspurte i brev av 11.01.2019 kopi av 

vitnemål som viser studiets fagsammensetning, da dette er nødvendig for å kunne vurdere 

utdanningens relevans opp mot påklaget godkjenningsområde. Direktoratet kan imidlertid 

ikke se å ha mottatt noen tilbakemelding på denne forespørselen. Det er derfor vanskelig for 

direktoratet å vurdere hvorvidt utdanningen inneholder fagområder innen anleggsteknikk og 
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om den er tilstrekkelig relevant for det påklagede godkjenningsområdet. Foretaket skriver i 

klagen at utdanningen innehar fag innen anlegg, men dette er ikke dokumentert overfor 

direktoratet.  

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

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

igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet bemerker likevel 

kort at selv om flere av referanseprosjektene viser til relevante arbeider med 

godkjenningsområdet, så har ikke direktoratet anledning til å innvilge sentral godkjenning da 

kravet til utdanning og seriøsitetsvilkårene ikke er oppfylt.  

 

Konklusjon 

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

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

sentral godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av veg- og grunnarbeider i 

tiltaksklasse 1. 

 

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

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdet.» 

 

Sak 16/19          Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Achmotech AS (klagesaksnr. 2018/8923) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 
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«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområder: 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av lydforhold og vibrasjoner i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 22.10.2018 ble vedtak av 16.10.2018 påklaget ved Arne Christopher Moestue. 

Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 17.08.2018 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 16.10.2018 avslo direktoratet søknaden for samtlige av de påklagede 

godkjenningsområdene.   

 

Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig relevant 

utdanning på det nivået som kreves, jf. byggesaksforskriften før 1.12.2018 (SAK10) §§ 11-2, 

11-3 og 11-5 med tilhørende veiledning. Avslaget for prosjektering av konstruksjonssikkerhet 

ble i tillegg begrunnet med at det ikke var vist til tilstrekkelig praksislengde på minimum fire 

år.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Acmotech AS fikk sentral godkjenning første gang 20.08.2015. Frem til 20.08.2018 hadde 

foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdet prosjektering av arkitektur i 

tiltaksklasse 1. 

 

Foretaket har 1 ansatt og ligger på Nøtterøy. Arne Christopher Moestue er daglig leder. Han 

har grunnkurs i teknisk tegning fra 1984. Foretaket har sin virksomhet innen salg av 

arkitekttjenester. Foretaket er i Enhetsregisteret registrert med næringskoden 71.112 

Arkitekttjenester vedrørende byggverk. 

 

Saksgang 

17.08.2018 Søknad 

16.10.2018 Vedtak om sentral godkjenning  

06.11.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
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Foretakets anførsler 

I klagen viser foretaket til at det i hvert fall hadde forventet å få innvilget 

godkjenningsområdet det hadde forrige godkjenningsperiode. Daglig leder viser også til 

diverse kurs og erfaring fra tidligere arbeidsgiver, blant annet HMS, sikkerhetskurs og 

utførende arbeider. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av arkitektur, brannkonsept, 

bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet og lydforhold og vibrasjoner, samtlige i tiltaksklasse 1. 

 

Saken er vurdert etter byggesaksforskriften (SAK10) slik den lød før endringene 01.12.2018, 

da vedtaket er fattet før dette tidspunktet. Direktoratet bemerker at det er vedtatt enkelte 

endringer i SAK10 med ikrafttredelse 01.12.2018, som blant annet knytter seg til utvidelse av 

antall utdanningsnivåer i SAK10 § 11-2 og inndelingen i funksjoner og tiltaksklasser i tabellen 

i SAK10 § 11-3. Regelverksendringer til gunst for foretaket vil bli tatt hensyn til i vurderingen.  

 

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

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

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

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

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

 

Samlet vurdering for de påklagede godkjenningsområdene 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 1 er mesterbrev eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og 

tilhørende veiledning. Relevant utdanning for de påklagede godkjenningsområdene vil for 

eksempel være mesterbrev som tømrer eller murer. 

 

Foretaket har dokumentert å ha ansatt med grunnkurs i teknisk tegning og oppfyller dermed 

ikke kravet til utdanning.  

 

Foretaket har imidlertid hatt sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig prosjekterende av 

arkitektur i tiltaksklasse 1 tidligere, og spørsmålet blir derfor om overgangsbestemmelsen i 

SAK10 § 20-3 kommer til anvendelse i dette tilfellet. Overgangsbestemmelsen innebærer at 

foretak som søker om fornyelse av sin sentrale godkjenning kan vurderes etter de mer 

lempelige kompetansekravene som gjaldt før 1. januar 2016. Bestemmelsen gjelder frem til 

1. juli 2020 og ble innført for at foretakene skulle få tid til å oppgradere sin kompetanse og 

tilpasse seg regelverket.  

 

Det er en forutsetning for at overgangsbestemmelsen skal komme til anvendelse at 

minstekravet til utdanning tilsvarende fag-/svennebrevnivå er oppfylt. 
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Overgangsbestemmelsen gir anledning til å la praksis kompensere for ett manglende 

utdanningsnivå. Bestemmelsen gir rom for å innvilge sentral godkjenning på ett nivå høyere 

enn foretaket har formell kompetanse til, forutsatt at foretaket tidligere har hatt sentral 

godkjenning og oppfyller minstekravet til formell utdanning. I det foreliggende tilfellet er det 

søkt om fornyelse av sentral godkjenning, men det er ikke dokumentert at minstekravet til 

utdanning tilsvarende fag-/svennebrevnivå er oppfylt. Overgangsbestemmelsen kommer 

derfor ikke til anvendelse.  

 

Det opplyses imidlertid om at for arbeider i tiltaksklase 1 kan kommunen etter søknad 

godkjenne at foretak som ikke oppfyller formalkravene påtar seg ansvarsrett, herunder kan 

kravet til utdanning reduseres ved relevant praksis av lengre varighet og god kvalitet, jf. 

SAK10 § 11-4 sjette ledd. 

 

Krav til praksis 

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

igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet bemerker likevel 

kort at foretaket viser til praksis innenfor de påklagede godkjenningsområdene. Direktoratet 

har imidlertid ikke anledning til å la praksis veie opp for manglende formell og relevant 

utdanning. Videre vil relevant praksis si at den bygger på det utdanningsnivået som kreves, jf. 

SAK10 § 11-5 og tilhørende veiledning.  

 

Konklusjon 

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

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

sentral godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av arkitektur, brannkonsept, 

bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet og lydforhold og vibrasjoner, samtlige i tiltaksklasse 1. 

 

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

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdene.» 

 

Sak 17/19          Klage på vedtak om avslag på søknad om endring av sentral godkjenning fra 

Heiberg & Tveter AS (klagesaksnr. 2018/9123) 

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

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

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

godkjenningsområder: 

• Prosjektering av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av ledesystem i tiltaksklasse 3 

 

I brev datert 09.11.2018 ble vedtak av 25.10.2018 påklaget av foretaket ved daglig leder Per 

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

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 23.08.2018 søknad om endring av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 25.10.2018 avslo direktoratet søknaden. Følgende godkjenningsområder ble 

ikke innvilget: 

• Prosjektering av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av ledesystem i tiltaksklasse 3 

 

Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert relevant utdanning på 

nødvendig utdanningsnivå, jf. byggesaksforskriften før 1.12.2018 (SAK10) §§ 11-2 og 11-3 og 

tilhørende veiledning. Det ble vist til at foretaket hadde dokumentert å ha ansatte med 

ingeniørutdanning innen elektro, som ikke oppfyller kravet til nødvendig utdanningsnivå for 

ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 3. Det ble også vist til at foretaket hadde oppgitt å ha 

ansatte med master i rettsvitenskap og med markedshøyskole, men at disse ikke var 

relevante for de påklagede godkjenningsområdene. Foretaket hadde dermed ikke 

dokumentert at det hadde kvalifikasjoner som var tilpasset godkjenningsområdene det var 

søkt om i tiltaksklasse 3, jf. SAK10 § 11-1.  

 

Det ble ikke gjort noen nærmere vurdering av de påklagede godkjenningsområdene i lavere 

tiltaksklasser, da foretaket fra før av hadde fått innvilget sentral godkjenning for 

prosjektering av brannalarmanlegg og ledesystem i tiltaksklasse 2 i henhold til 

overgangsbestemmelsen i vedtak av 05.05.2018.  
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Generelle opplysninger om foretaket 

Heiberg & Tveter AS fikk sentral godkjenning første gang 15.07.2003. I perioden 09.05.2015 – 

04.05.2018 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdet prosjektering av 

brannalarm, nødlys og ledesystem i tiltaksklasse 3. 

 

Foretaket har ifølge opplysninger fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret 20 ansatte og 

ligger i Drammen kommune, Buskerud fylke. Per Tveter er daglig leder og har teknisk 

fagskole elektrosterkstrømslinje fra 1983. Foretaket har også dokumentert å ha ansatte med 

ingeniørutdanning elektronikklinje, teknisk fagskole elkraft og automatiseringslinje, 1-årig 

fagskoleutdanning innen elkraft og BIM (Bygnings-Informasjons-Modellering), fagbrev i 

elektrikerfaget og mastergrad i rettsvitenskap.  

 

Foretaket har sin virksomhet innen rådgivningstjenester innen bygg, anlegg og 

eiendomsmarkedet. Videre skal det være anledning til å eie aksjer og andeler i andre 

selskaper og hva som står i naturlig forbindelse med dette. Foretaket er i Enhetsregisteret 

registrert med næringskoden «71.121 Byggeteknisk konsulentvirksomhet».  

 

Saksgang 

23.08.2018 Søknad 

25.10.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Avslag) 

13.11.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket viser i klagebrevet til at det tidligere har hatt sentral godkjenning for 

godkjenningsområdet prosjektering av brannalarm, nødlys og ledesystem i tiltaksklasse 3. 

Etter foretakets oppfatning tilsa innsendte referanser og dokumentasjon at de kunne 

fortsette å være godkjent, spesielt med tanke på overgangsbestemmelsen.  

 

Videre skriver foretaket at det er sterkt uenig i at master i rettsvitenskap ikke er relevant for 

de påklagede godkjenningsområdene. Foretaket viser til at en master i rettsvitenskap gir 

trening innen tolkning av et bredt spekter av regelverk og at dette gir et likeverdig/bedre 

grunnlag til å tolke et komplisert regelverk innen brann enn hva opplæringen til en 

sivilarkitekt eller sivilingeniør gir. Det anføres at en juridisk utdannelse vil være relevant i 

arbeidet med å sørge for at prosjekter gjennomføres i samsvar med det bygningstekniske 

regelverket, og det vises i denne sammenheng til at SAK10 flere steder angir ivaretakelse av 

krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.  

 

Foretaket viser også til en uttalelse fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, hvor 

det understrekes at godkjenningsordningen ikke regulerer spesifikke fag eller utdannelser. 

Her fremgår det blant annet at flere typer utdannelser kan være dekkende for å ivareta 

kvalifikasjonskravene og at regelverket setter krav til minimumsutdannelse for faglig ledelse 

med utgangspunkt i utdanning- og kompetansenivå samt kompleksitet og vanskelighetsgrad i 

henhold til tiltaksklasser.  
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Avslutningsvis vises det til faglig ledelses erfaring og at flere av dem oppfyller kravet til 

praksislengde som er angitt i SAK10 § 11-3.  

 

Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. 

 

Saken er vurdert etter byggesaksforskriften (SAK10) slik den lød før endringene 01.12.2018, 

da vedtaket er fattet før dette tidspunktet. Direktoratet bemerker at det er vedtatt enkelte 

endringer i SAK10 med ikrafttredelse 01.12.2018, som blant annet knytter seg til utvidelse av 

antall utdanningsnivåer i SAK10 § 11-2 og inndelingen i funksjoner og tiltaksklasser i tabellen 

i SAK10 § 11-3. Regelverksendringer til gunst for foretaket vil bli tatt hensyn til i vurderingen. 

 

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

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

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

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

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

 

Samlet vurdering av godkjenningsområdene: 

Prosjektering av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 3 

Prosjektering av ledesystem i tiltaksklasse 3 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 3 er mastergrad i ingeniørutdanning eller arkitektur, 

sivilarkitekt, sivilingeniør, eller tilsvarende grad med 300 studiepoeng, eller tilsvarende, jf. 

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

godkjenningsområdet vil for eksempel være sivilingeniør elektro.  

 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med teknisk fagskole elkraft, automatiseringslinje og 

elektrosterkstrømslinje, 1-årig fagskoleutdanning innen elkraft og BIM (Bygnings-

Informasjons-Modellering), fagbrev i elektrikerfaget. Siden forrige søknad om sentral 

godkjenning har foretaket nå også dokumentert at det har ansatte med ingeniørutdanning 

elektronikklinje og mastergrad i rettsvitenskap. 

 

Mastergrad i rettsvitenskap oppfyller kravet til nødvendig utdanningsnivå for ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 3. Øvrig dokumentert utdanning oppfyller ikke kravet til 

nødvendig utdanningsnivå og vil derfor ikke bli vurdert nærmere.  
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Vurderingen i det følgende blir om mastergrad i rettsvitenskap er tilstrekkelig relevant for 

prosjektering av brannalarmanlegg og ledesystem i tiltaksklasse 3.  

 

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

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

utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler de påklagede godkjenningsområdenes 

innhold og arbeidsoppgaver. Kravet til relevans understreker at utdanningen må gi teoretisk 

kompetanse innen det fagområdet foretaket søker sentral godkjenning for. Det vises i denne 

sammenheng til en uttalelse fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 22.01.2018, 

hvor departementet gir en tolkningsuttalelse vedrørende forståelsen av SAK10 § 11-2 om 

utdanningsnivåer. I tolkningsuttalelsen uttaler også departementet følgende om kravet til 

relevant utdanning gitt i SAK10 § 11-3: 

 

«Det fremgår således direkte av forskriftens ordlyd at det er et grunnleggende vilkår 

at både utdanning og praksis må være relevant for området det søkes om. Kravet om 

at utdanningen må være relevant er ment å understreke at foretaket, i tillegg til 

praksis, må ha nødvendig teoretisk kompetanse innenfor sitt fagområde (eks. 

arkitektur, konstruksjonsteknikk, murarbeid mv.).» 

 

Prosjektering av brannalarmanlegg og ledesystem skal angi nødvendige ytelser for produkter 

og komponenter som inngår i installasjonen. Prosjekteringen skal baseres på brannkonsept 

og branntegninger for bygningen, herunder rømningsforhold for plassering av produktene og 

komponentene. Tiltaksklasseplassering er avhengig av bygningenes risikoklasse og 

brannklasse samt størrelse av bygningen, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav q og r, og 

tilhørende veiledning. For at en utdanning skal anses relevant for prosjektering av 

brannalarmanlegg og ledesystem, er det følgelig avgjørende at utdanningen innehar 

relevante fag innen elektroteknikk.  

 

En mastergrad i rettsvitenskap innehar opplæring i blant annet juridisk metode, 

privatrettslige og offentligrettslige emner og internasjonal rett. Direktoratet kan ikke se at 

denne utdanningen innehar opplæring i teoretiske fagområder som er relevante for 

prosjektering av brannalarmanlegg og ledesystem. En mastergrad i rettsvitenskap kan derfor 

ikke sies å gjenspeile de påklagede godkjenningsområdenes innhold og arbeidsoppgaver.  

 

Foretaket anfører at mastergrad i rettsvitenskap gir et godt grunnlag for å tolke et bredt 

spekter av regelverk. Til dette vil direktoratet bemerke at ivaretakelse av krav gitt i eller med 

hjemmel i plan- og bygningsloven gjelder ved samtlige godkjenningsområder. Kompetanse 

innen å anvende og tolke regelverket vil ikke alene være tilstrekkelig for prosjektering av 

brannalarmanlegg og ledesystem i tiltaksklasse 3. Som det er henvist til ovenfor innebærer 

relevansvurderingen at utdanningen må gi teoretisk kompetanse innen de aktuelle 

fagområdene.  
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Direktoratet finner etter ovennevnte at mastergrad i rettsvitenskap ikke er tilstrekkelig 

relevant for de påklagede godkjenningsområdene.  

 

Når det gjelder anførselen fra foretaket om at SAK10 § 11-2 angir eksempler på relevant 

utdanning, ønsker direktoratet å bemerke at forskriften angir nødvendig utdanningsnivå og 

eksempler på grader som vil oppfylle dette kravet. Forskriften angir imidlertid ikke spesifikke 

utdanninger, da relevansvurderingen av utdanningen er gjenstand for en konkret vurdering i 

hvert enkelt tilfelle. Uttalelsen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som 

foretaket viser til og hvor det presiseres at godkjenningsordningen ikke regulerer spesifikke 

fag eller utdannelser, understreker nettopp dette forholdet. 

 

Utdanningskravet er etter ovennevnte ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

Som følge av at kravet til nødvendig utdanningsnivå ikke er oppfylt, er det ikke nødvendig å 

gå detaljert igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet 

bemerker kort at kvalifikasjonskravene i SAK10 § 11-3 er gitt i form av krav om relevant 

utdanning på nødvendig utdanningsnivå med et tilhørende krav om et visst antall års 

relevant arbeidserfaring. Relevant praksis vil si at den normalt er opparbeidet etter endt 

utdanning og bygger på det utdanningsnivået som kreves.  

 

Når det gjelder foretakets anførsel om at flere i foretakets faglige ledelse oppfyller kravet til 

praksislengde i SAK10 § 11-3, understreker direktoratet at praksisen ikke er opparbeidet av 

ansatt med relevant utdanning på nødvendig utdanningsnivå.   

 

Forholdet til overgangsbestemmelsen 

Overgangsbestemmelsen kommer kun til anvendelse ved søknad om fornyelse av sentral 

godkjenning, ikke ved førstegangssøknader eller søknad om endring, jf. SAK10 § 20-3. Det 

foreliggende tilfellet dreier seg om en søknad om endring av sentral godkjenning og 

overgangsbestemmelsen kommer derfor ikke til anvendelse.  

 

Direktoratet ønsker imidlertid å kommentere forholdet til overgangsbestemmelsen ved 

foretakets søknad om fornyelse innsendt 06.04.2018 med vedtak av 05.05.2018, da foretaket 

i klagebrevet viser til overgangsbestemmelsen.  

 

Ved regelverksendringene i SAK10 01.01.2016 ble tabellen for vurdering av faglige 

kvalifikasjoner flyttet fra veiledning til forskrift, slik at direktoratet ikke lenger hadde samme 

mulighet til å la praksis veie opp for manglende utdanningsnivå. For at foretakene skulle få 

tid til å oppgradere sin formalkompetanse og tilpasse seg regelverket, ble det vedtatt en 

overgangsbestemmelse for foretak som søker om fornyelse av sin sentrale godkjenning. 

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

sentrale godkjenning kan vurderes etter de mer lempelige kompetansekravene som gjaldt før 
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01.01.2016. Praksis kan kun kompensere for ett manglende utdanningsnivå, jf. SAK10 § 20-3 

og tilhørende veiledning.  

 

Heiberg & Tveter AS hadde tidligere hatt sentral godkjenning for prosjektering av 

brannalarm, nødlys og ledesystem i tiltaksklasse 3. Da foretaket ved søknad om fornyelse av 

06.04.2018 hadde dokumentert å ha ansatte med utdanning tilsvarende teknisk fagskole, fikk 

foretaket innvilget prosjektering av brannalarmanlegg og ledesystem i tiltaksklasse 2, basert 

på kompenserende praksis. Å skulle innvilge sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 ville 

innebære å la praksis kompensere for to manglende utdanningsnivåer, noe 

overgangsbestemmelsen ikke gir anledning til.  

 

Direktoratet bemerker for øvrig at det er tidligere kompensert kompetanse som er gjenstand 

for vurdering etter overgangsbestemmelsen, ikke nyansatt kompetanse.   

 

Konklusjon 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Heiberg & Tveter AS verken i 

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av brannalarmanlegg i 

tiltaksklasse 3 og prosjektering av ledesystem i tiltaksklasse 3. 

 

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

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdene.» 

 

Klager har i e-post datert 15.03.2019 sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i  

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

de har avgjørende betydning for resultatet i saken. 

 

Sak 18/19          Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra 

Sunnhordaland Bygg AS (klagesaksnr. 2018/9224) 

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

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

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

Klagen gjelder avslag på førstegangssøknad om sentral godkjenning for følgende 

godkjenningsområder: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

 

I brev datert 15.11.2018 ble vedtak av 25.10.2018 påklaget ved daglig leder Arild Lillenes. 

Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 27.08.2018 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett.  

 

I vedtak datert 25.10.2018 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende godkjenningsområde 

ble innvilget: 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

 

For godkjenningsområdene ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 og prosjektering av 

konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 ble avslagene begrunnet med at foretaket ikke hadde 

dokumentert nødvendig utdanningsnivå, jf. byggesaksforskriften før 1.12.2018 (SAK10) §§ 

11-2 og 11-3 med tilhørende veiledning.  

 

For godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i 

tiltaksklasse 2 ble avslaget begrunnet med at det ikke var dokumentert nødvendig 

utdanningsnivå, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3.  
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Generelle opplysninger om foretaket 

SUNNHORDLAND BYGG AS fikk sentral godkjenning første gang 04.06.2009. I perioden 

07.05.2015 – 07.05.2018 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene 

ansvarlig søker i tiltaksklasse 1, prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1, 

utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 og 

våtromsarbeid i tiltaksklasse 1.  

 

Foretaket har 9 ansatte og ligger i Stord i Hordaland. Arild Lillenes er daglig leder. Han har 

svennebrev i tømrerfaget fra 2008 samt svennebrev i stillasbyggerfaget fra 1994.  

 

Foretaket har sin virksomhet innen håndverkertjenester og er registrert i Enhetsregisteret 

med næringskoden «41.200 Oppføring av bygninger».  

 

Saksgang 

27.08.2018 Søknad 

25.10.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

16.11.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket anfører i klagen at søknaden om sentral godkjenning var en fornyelse av 

godkjenningen som utløp 07.05.2018. I forbindelse med fornyelsen ønsket foretaket å 

oppgradere søknaden til tiltaksklasse 2 for utførende, samt beholde de øvrige områdene. 

Etter foretakets oppfatning burde søknaden bli godkjent i tråd med overgangsordningen. En 

praksis ved at man ved for sen fornyelse mister alt uten mulighet til å få dette igjen på et 

senere tidspunkt er etter foretakets mening urimelig, spesielt ved tanke på at foretakets 

kompetanse er akkurat lik som ved tidligere søknad. Det henvises for øvrig til klagen.  

 

Vurdering 

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

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene.  

 

Saken er vurdert etter byggesaksforskriften (SAK10) slik den lød før endringene 01.12.2018, 

da vedtaket er fattet før dette tidspunktet. Direktoratet bemerker at det er vedtatt enkelte 

endringer i SAK10 med ikrafttredelse 01.12.2018, som blant annet knytter seg til utvidelse av 

antall utdanningsnivåer i SAK10 § 11-2 og inndelingen i funksjoner og tiltaksklasser i tabellen 

i SAK10 § 11-3. Regelverksendringer til gunst for foretaket vil bli tatt hensyn til i vurderingen.  

 

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

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

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

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

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. byggesaksforskriften § 11-5 første ledd.  
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Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 og prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonene ansvarlig søker 

og prosjekterende i tiltaksklasse 1 er mesterbrev eller teknisk fagskole, eller tilsvarende, jf. 

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

godkjenningsområdene i tiltaksklasse 2 vil for eksempel være mesterbrev som tømrer eller 

teknisk fagskole bygg.  

 

Foretakets daglige leder Arild Lillenes har dokumentert å ha svennebrev i stillasbyggerfaget 

fra 1994 og svennebrev i tømrerfaget fra 2008. Utdanning på fagbrevnivå tilfredsstiller ikke 

kravet til utdanningsnivå for funksjonene ansvarlig søker og prosjekterende i tiltaksklasse 1, 

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

 

Det er anført i klagen at overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3 må komme til anvendelse i 

dette tilfellet, da foretaket har hatt sentral godkjenning for de påklagede 

godkjenningsområdene tidligere frem til 07.05.2018. Spørsmålet blir dermed om foretaket 

omfattes av overgangsordningen etter SAK10 § 20-3.  

 

Forholdet til overgangsbestemmelsen 

01.01.2016 trådte en rekke endringer i SAK10 i kraft, herunder klare krav til utdanning. Etter 

tilbakemeldinger fra bransjeorganisasjoner og foretak om at endringene kom overraskende 

og fikk negative konsekvenser for foretakene, vedtok Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD) en overgangsbestemmelse.  

 

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

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

01.01.2016. Bestemmelsen gjelder frem til 01.07.2020 og ble innført for at foretakene skulle 

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

 

En forutsetning for at et foretak skal kunne omfattes av overgangsbestemmelsen er 

imidlertid at det gjelder en fornyelsessøknad, altså at foretaket har hatt sentral godkjenning 

for de aktuelle godkjenningsområdene tidligere. Dette innebærer at søknad må være 

innsendt innen utløpet av forrige godkjenningsperiode, jf. SAK10 § 13-4 andre ledd og 

tilhørende veiledning.  

 

Foretakets forrige godkjenningsperiode utløp 07.05.2018, mens ny søknad først ble innsendt 

først 27.08.2018. Foretakets forrige godkjenning var dermed utløpt for over 3 måneder siden 

når ny søknad ble innsendt. Foretaket hadde med dette ingen eksisterende godkjenning å 

fornye på søknadstidspunktet. Søknaden fra august 2018 kan dermed ikke regnes som en 

fornyelsessøknad, jf. SAK10 § 13-4 andre ledd. 

 

Da søknaden om sentral godkjenning til SUNNHORDLAND BYGG AS ikke er for en 

fornyelsessøknad å regne, kommer heller ikke overgangsregelen for fornyelse av sentral 



 

Side 83 

godkjenning til anvendelse, jf. SAK10 § 20-3 og tilhørende veiledning. Foretaket må dermed 

vurderes etter de absolutte kravene til utdanningsnivå som følger av SAK10 §§ 11-2 og 11-3.  

 

Foretaket har ikke dokumentert å ha ansatte med tilstrekkelig utdanningsnivå for 

godkjenningsområdene i tiltaksklasse 1 i henhold til SAK10 §§ 11-2 og 11-3. 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

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

gjennom referanseprosjektene for å avgjøre klagen. Direktoratet vil imidlertid kort bemerke 

at foretaket i søknaden har vist til relevante og oppdaterte referanseprosjekter for de to 

påklagede godkjenningsområdene i tiltaksklasse 1. Utdanningskravet er imidlertid absolutt, 

og så lenge foretaket ikke omfattes av overgangsbestemmelsen kan praksis ikke kompensere 

for manglende utdanningsnivå.  

 

Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 2 er mesterbrev eller teknisk fagskole, eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 

11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil 

for eksempel være mesterbrev som tømrer eller teknisk fagskole bygg.  

 

Foretakets daglige leder Arild Lillenes har dokumentert å ha svennebrev i stillasbyggerfaget 

fra 1994 og svennebrev i tømrerfaget fra 2008. Utdanning på fagbrevnivå tilfredsstiller ikke 

kravet til utdanningsnivå for funksjonene ansvarlig utførende i tiltaksklasse 2jf. SAK10 §§ 11-

2 og 11-3 og tilhørende veiledning.  

 

Foretaket har ikke hatt sentral godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet i 

tiltaksklasse 2 tidligere, kun for tiltaksklasse 1. Utdanningskravene i SAK10 §§ 11-2 og 11-3 

gjelder dermed fullt ut. 

 

Foretaket har ikke dokumentert å ha ansatte med tilstrekkelig utdanningsnivå for 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 i henhold til SAK10 §§ 11-2 og 11-3. 

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

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

gjennom referanseprosjektene for å avgjøre klagen. Direktoratet vil imidlertid kort bemerke 

at foretaket i søknaden har vist til fem referanseprosjekter, hvorav to av disse er vurdert til å 

være relevante for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2. Prosjektene omhandler oppføring 

og ombygging av to næringslokaler fra 2015 og 2018. Utdanningskravet er imidlertid 

absolutt, og praksis kan ikke kompensere for manglende utdanningsnivå. 
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Konklusjon 

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

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene.  

 

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

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdene.» 

 

Sak 19/19          Klage på vedtak om avslag på søknad om endring av sentral godkjenning fra 

Bygg Design AS (klagesaksnr. 2018/9381) 

Klagesaken er trukket elektronisk av foretaket 12.03.2019.  

 

Sak 20/19          Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Norske Metallfasader AS (klagesaksnr. 2018/9734) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

godkjenningsområder: 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2 
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I brev datert 28.11.2018 ble vedtak av 09.11.2018 påklaget ved daglig leder Per Erik Finstad. 

Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 28.08.2018 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 09.11.2018 avslo direktoratet søknaden. Følgende omsøkte 

godkjenningsområder ble avslått: 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2 

 

Avslagene ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert å ha ansatte med 

relevant utdanning på tilstrekkelig nivå, jf. byggesaksforskriften før 1.12.2018 (SAK10) §§ 11-

2 og 11-3 med tilhørende veiledning. Kravet til utdanningsnivå for funksjonen ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 1 og ansvarlig utførende i tiltaksklasse 2 er mesterbrev/teknisk 

fagskole. Foretaket hadde vist til å ha ansatte med fag-/svennebrev som ikke hadde 

tilstrekkelig nivå, og etter direktoratets vurdering heller ikke var tilstrekkelig relevante for de 

omsøkte godkjenningsområdene. Da utdanningene ikke var tilstrekkelig relevante, kom 

heller ikke overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3 til anvendelse.  

 

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

omsøkte godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 11-1.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

NORSKE METALLFASADER AS fikk sentral godkjenning første gang 25.08.1998. I perioden 

29.09.2015 – 29.09.2018 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene 

prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 og utførelse av montering av 

glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2.  

 

Foretaket har 3 ansatte og ligger i Stange i Hedmark. Per Erik Finstad er daglig leder. Han har 

vist til en rekke deleksamener for mesterbrevkurs. Det er i tillegg to andre ansatte med 

henholdsvis fagbrev som fagoperatør i trelastproduksjon fra 1994 og fagbrev som 

verktøymaker fra 1977.  

 

Foretaket har sin virksomhet innen prosjektering, produksjon, montasje og salg av 

metallfasader, brann- og sikkerhetskonstruksjoner samt hva hermed står i forbindelse. 

Foretaket er i Enhetsregisteret registrert med næringskoden «25.110 Produksjon av 

metallkonstruksjoner og deler».  

 

Saksgang 

28.08.2018 Søknad 

05.11.2018 Foreløpig svarbrev 
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09.11.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Avslag) 

05.12.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

Foretakets daglige leder skriver i klagen at han har vært medeier og daglig/faglig leder for 

Norske Metallfasader sammenhengende over 30 år uten klagesaker av faglig eller økonomisk 

art. Til sammen er de tre mann som styrer prosjekter med samlet 90 års erfaring. Daglig leder 

viser til å ha gått 1,5 år på arbeidslederskolen og 2 år på mesterbrevkurs. Da han ikke var 

ansatt i en opplæringsbedrift fikk han ikke tatt den praktiske prøven. Det vises videre til at 

foretaket har levert mange spesielle byggeprosjekter og samarbeider med de største 

entreprenørene i bransjen. Foretaket skriver avslutningsvis at det har prøvd å finne en 

kvalifisert ingeniør uten resultat, og ber derfor om å få innvilget i det minste tiltaksklasse 1 

eller beste fall tiltaksklasse 2 så det slipper å operere utenfor ordningen for sentral 

godkjenning. Det henvises for øvrig til klagen.  

 

Vurdering 

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

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene.  

 

Saken er vurdert etter byggesaksforskriften (SAK10) slik den lød før endringene 01.12.2018, 

da vedtaket er fattet før dette tidspunktet. Direktoratet bemerker at det er vedtatt enkelte 

endringer i SAK10 med ikrafttredelse 01.12.2018, som blant annet knytter seg til utvidelse av 

antall utdanningsnivåer i SAK10 § 11-2 og inndelingen i funksjoner og tiltaksklasser i tabellen 

i SAK10 § 11-3. Regelverksendringer til gunst for foretaket vil bli tatt hensyn til i vurderingen.  

 

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

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

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

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

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

 

Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 og utførelse av montering av 

glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonene ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 1 og ansvarlig utførende i tiltaksklasse 2 er mesterbrev eller 

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

3 og tilhørende veiledning.  

 

Relevant utdanning vil for eksempel være mesterbrev som tømrer for godkjenningsområdet 

prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1, mens det for godkjenningsområdet 

utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2 for 
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eksempel vil være mesterbrev i glassfaget, mesterbrev som tømrer eller mesterbrev i 

blikkenslagerfaget.  

 

Mesterbrevkurs 

Foretakets daglige leder Per Erik Finstad har vist til å ha tatt en rekke deleksamener i form av 

mesterbrevkurs. Den praktiske prøven for mesterbrevet er imidlertid ikke gjennomført, og 

utdanningen er dermed ikke fullført i form av et mesterbrev.  

 

Foretak som søker om sentral godkjenning skal ha faglig ledelse med eksamen eller annen 

bestått prøve som er relevant for foretakets godkjenningsområde, jf. SAK10 § 11-2 og 

tilhørende veiledning. Dette innebærer at utdanningen må vært fullført i form av eksamen 

eller annen bestått prøve. Enkelte deleksamener eller kurs kan dermed ikke legges til grunn 

da dette ikke kvalifiserer som fullført og bestått utdanning. Foretakets daglige leder har tatt 

enkelte deleksamener til mesterbrev, men viser til at denne ikke er fullført i form av 

avsluttende prøve. Uten dokumentasjon på fullført utdanning i form av mesterbrev kan 

mesterbrevkursene dermed ikke legges til grunn for sentral godkjenning, jf. SAK10 § 11-2.  

 

Ansatte med fagbrev 

Det er også vist til utdanning for to andre ansatte i foretaket. Bjørn Erik Nybakk har fagbrev 

som fagoperatør i trelastproduksjon fra 1994 og Ove Sønsteby fagbrev som verktøymaker fra 

1977.  

 

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

med tilstrekkelig nivå, jf. SAK10 §§ 11-3 og 11-5 med tilhørende veiledninger. Ved 

vurderingen av om utdanningen anses som relevant er fagretning og fagkombinasjon 

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

utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets innhold 

og arbeidsoppgaver.  

 

Godkjenningsområdenes innhold fremgår av SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav f og tredje 

ledd bokstav j med tilhørende veiledninger. Godkjenningsområdet prosjektering av 

konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 omfatter prosjektering av byggverkets totale stabilitet 

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

fundamenter, vegger, søyler, dekker og takkonstruksjoner i eneboliger, 

tomannsboliger/rekkehus, lager og industribygg og lignende bygg med samme kompleksitet. 

Bæresystem skal dimensjoneres for standard laster, naturpåkjenninger og ulykkeslaster.  

Godkjenningsområdet utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i 

tiltaksklasse 2 omfatter montering av glasskonstruksjoner og fasadekledninger på byggverk, 

inkludert montering av beslag i form av montering av store vinduskonstruksjoner, montering 

av glass som bærende konstruksjon, glasstakkonstruksjoner og krevende fasadekledning på 

byggverk inntil 5 etasjer.  
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Det følger av godkjenningsområdenes innhold at for at en utdanning skal gjenspeile de 

påklagede godkjenningsområdenes arbeidsoppgaver og være relevant, må utdanningen gi 

solide bygningstekniske kunnskaper i form av konstruksjonslære, dimensjonering og 

materiallære, herunder kunnskaper om både tre, betong, metall, og glass som bærende 

materialer.  

 

Direktoratet vil her bemerke at foretak som søker sentral godkjenning skal ha faglig ledelse 

som behersker bredden av arbeidsoppgaver innen de godkjenningsområder det søkes sentral 

godkjenning for, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) side 130. Dette innebærer at faglig ledelse 

dermed må ha utdanning og praksis som gir tilstrekkelige kvalifikasjoner til å kunne forestå 

hele bredden av godkjenningsområdets arbeidsoppgaver.  

 

Fagbrevene som fagoperatør i trelastproduksjon og verktøymaker vil etter direktoratets 

vurdering ikke i tilstrekkelig grad gjenspeile de påklagede godkjenningsområdenes innhold og 

arbeidsoppgaver. Utdanningene gir ikke tilstrekkelig nødvendige kunnskaper om 

bygningsteknikk, konstruksjoner, materialer og dimensjonering sett hen til 

godkjenningsområdenes innhold. Det er på bakgrunn av dette direktoratets vurdering at de 

to fagbrevene ikke er tilstrekkelig relevante for de påklagede godkjenningsområdene, jf. 

SAK10 §§ 11-3 og 11-5.  

 

De nevnte fagbrev vil heller ikke tilfredsstille kravet til utdanningsnivå for de påklagede 

godkjenningsområdene etter de ordinære krav i SAK10 §§ 11-2 og 11-3.  

 

Direktoratet er klar over at foretakets faglige ledelse har tilegnet seg kompetanse på 

godkjenningsområdene gjennom praksis. Denne kompetansen vil imidlertid ikke bygge på 

tilstrekkelig relevante og/eller fullførte utdanninger i tråd med byggesaksforskriftens krav.  

 

Foretaket har tidligere hatt sentral godkjenning for både prosjektering av 

konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 og utførelse av montering av glasskonstruksjoner og 

fasadekledning i tiltaksklasse 2. Det må derfor vurderes om foretaket omfattes av 

overgangsbestemmelsen etter SAK10 § 20-3.  

 

Forholdet til overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3 

01.01.2016 trådte en rekke endringer i SAK10 i kraft, herunder klare krav til utdanning. Etter 

tilbakemeldinger fra bransjeorganisasjoner og foretak om at endringene kom overraskende 

og fikk negative konsekvenser for foretakene, vedtok Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD) en overgangsbestemmelse.  

 

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

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

01.01.2016. Bestemmelsen gjelder frem til 01.07.2020 og ble innført for at foretakene skulle 

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

Overgangsbestemmelsen retter seg mot de foretakene som ikke har tilstrekkelig 
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utdanningsnivå for de omsøkte godkjenningsområder, men som har relevant utdanning på 

minimum fagbrevnivå og solid og langvarig praksis.  

 

En forutsetning for at foretaket skal omfattes av overgangsbestemmelsen og er at det gjelder 

en fornyelsessøknad i tillegg til at foretaket kan vise til relevant utdanning for de aktuelle 

godkjenningsområdene. Det kompenseres dermed kun for manglende utdanningsnivå, ikke 

for manglende relevant utdanning. Det er kun fullførte utdanninger som er relevante for de 

aktuelle godkjenningsområdene som vurderes etter overgangsordningen. 

Overgangsbestemmelsen vil derfor ikke få anvendelse i dette tilfellet hvor foretaket ikke har 

dokumentert å ha relevante fagbrev eller fullført utdanning i form av mesterbrev. Foretaket 

omfattes på bakgrunn av dette ikke av overgangsbestemmelsen for sentral godkjenning, jf. 

SAK10 § 20-3.  

 

Foretaket må dermed vurderes etter de absolutte kravene til utdanning som følger av SAK10 

§§ 11-2 og 11-3. Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt, jf. vurderingene over. 

 

Krav til praksis 

Utdanningskravene som oppstilles i SAK10 §§ 11-2 og 11-3 er absolutte, og praksis kan ikke 

veie opp for utdanningens manglende relevans og/eller nivå. Da foretaket ikke har 

dokumentert at utdanningskravene er oppfylt, er det ikke nødvendig å gå detaljert igjennom 

foretakets praksis for å avgjøre klagen. Direktoratet vil imidlertid kort bemerke at foretaket i 

fornyelsessøknaden har vist til referanseprosjekter av nyere dato som synes å være relevante 

for de påklagede godkjenningsområdene, jf. SAK10 §§ 11-3 og 13-5 andre ledd bokstav f og 

tredje ledd bokstav j med tilhørende veiledning.  

 

Foretaket har også i tidligere søknader vist til relevant praksis over tid med 

godkjenningsområdene. I de tilfeller overgangsbestemmelsen ikke kommer til anvendelse 

har imidlertid ikke direktoratet anledning til å fravike kravene til utdanning i henhold til 

SAK10 §§ 11-2 og 11-3, og praksis kan dermed ikke veie opp for manglende fullført eller 

relevant utdanning på det nivået som kreves.  

 

Konklusjon 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at NORSKE METALLFASADER AS 

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

kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene.  

 

Tidligere godkjenninger 

Direktoratet er kjent med at foretaket tidligere har hatt sentral godkjenning for de påklagede 

godkjenningsområdene. Til dette vil direktoratet bemerke at ved søknad om sentral 

godkjenning må foretaket dokumentere at det oppfyller de krav som fremgår av gjeldende 

regelverk på tidspunktet for fornyelsessøknaden, jf. SAK10 § 13-4 tredje ledd. Den sentrale 

godkjenningsordningen må forholde seg til disse kravene ved behandling av søknader, jf. 

Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) kap. 27.6. Dette innebærer at selv om foretaket søker om 
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fornyelse av sentral godkjenning må det like fullt ut oppfylle de gjeldende krav til utdanning 

og praksis på søknadstidspunktet.  

 

Det er således ingen automatikk i at et foretak får fornyet sin sentrale godkjenning for de 

godkjenningsområder og/eller tiltaksklasser det tidligere har hatt. Foretakets forrige 

godkjenning ble gitt på bakgrunn av de mer lempeligere regler vedrørende utdanning før 

1.1.2016. Direktoratet har ikke lengre anledning til å foreta en slik lempeligere vurdering av 

utdanningskravene, og foretaket må dermed nå dokumentere at det oppfyller de krav til 

kvalifikasjoner som gjelder etter byggesaksforskriften etter 1.1.2016.  

 

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

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdene.»  

 

Sak 21/19          Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Tor Arne 

Rønning (klagesaksnr. 2018/9760) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 

• Uavhengig kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1 
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I brev datert 30.11.2018 ble vedtak av 13.11.2018 påklaget av Tor Arne Rønning. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 01.05.2018 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 13.11.2018 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

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

1 

• Utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 

• Uavhengig kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1 

 

Avslaget for ansvarlig søker, prosjektering av bygningsfysikk og uavhengig kontroll av 

lufttetthet ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig 

utdanningsnivå for tiltaksklasse 1, jf. byggesaksforskriften før 01.12.2018 (SAK10) §§ 11-2 og 

11-3, og tilhørende veiledning. I vedtaket ble det vist til at foretaket hadde dokumentert 

svennebrev i tømrerfaget og en utskrift fra karakterprotokoll fra 1.klasse ved teknisk fagskole 

husbyggingslinje. Sistnevnte ble vurdert til å ikke være dokumentasjon på fullført utdannelse 

og ble derfor ikke tatt med i vurderingen av foretakets søknad.  

 

Avslaget for utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner og utførelse av murarbeid ble 

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

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

 

Det ble også i vedtaket opplyst om at overgangsbestemmelsen ikke kom til anvendelse, da 

søknaden om sentral godkjenning ikke var sendt inn innen utløpet av forrige 

godkjenningsperiode og dermed ikke var å regne som en fornyelse, jf. SAK10 § 20-3. 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Tor Arne Rønning fikk sentral godkjenning første gang 04.07.2011. I perioden 25.08.2014 – 

25.08.2017 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene ansvarlig søker i 

tiltaksklasse 1, overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1, overordnet ansvar for 
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utførelse i tiltaksklasse 1, utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i 

tiltaksklasse 1 og overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1.  

 

Foretaket er et enkeltpersonforetak og ligger i Hønefoss i Ringerike kommune, Buskerud 

fylke. Tor Arne Rønning er innehaver og utgjør foretakets faglige ledelse. Han har svennebrev 

i tømrerfaget fra 1989. Det er også lagt ved en utskrift fra karakterprotokoll fra 1.klasse ved 

teknisk fagskole husbyggingslinje fra 1990 for Tor Arne Rønning.  

 

Foretaket har sin virksomhet innen bygg og anlegg, herunder oppføring av bygninger. 

Foretaket er i Enhetsregisteret registrert med næringskoden «41.200 Oppføring av 

bygninger».  

 

Saksgang 

01.05.2018 Søknad 

06.06.2018 Foreløpig svarbrev 

29.06.2018 Tilsvar fra foretaket 

11.09.2018 Foreløpig svarbrev 

30.09.2018 Tilsvar fra foretaket 

13.11.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

05.12.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket anfører i klagebrevet at vedtaket om sentral godkjenning er fattet på feil grunnlag 

og i strid med forvaltningslovens bestemmelser. Det vises til at foretaket har hatt sentral 

godkjenning siden 2011 og at faglig leder misforstod når han måtte søke om fornyelse.  

 

Videre anfører foretaket at det fikk beskjed fra saksbehandler om at det skulle få innvilget 

alle godkjenningsområdene det søkte om så snart foretaket var registrert i 

Merverdiavgiftsregisteret. Men da saksbehandler sluttet og foretaket fikk en ny 

saksbehandler ble utfallet et annet. Foretaket anfører at å ikke godkjenne en utdanning som 

tidligere har vært vurdert som tilstrekkelig innebærer tilbakevirkende kraft og at direktoratet 

ikke kan trekke tilbake allerede godkjent kompetanse.  

 

Foretaket viser også til en byggesak i Ringerike kommune hvor det har rollene som ansvarlig 

søker, prosjekterende og utførende og at prosjektet er i tiltaksklasse 2.  

 

Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene.  
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Saken er vurdert etter byggesaksforskriften (SAK10) slik den lød før endringene 01.12.2018, 

da vedtaket er fattet før dette tidspunktet. Direktoratet bemerker at det er vedtatt enkelte 

endringer i SAK10 med ikrafttredelse 01.12.2018, som blant annet knytter seg til utvidelse av 

antall utdanningsnivåer i SAK10 § 11-2 og inndelingen i funksjoner og tiltaksklasser i tabellen 

i SAK10 § 11-3. Regelverksendringer til gunst for foretaket vil bli tatt hensyn til i vurderingen.  

 

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

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

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

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

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

 

Samlet vurdering av godkjenningsområdene: 

Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

Uavhengig kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

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

tiltaksklasse 1, ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 1 og ansvarlig kontrollerende i 

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

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

godkjenningsområdene vil for eksempel være mesterbrev i tømrerfaget eller teknisk fagskole 

med linjefag bygg. 

 

Foretaket har dokumentert svennebrev i tømrerfaget og en utskrift fra karakterprotokoll fra 

1.klasse ved teknisk fagskole husbyggingslinje fra 1990.  

 

Svennebrev i tømrerfaget er relevant for de påklagede godkjenningsområdene, men 

oppfyller ikke kravet til nødvendig utdanningsnivå.  

 

Når det gjelder utskriften fra karakterprotokollen fra 1.klasse ved teknisk fagskole 

husbyggingslinje, finner direktoratetat at opplæringen innehar relevante fag for de påklagede 

godkjenningsområdene. Spørsmålet blir om den er tilstrekkelig sett opp mot kravene til 

utdanningsnivå som følger av SAK10.  

 

Det er et krav ved søknad om sentral godkjenning at foretak skal ha en faglig ledelse med 

eksamen eller annen bestått prøve som er relevant for omsøkte godkjenningsområder, jf. 

SAK10 § 11-2 og tilhørende veiledning. Dokumentasjon av relevant utdanning kan være kopi 

av vitnemål som viser nivå og fagkombinasjon, fag- eller svennebrev og mesterbrev, jf. SAK10 

§ 11-1 andre ledd. Direktoratet tolker det derfor dit hen at foretaket må kunne vise til en 

fullført utdannelse med avsluttende eksamen eller vitnemål, eller lignende dokumentasjon 

på fullført utdannelse. Dette er også stadfestet av Klagenemnda for sentral godkjenning, ref. 

blant annet nemndas saksnummer 83/17, 218/17 og 142/18.  
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Utskriften foretaket har lagt ved er ikke dokumentasjon på fullført teknisk fagskole i form av 

vitnemål eller lignende dokumentasjon på fullført utdannelse. Utskriften er dermed ikke 

tilfredsstillende dokumentasjon på at utdanningen er fullført. Hertil kommer også at 

utskriften kun er fra 1.klasse. Direktoratet har på bakgrunn av dette ikke anledning til å legge 

utskriften til grunn ved vurderingen av de påklagede områdene.  

 

Direktoratet finner dermed ikke at foretaket har dokumentert relevant utdanning på 

nødvendig utdanningsnivå, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3. 

 

Kravet til utdanning er dermed ikke oppfylt.  

 

Krav til praksis 

Som følge av at kravet til nødvendig utdanningsnivå ikke er oppfylt, er det ikke nødvendig å 

gå detaljert igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen.  

 

Direktoratet bemerker likevel kort at flere av referanseprosjektene for prosjektering av 

bygningsfysikk og kontroll av lufttetthet er kortfattet beskrevet og gir ingen nærmere 

beskrivelse av hvilke konkrete arbeidsoppgaver foretaket selv utførte sett opp mot 

godkjenningsområdenes innhold. I tilleggsinformasjonen foretaket har sendt inn i 

søknadsomgangen har foretaket gitt en nærmere beskrivelse av hva det har hatt ansvaret for 

i utvalgte referanseprosjekter, men direktoratet finner ikke at informasjonen gir en 

tilstrekkelig beskrivelse av hvilke konkrete oppgaver foretaket selv utførte sett opp mot 

godkjenningsområdene prosjektering av bygningsfysikk og kontroll av lufttetthet.  

 

Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

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

godkjenningsområdet vil for eksempel være fagbrev i betongfaget.   

 

Foretaket har dokumentert svennebrev i tømrerfaget og en utskrift fra karakterprotokoll fra 

1.klasse ved teknisk fagskole husbyggingslinje fra 1990.  

 

Når det gjelder utskriften fra karakterprotokollen fra 1.klasse ved teknisk fagskole 

husbyggingslinje, vises det til vurderingen ovenfor om at denne ikke kan legges til grunn ved 

vurderingen av de påklagede godkjenningsområdene.  

 

Svennebrev i tømrerfaget oppfyller kravet til utdanningsnivå for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 1. Spørsmålet blir derfor om utdanningen er relevant for utførelse av 

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

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

utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets innhold 

og arbeidsoppgaver. 

 

Godkjenningsområdet utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner omfatter forskalings-, 

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

bjelker og dekker. Eksempler på plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 kan være 

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

hverandre, bygning for publikum og arbeidsbygning med høyst to etasjer, 

forstøtningskonstruksjon med høyde inntil 2 m og kummer uten trafikkbelastning, kulverter 

og bruer med spennvidder inntil 6 m., jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav f og tilhørende 

veiledning.  

 

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

avgjørende at utdanningen innehar relevante fag for støping, forskaling og betong.  

 

Utdanning som tømrer innehar opplæring i konstruksjons- og innredningsarbeider i 

bygninger samt produksjon og montering av elementer og moduler. Læreplanen for 

tømrerfaget viser at kompetansemålene blant annet inneholder bygging av nye utvendige og 

innvendige konstruksjoner av tre og stål, bygge nye utvendige og innvendige konstruksjoner i 

bygninger av tre, mur, stål og betong, bygge og montere ulike typer komplette 

veggkonstruksjoner og takkonstruksjoner samt montere vinduer og dører og isolere og tette 

rundt dem.  

 

Til sammenligning innehar fagbrev i betongfaget opplæring i egenskaper, framstilling og bruk 

av betong som byggemateriale, herunder blant annet forskaling, armering og støping av ulike 

konstruksjoner og bygningsdeler, utføre nødvendige herdetiltak før og etter støping, og 

kviste, slipe, flikke og slemme betongen etter herding.  

 

Direktoratet finner etter ovennevnte at svennebrev i tømrerfaget innehar enkelte elementer 

som kan være relevante for utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner, men at 

hovedtyngden av utdanningen ikke gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets innhold 

og arbeidsoppgaver. Direktoratet vurderer derfor svennebrev i tømrerfaget til å ikke være 

tilstrekkelig relevant for utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1.  

 

Kravet til utdanning er dermed ikke oppfylt.  

 

Krav til praksis 

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

igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet bemerker kort at det 

ikke har anledning til å la praksis veie opp for manglende relevant utdanning.  
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Til opplysning omfatter godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeid og montering av 

trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1, som foretaket har sentral godkjenning for, alle relevante 

arbeider som inngår i oppføring av bygning, for eksempel betongarbeider og murarbeider for 

småhus i tiltaksklasse 1, montering av produkter, bygningselementer, taktekkingsarbeider og 

membranarbeider, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav g og tilhørende veiledning.  

 

Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

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

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

godkjenningsområdet vil for eksempel være svennebrev i murerfaget.   

 

Foretaket har dokumentert svennebrev i tømrerfaget og en utskrift fra karakterprotokoll fra 

1.klasse ved teknisk fagskole husbyggingslinje fra 1990.  

 

Når det gjelder utskriften fra karakterprotokollen fra 1.klasse ved teknisk fagskole 

husbyggingslinje, vises det til vurderingen ovenfor om at denne ikke kan legges til grunn ved 

vurderingen av de påklagede godkjenningsområdene.  

 

Svennebrev i tømrerfaget oppfyller kravet til utdanningsnivå for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 1. Spørsmålet blir derfor om utdanningen er relevant for utførelse av 

murarbeid.  

 

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

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

utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets innhold 

og arbeidsoppgaver. 

 

Godkjenningsområdet utførelse av murarbeid omfatter alle relevante arbeider som inngår i 

oppføring av bygning i tiltaksklasse 1, f.eks. betongarbeider, montering av produkter, 

bygningselementer og takkonstruksjoner, samt taktekkingsarbeider og membranarbeider 

(fukt, radon) mm. Oppgaver som inngår i godkjenningsområdet kan være utførelse av 

yttervegger, etasjeskiller, innvendige vegger, montering av glasskonstruksjoner, luft- og 

fukttetting og varme-, lyd- og kondensisolering. Godkjenningsområdet omfatter også 

arbeider med murte ikke-bærende vegger. (forblending) inntil 3 etasjer. Eksempler på annet 

murarbeid i tiltaksklasse 1 er utførelse av forstøtningsmur, montering av enkle vegg og 

dekkeelementer, utførelse av luft- og fukttetting, varme-, lyd- og kondensisolering, 

montering av piper og ildsteder og puss- og flisarbeider inkludert membranlegging, jf. SAK10 

§ 13-5 tredje ledd bokstav h og tilhørende veiledning.  
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For at en utdanning skal anses relevant for dette godkjenningsområdet, er det følgelig 

avgjørende at utdanningen innehar relevante fag innen teglmuring, blokkmuring, 

natursteinsarbeider og flislegging.  

 

Utdanning som tømrer innehar opplæring i konstruksjons- og innredningsarbeider i 

bygninger samt produksjon og montering av elementer og moduler. Læreplanen for 

tømrerfaget viser at kompetansemålene blant annet inneholder bygging av nye utvendige og 

innvendige konstruksjoner av tre og stål, bygge nye utvendige og innvendige konstruksjoner i 

bygninger av tre, mur, stål og betong, bygge og montere ulike typer komplette 

veggkonstruksjoner og takkonstruksjoner samt montere vinduer og dører og isolere og tette 

rundt dem.  

 

Til sammenligning innehar svennebrev i murerfaget opplæring i utførelse av 

teglsteinsmuring, muring med ulike typer blokkprodukter, isolere, drenere og forankre 

murverk, flislegging av vegger og gulv, arbeider i våtrom, herunder membranlegging, pusse 

og overflatebehandle ulike underlag, mure og montere skorsteiner og ildsteder, og skifer- og 

natursteinsarbeider.  

 

Direktoratet finner etter ovennevnte at svennebrev i tømrerfaget innehar enkelte elementer 

som kan være relevante for utførelse av murarbeid, men at hovedtyngden av utdanningen 

ikke gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets innhold og arbeidsoppgaver. 

Direktoratet vurderer derfor svennebrev i tømrerfaget til å ikke være tilstrekkelig relevant for 

utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1.  

 

Kravet til utdanning er dermed ikke oppfylt.  

 

Krav til praksis 

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

igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet bemerker kort at det 

ikke har anledning til å la praksis veie opp for manglende relevant utdanning.  

 

Til opplysning omfatter godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeid og montering av 

trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1, som foretaket har sentral godkjenning for, alle relevante 

arbeider som inngår i oppføring av bygning, for eksempel betongarbeider og murarbeider for 

småhus i tiltaksklasse 1, montering av produkter, bygningselementer, taktekkingsarbeider og 

membranarbeider, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav g og tilhørende veiledning.  

 

Forholdet til overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3 og tidligere godkjenninger 

I søknaden anførte foretaket at overgangsbestemmelsen måtte komme til anvendelse, selv 

om foretaket søkte om ny godkjenning etter at forrige godkjenningsperiode utløp. Til dette 

vil direktoratet bemerke at det avgjørende for at overgangsbestemmelsen skal komme til 

anvendelse er at det er søkt om fornyelse av sentral godkjenning. I begrepet fornyelse ligger 

det at den nye søknaden må være innsendt innen utløpet av forrige godkjenningsperiode. I 
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tillegg må foretaket ha hatt sentral godkjenning for de aktuelle godkjenningsområdene og 

tiltaksklassene i forrige periode.  

 

I det foreliggende tilfellet utløp foretakets sentrale godkjenning 25.08.2017, mens den nye 

søknaden ble innsendt 01.05.2018. Det følger av ovennevnte at søknaden derfor ikke er å 

regne som en fornyelse. Overgangsbestemmelsen kommer derfor ikke til anvendelse i denne 

saken. 

 

Direktoratet bemerker for øvrig også at foretaket i forrige godkjenningsperiode ikke hadde 

sentral godkjenning for noen av de påklagede godkjenningsområdene, med unntak av 

ansvarlig søker i tiltaksklasse 1. Foretaket hadde imidlertid sentral godkjenning for blant 

annet overordnet ansvar for prosjektering, utførelse og kontroll. For de overordnede kodene 

kunne foretaket utføre de oppgaver det selv hadde kompetanse til, mens det for øvrige 

oppgaver kunne leie inn nødvendig kompetanse på sin ansvarsrett. Overordnet ansvar for 

prosjektering og utførelse ble tatt ut av SAK10 ved regelverksendringene 01.01.2016 og 

foretakene er etter dette tidspunktet henvist til å søke sentral godkjenning for de enkelte 

fagområdene. Foretakene må dokumentere at det har tilstrekkelig relevant utdanning og 

praksis for de enkelte fagområdene.  

 

Når det gjelder foretakets anførsel om at å ikke godkjenne en utdanning som tidligere har 

vært vurdert som tilstrekkelig innebærer tilbakevirkende kraft, understreker direktoratet at 

sentral godkjenning gis for tre år av gangen. Etter dette tidspunktet kan foretaket sende inn 

en ny søknad, hvor det må dokumenteres at foretaket oppfyller de krav som på 

vedtakstidspunktet er gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.  

 

Tidligere godkjenning ble gitt før regelverksendringene i SAK10 01.01.2016. Før dette 

tidspunkt var tabellen for vurdering av faglige kvalifikasjoner gitt i veiledningen og ikke i 

forskriften. Kompensering av manglende utdanningsnivå ble gjort i henhold til 

forvaltningspraksis. Ved regelverksendringene i SAK10 01.01.2016 ble imidlertid tabellen 

flyttet fra veiledning til forskrift, slik at det nå ikke lenger er anledning til å la praksis 

kompensere for manglende utdanningsnivå. Foretakene må nå oppfylle de absolutte kravene 

til utdanningsnivå som følger av SAK10 §§ 11-2 og 11-3. Direktoratet har ikke anledning til å 

fravike kravet til nødvendig utdanningsnivå.  

 

Det følger derfor av ovennevnte at vedtaket om sentral godkjenning ikke innebærer 

tilbakevirkende kraft.  

 

Til foretakets anførsel om at det subsidiært ønsker godkjenning for de samme 

godkjenningsområdene som det hadde frem til august 2017, bemerker direktoratet at det 

ikke kan innvilge områder som er tatt ut av SAK10, ei heller områder som det ikke er søkt om.   

 

Når det gjelder foretakets anførsel om at de fikk beskjed over telefon om at de skulle få 

innvilget sentral godkjenning for alle godkjenningsområdene det var søkt om så snart de var 



 

Side 99 

registrert i Merverdiavgiftsregisteret, bemerker direktoratet at søknaden er vurdert etter 

kravene i SAK10 og at direktoratet ikke har anledning til å fravike disse.  

 

Konklusjon 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Tor Arne Rønning verken i 

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. 

 

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

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdene.» 

 

Klager har i e-post datert 14.03.2019 sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i  

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

de har avgjørende betydning for resultatet i saken. 

 

Sak 22/19          Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Entreprenør Trygve Seldal AS (klagesaksnr. 2018/9765) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

godkjenningsområde: 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 



 

Side 100 

I brev datert 25.11.2018 ble vedtak av 07.11.2018 påklaget ved daglig leder Frank Seldal. 

Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 14.10.2018 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 07.11.2018 avslo direktoratet søknaden. Følgende godkjenningsområde ble 

avslått: 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 

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

jf. byggesaksforskriften før 1.12.2018 (SAK10) §§ 11-2 og 11-3. Det ble vist til at 

minimumskravet til utdanningsnivå for sentral godkjenning er utdanning på nivå med fag-

/svennebrev eller tilsvarende. Foretaket hadde vist til å ha ansatt med kompetansebevis i 

videregående opplæring innenfor forskalingsfaget samt kursbevis i radonsikring. Foretaket 

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

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

 

Det ble samtidig opplyst om at direktoratet var klar over at foretaket tidligere hadde hatt 

sentral godkjenning for det omsøkte godkjenningsområdet. Overgangsbestemmelsen i SAK10 

§ 20-3 kom imidlertid ikke til anvendelse, da det ikke var dokumentert at minstekravet til 

utdanningsnivå var oppfylt, jf. SAK10 § 20-3 og tilhørende veiledning.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

ENTREPRENØR TRYGVE SELDAL AS fikk sentral godkjenning første gang 12.01.1999. I 

perioden 07.11.2015 – 07.11.2018 hadde foretaket sentral godkjenning for 

godkjenningsområdet utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1. 

 

Foretaket har 2 ansatte og ligger i Sandnes i Rogaland. Frank Seldal er daglig leder. Han har 

vist til kompetansebevis i videregående opplæring innenfor forskalingsfaget samt kursbevis i 

radonsikring. Det er ikke dokumentert utdanning for den andre ansatte.  

 

Foretaket har sin virksomhet innen entreprenørvirksomhet og er i Enhetsregisteret registrert 

med næringskoden «43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet».  

 

Saksgang 

14.10.2018 Søknad 

07.11.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

05.12.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
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Foretakets anførsler 

Foretaket skriver i klagebrevet at det driver virksomhet innenfor plasstøpt 

betongkonstruksjon i Rogaland og har 40 års drift uten anmerkninger fra kommunale 

instanser. Foretaket håper at den kompetansen og solide praksisen foretaket besitter kan 

komme til anvendelse i søknad om sentral godkjenning. Det henvises for øvrig til klagen.  

 

Vurdering 

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

godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet.  

 

Saken er vurdert etter byggesaksforskriften (SAK10) slik den lød før endringene 01.12.2018, 

da vedtaket er fattet før dette tidspunktet. Direktoratet bemerker at det er vedtatt enkelte 

endringer i SAK10 med ikrafttredelse 01.12.2018, som blant annet knytter seg til utvidelse av 

antall utdanningsnivåer i SAK10 § 11-2 og inndelingen i funksjoner og tiltaksklasser i tabellen 

i SAK10 § 11-3. Eventuelle regelverksendringer til gunst for foretaket vil bli tatt hensyn til i 

vurderingen.  

 

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

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

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

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

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

 

Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 1 er fag-/svennebrev eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og 

tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel 

være fagbrev i betongfaget.  

 

Vurdering av utdanning 

Foretakets daglige leder Frank Seldal har vist til å kompetansebevis i videregående opplæring 

innenfor B015 VKll forskalingsfaget samt kursbevis i radonsikring.  

 

Minstekravet til utdanningsnivå for å få innvilget sentral godkjenning er utdanning på nivå 

med fag-/svennebrev eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 med tilhørende veiledning. 

Utdanningen må være bestått i form av eksamen eller annen bestått prøve på minimum fag-

/svennebrevnivå, jf. SAK10 § 11-2. Det fremgår ikke av kompetansebeviset at utdanningen 

innen forskalingsfaget er fullført i form av fullstendig utdanningsløp med avsluttende 

fagprøve, som er nødvendig for at utdanningen skal kunne vurderes til fag-/svennebrevnivå. 

Når det gjelder kurset i radonsikring vil ordinære kurs ikke alene være tilstrekkelig til å kunne 

tilsvare minstekravet til utdanningsnivå. Hverken kompetansebeviset med opplæring 

innenfor forskalingsfaget eller kursbeviset i radonsikring har etter dette tilstrekkelig nivå til å 
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kunne vurderes som tilsvarende nivå med fag-/svennebrev. Foretaket har dermed ikke 

dokumentert at minimumskravet til utdanningsnivå for å få innvilget sentral godkjenning er 

oppfylt. 

 

Direktoratet er imidlertid klar over at foretaket har hatt sentral godkjenning for det 

påklagede godkjenningsområdet i flere perioder tidligere frem til fornyelsessøknaden ble 

innsendt. Det må derfor vurderes om overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3 kommer til 

anvendelse. 

 

Forholdet til overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3 

01.01.2016 trådte en rekke endringer i SAK10 i kraft, herunder klare krav til utdanning. Etter 

tilbakemeldinger fra bransjeorganisasjoner og foretak om at endringene kom overraskende 

og fikk negative konsekvenser for foretakene, vedtok Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD) en overgangsbestemmelse.  

 

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

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

01.01.2016. Bestemmelsen gjelder frem til 01.07.2020 og ble innført for at foretakene skulle 

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

 

Det er en forutsetning for at overgangsbestemmelsen skal komme til anvendelse at foretaket 

kan dokumentere å ha ansatte med utdanning som tilfredsstiller minstekravet til 

utdanningsnivå, jf. SAK10 § 20-3. Praksis kan etter overgangsbestemmelsen kun kompensere 

for ett manglende utdanningsnivå, men praksis kan aldri kompensere for totalt fravær av 

formell utdanning, jf. SAK10 § 20-3 og tilhørende veiledning. Minstekravet til utdanningsnivå 

fremgår av SAK10 §§ 11-2 og 11-3, hvor dette er utdanning på nivå med fag-/svennebrev.  

 

Kompetansebeviset med opplæring i forskalingsfaget og kurs innen radonsikring kan ikke 

sidestilles med minstekravet til utdanning på fag-/svennebrevnivå. Overgangsbestemmelsen 

kommer dermed ikke til anvendelse i dette tilfellet, da foretaket ikke har dokumentert å ha 

ansatte med utdanning tilsvarende minstekravet, jf. SAK10 §§ 11-2, 11-3 og 20-3 og 

tilhørende veiledning. Foretaket må dermed vurderes etter de absolutte kravene til 

utdanningsnivå som følger av SAK10 §§ 11-2 og 11-3.  

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

Kravet til utdanning er absolutt, og praksis kan ikke veie opp for dette.  Direktoratet vil 

imidlertid kort bemerke at foretaket i fornyelsessøknaden har vist til ett referanseprosjekt fra 

2018 som direktoratet vurderer til å utgjøre relevant og oppdatert praksis for 

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

veiledning. Foretaket har også i tidligere søknader vist til relevant praksis over lengre tid med 

godkjenningsområdet. I de tilfeller overgangsbestemmelsen ikke kommer til anvendelse har 
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imidlertid ikke Direktoratet anledning til å fravike kravet til utdanningsnivå i henhold til 

SAK10 §§ 11-2 og 11-3, og praksis kan dermed ikke veie opp for manglende utdanningsnivå.  

 

Konklusjon 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at ENTREPRENØR TRYGVE SELDAL AS 

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

kvalifikasjoner til å få innvilget sentral godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet.  

 

Tidligere godkjenninger 

Direktoratet er kjent med at foretaket tidligere har hatt sentral godkjenning for det 

påklagede godkjenningsområdet i flere perioder. Til dette vil direktoratet bemerke at ved 

søknad om sentral godkjenning må foretaket dokumentere at det oppfyller de krav som 

fremgår av gjeldende regelverk på tidspunktet for fornyelsessøknaden, jf. SAK10 § 13-4 

tredje ledd. Den sentrale godkjenningsordningen må forholde seg til disse kravene ved 

behandling av søknader, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) kap. 27.6. Dette innebærer at selv om 

foretaket søker om fornyelse av sentral godkjenning må det like fullt ut oppfylle de gjeldende 

krav til utdanning og praksis på søknadstidspunktet.  

 

Det er således ingen automatikk i at et foretak får fornyet sin sentrale godkjenning for de 

godkjenningsområder og/eller tiltaksklasser det tidligere har hatt. Foretakets forrige 

godkjenning ble gitt på bakgrunn av de mer lempeligere regler vedrørende utdanning før 

1.1.2016. Direktoratet har ikke lengre anledning til å foreta en slik kompensering av 

manglende utdanningsnivå, og foretaket må dermed nå dokumentere at det oppfyller de 

krav til kvalifikasjoner som gjelder etter byggesaksforskriften etter 1.1.2016.  

 

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

 

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

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

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

 

Direktoratet vil samtidig opplyse om muligheten til å ta fag-/svennebrev som praksiskandidat 

etter opplæringslova § 3-5, jf. SAK10 § 11-3 tredje ledd og tilhørende veiledning. 

Fylkeskommunen kan gi nærmere informasjon om dette.  

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdet.» 
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Sak 23/19          Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Høland og Setskog Elverk SA (klagesaksnr. 2018/9824) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

godkjenningsområder: 

• Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2 

 

I klagen tar foretaket også opp følgende forhold: 

Foretaket fikk innvilget prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1 i 

henhold til overgangsbestemmelsen i byggesaksforskriften før 1.12.2018 (SAK10) § 20-3. 

Foretaket er uenig i utdanningsvurderingen for nevnte godkjenningsområde og anfører at 

godkjenningsområdet skulle ha vært innvilget på vanlig måte.  

 

I brev datert 05.12.2018 ble vedtak av 21.11.2018 påklaget av foretaket ved Erik Solberg. 

Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 02.10.2018 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 21.11.2018 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2 
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Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig relevant 

utdanning på det nivået som kreves for ansvarlig prosjekterende og utførende i tiltaksklasse 

2, jf. SAK10 §§ 11-2, 11-3 og 11-5, og tilhørende veiledning. Avslaget var videre begrunnet 

med at referanseprosjektene foretaket hadde vist til i hovedsak ble vurdert som relevante for 

tiltaksklasse 1 og at foretaket dermed ikke hadde dokumentert at kravet til praksislengde var 

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

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

SAK10 § 11-1.  

 

Direktoratet fant imidlertid grunnlag for å innvilge prosjektering av oppmålingsteknisk 

prosjektering i tiltaksklasse 1 og utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 1. 

Førstnevnte ble innvilget i henhold til overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Høland og Setskog Elverk SA fikk sentral godkjenning første gang 04.12.2012. I perioden 

05.11.2015 – 05.11.2018 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene 

prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1 og utførelse av innmåling 

og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 1. 

 

Foretaket har ifølge informasjon fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret 21 ansatte og 

ligger i Løken i Aurskog-Høland kommune, Akershus fylke. Geir Rismyhr er daglig leder. Han 

er utdannet sivilingeniør ved avdeling for elektro- og datateknikk, linje A – elkraftteknikk fra 

1989. Foretaket har også dokumentert ansatt med grunnkurs for karttegnere og 

videregående kurs I og II Kart og oppmåling fra 1983-1986.  

 

Foretaket har sin virksomhet innen å eie, bygge og drive energiforsyning, herunder sørge for 

en sikker og rasjonell energidistribusjon til lavest mulig kostnad, skaffe til veie tilstrekkelig 

energi og tilby relevante produkter og tjenester. Foretaket er i Enhetsregisteret registrert 

med næringskoden «35.130 Distribusjon av elektrisitet».  

 

Saksgang 

02.10.2018 Søknad 

08.11.2018 Foreløpig svarbrev 

13.11.2018 Tilsvar fra foretaket 

21.11.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

07.12.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket skriver i klagebrevet at de mener utdanningen innen kart og oppmåling 

tilfredsstiller kvalifikasjonskravene for både oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1 

og 2 samt utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2. Foretaket viser til at 

utdanningen er spisset på fagfeltet. Videre anfører foretaket at det mener at kravet til 
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praksislengde er oppfylt for de påklagede godkjenningsområdene og viser til innsendte 

prosjekter, attester og CV. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. 

 

Saken er vurdert etter byggesaksforskriften (SAK10) slik den lød før endringene 01.12.2018, 

da vedtaket er fattet før dette tidspunktet. Direktoratet bemerker at det er vedtatt enkelte 

endringer i SAK10 med ikrafttredelse 01.12.2018, som blant annet knytter seg til utvidelse av 

antall utdanningsnivåer i SAK10 § 11-2 og inndelingen i funksjoner og tiltaksklasser i tabellen 

i SAK10 § 11-3. Regelverksendringer til gunst for foretaket vil bli tatt hensyn til i vurderingen.  

 

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

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

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

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

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

 

Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

fagskolepoeng), eller tilsvarende, med et tilhørende krav om minst 4 års relevant praksis, jf. 

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

prosjektering i tiltaksklasse 1 vil for eksempel være teknisk fagskole med linjefag kart og 

oppmåling.  

 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med utdanning som sivilingeniør med linjefag 

elkraftteknikk og grunnkurs for karttegnere og videregående kurs I og II Kart og oppmåling.  

 

Utdanningen som sivilingeniør med linjefag elkraftteknikk oppfyller kravet til nødvendig 

utdanningsnivå. Spørsmålet blir derfor om utdanningen er relevant for oppmålingsteknisk 

prosjektering.  

 

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

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

utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets innhold 

og arbeidsoppgaver. 

 

Godkjenningsområdet oppmålingsteknisk prosjektering omfatter vurdering av offentlig 

kartgrunnlag, forslag til plassering, valg av kartgrunnlag for situasjonsplan, utarbeidelse av 

stikningsplan og koordinatlister, dokumentasjon av toleransekrav og angivelse av metode og 
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utstyrsvalg, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav c og tilhørende veiledning. For at en 

utdanning skal være relevant for dette godkenningsområdet, er det følgelig avgjørende at 

utdanningen innehar opplæring i fagområder knyttet til landmåling.  

 

Av vitnemålet for utdanningen som sivilingeniør med linjefag elkraftteknikk kan ikke 

direktoratet se at utdanningen innehar opplæring i fagområder knyttet til landmåling. 

Direktoratet finner derfor ikke at utdanningens fagretning og innhold gjenspeiler det 

påklagede godkjenningsområdets innhold og arbeidsoppgaver. Utdanningen vurderes derfor 

til ikke å være relevant for oppmålingsteknisk prosjektering.   

 

Når det gjelder grunnkurs for karttegnere og videregående kurs I og II Kart og oppmåling, 

finner direktoratet at utdanningen innehar relevante fag for det påklagede 

godkjenningsområdet. Spørsmålet blir derfor om utdanningen oppfyller kravet til 

utdanningsnivå tilsvarende mesterbrev eller teknisk fagskole.  

 

Utdanningen innen kart og oppmåling er ifølge vitnemålet og en bekreftelse fra Rud 

videregående skole, som foretaket har vedlagt i klagesaken, en treårig utdanning i den 

videregående skole fra 1983-1986. Av studiebekreftelsen fremgår det at studieløpet var lagt 

opp slik: 

- GK: Grunnkurs karttegnere 83-84 

- VK I: Videregående kurs I Kart og oppmåling 84-85 

- VK II: Videregående kurs II Kart og oppmåling/Landmåler og kartkonst. 85-86 

 

Direktoratet vurderer derfor at grunnkurs for karttegnere og videregående kurs I og II i Kart 

og oppmåling er på utdanningsnivå tilsvarende fag-/svennebrev. Kravet til utdanningsnivå 

tilsvarende mesterbrev eller teknisk fagskole er dermed ikke oppfylt.  

 

I foretakets organisasjonsplan er det oppført to ansatte med teknisk fagskole. Direktoratet 

etterspurte i brev av 08.11.2018 kopi av vitnemål som viser utdanningenes fagretning og 

fagsammensetning. Direktoratet kan ikke se å ha mottatt kopi av vitnemålet for disse.  

 

Foretaket har dermed ikke dokumentert at det oppfyller utdanningskravet for ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 1.  

 

Ettersom foretaket i forrige godkjenningsperiode hadde sentral godkjenning for 

oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1, ble imidlertid godkjenningsområdet i vedtak 

av 21.11.2018 innvilget i henhold til overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3.  

 

Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

eller tilsvarende grad) med 180 studiepoeng eller tilsvarende, med et tilhørende krav om 
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minst 6 års relevant praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Etter 

regelverksendringene i SAK10 01.12.2018 vil også høyere fagskolegrad med 120 studiepoeng 

med et tilhørende krav om minst 10 års relevant praksis kunne være relevant, jf. SAK10 etter 

01.12.2018 §§ 11-2 og 11-3. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for 

eksempel være ingeniør eller teknisk fagskole med linjefag kart og oppmåling.  

 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med utdanning som sivilingeniør med linjefag 

elkraftteknikk og grunnkurs for karttegnere og videregående kurs I og II Kart og oppmåling.  

 

Når det gjelder vurderingen av utdanningen som sivilingeniør med linjefag elkraftteknikk, 

vises det til vurderingen av denne ovenfor, hvor denne er vurdert til å ikke være relevant for 

oppmålingsteknisk prosjektering.  

 

Når det gjelder grunnkurs for karttegnere og videregående kurs I og II Kart og oppmåling, 

vises det også til vurderingen ovenfor om at denne er relevant for oppmålingsteknisk 

prosjektering, men at den er vurdert til utdanningsnivå tilsvarende fag-/svennebrev. Kravet 

til utdanningsnivå tilsvarende utdanning på høgskolenivå med 180 studiepoeng eller høyere 

fagskolegrad med 120 studiepoeng er dermed ikke oppfylt.   

 

I foretakets organisasjonsplan er det oppført to ansatte med teknisk fagskole. Direktoratet 

etterspurte i brev av 08.11.2018 kopi av vitnemål som viser utdanningenes fagretning og 

fagsammensetning. Direktoratet kan ikke se å ha mottatt kopi av vitnemålet for disse.  

 

Foretaket har dermed ikke dokumentert at det oppfyller utdanningskravet for ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 2.  

 

Krav til praksis 

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

igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet ønsker imidlertid å 

komme med noen korte bemerkninger til praksisen foretaket har vist til.  

 

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

utdanningsnivået som kreves. Det skal legges vekt på om praksisen er oppdatert. For 

tiltaksklasse 2 vil normalt praksis fra de siste 10 år anses oppdatert og relevant, jf. SAK10 § 

11-3 og tilhørende veiledning.  

 

Foretaket har vist til referanseprosjekter fra perioden 2005-2018. Referanseprosjekter som 

er eldre enn 10 år vil etter ovennevnte tillegges mindre vekt ved relevansvurderingen. For 

øvrig har foretaket vist til flere referanseprosjekter av nyere dato som i seg selv kan være 

relevante for oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2. Direktoratet har imidlertid 

ikke anledning til å la praksis veie opp for manglende utdanningsnivå. Hertil kommer også at 

relevant praksis vil si at den normalt bygger på det utdanningsnivået som kreves, som nevnt 

ovenfor.  
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Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

fagskolepoeng), eller tilsvarende, med et tilhørende krav om minst 3 års relevant praksis, jf. 

SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for utførelse av 

innmåling og utstikking i tiltaksklasse 2 vil for eksempel være teknisk fagskole med linjefag 

kart og oppmåling.  

 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med utdanning som sivilingeniør med linjefag 

elkraftteknikk og grunnkurs for karttegnere og videregående kurs I og II Kart og oppmåling.  

 

Utdanningen som sivilingeniør med linjefag elkraftteknikk oppfyller kravet til nødvendig 

utdanningsnivå. Spørsmålet blir derfor om utdanningen er relevant for oppmålingsteknisk 

prosjektering.  

 

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

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

utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets innhold 

og arbeidsoppgaver. 

 

Godkjenningsområdet utførelse av innmåling og utstikking av tiltak omfatter innmåling av 

tilstrekkelige antall faste punkter i terrenget, som grunnlag for å fastlegge tiltakets plassering 

på situasjonsplan (polygonpunkter, grensemerker, nabobygg høyder på ledninger, 

manglende detaljer i kart med mer) og overføring av tiltakets plassering med utstikking av 

punkter fra koordinatfestet situasjonsplan til terreng, samt høydeplassering, jf. SAK10 § 13-5 

tredje ledd bokstav a og tilhørende veiledning. For at en utdanning skal være relevant for 

dette godkenningsområdet, er det følgelig avgjørende at utdanningen innehar opplæring i 

fagområder knyttet til landmåling.  

 

Av vitnemålet for utdanningen som sivilingeniør med linjefag elkraftteknikk kan ikke 

direktoratet se at utdanningen innehar opplæring i fagområder knyttet til landmåling. 

Direktoratet finner derfor ikke at utdanningens fagretning og innhold gjenspeiler det 

påklagede godkjenningsområdets innhold og arbeidsoppgaver. Utdanningen vurderes derfor 

til ikke å være relevant for utførelse av innmåling og utstikking av tiltak. 

 

Når det gjelder grunnkurs for karttegnere og videregående kurs I og II Kart og oppmåling, 

finner direktoratet at utdanningen innehar relevante fag for det påklagede 

godkjenningsområdet. Det vises imidlertid til vurderingen av denne utdanningen ovenfor, 

hvor den er vurdert til utdanningsnivå tilsvarende fag-/svennebrev. Kravet til utdanningsnivå 

tilsvarende mesterbrev eller teknisk fagskole er dermed ikke oppfylt.    
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I foretakets organisasjonsplan er det oppført to ansatte med teknisk fagskole. Direktoratet 

etterspurte i brev av 08.11.2018 kopi av vitnemål som viser utdanningenes fagretning og 

fagsammensetning. Direktoratet kan ikke se å ha mottatt kopi av vitnemålet for disse.  

 

Foretaket har dermed ikke dokumentert at det oppfyller utdanningskravet for ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 2.  

 

Når det gjelder forholdet til overgangsbestemmelsen bemerker direktoratet kort at foretaket 

ikke hadde sentral godkjenning for utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 

2 i forrige godkjenningsperiode og at søknaden derfor ikke er å regne som en fornyelse av 

dette området. Overgangsbestemmelsen kommer derfor ikke til anvendelse for dette 

området, jf. SAK10 § 20-3.    

 

Krav til praksis 

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

igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet ønsker imidlertid å 

komme med noen korte bemerkninger til praksisen foretaket har vist til.  

 

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

utdanningsnivået som kreves. Det skal legges vekt på om praksisen er oppdatert. For 

tiltaksklasse 2 vil normalt praksis fra de siste 10 år anses oppdatert og relevant, jf. SAK10 § 

11-3 og tilhørende veiledning.  

 

Foretaket har vist til referanseprosjekter fra perioden 2005-2018. Referanseprosjekter som 

er eldre enn 10 år vil etter ovennevnte tillegges mindre vekt ved relevansvurderingen. For 

øvrig har foretaket vist til flere referanseprosjekter av nyere dato som i seg selv kan være 

relevante for utførelse av innmåling og utstikking i tiltaksklasse 2. Direktoratet har imidlertid 

ikke anledning til å la praksis veie opp for manglende utdanningsnivå. Hertil kommer også at 

relevant praksis vil si at den normalt bygger på det utdanningsnivået som kreves, som nevnt 

ovenfor.  

 

Konklusjon 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Høland og Setskog Elverk SA verken 

i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige 

kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. 

 

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

 

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

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

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

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

godkjenningsområdene.» 

 

Klager har i e-post datert 14.03.2019 sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i  

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

de har avgjørende betydning for resultatet i saken. 

 

Sak 24/19          Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Østli Otto (klagesaksnr. 2018/9993) 

Klagenemndas leder Anette Søby Bakker erklærte seg inhabil og deltok ikke i behandlingen 

av saken. 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

godkjenningsområder: 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 2 

 

I e-post datert 11.12.2018 samt ytterligere supplerende klagebrev av 19.12.2018, ble vedtak 

av 11.12.2018 påklaget ved innehaver Otto Østli. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 24.05.2018 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett.  

 

I vedtak datert 11.12.2018 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 
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• Kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 

• Kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1 

 

De innvilgede godkjenningsområder ble til opplysning innvilget på bakgrunn av 

overgangsbestemmelsen i byggesaksforskriften (SAK10) § 20-3.  

 

Følgende godkjenningsområder ble avslått: 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 2 

 

Avslagene ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert å ha ansatte med 

relevant utdanning med tilstrekkelig nivå, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 med tilhørende 

veiledning. Foretaket hadde vist til å ha en ansatt med 2-årig utdanning for tekniske 

assistenter - maskinlinjen fra 1963, samt takstmannsskolen fra 1990 og 1994. Utdanningene 

ble av direktoratet samlet sett vurdert til å sidestilles med fagbrevnivå og oppfylte dermed 

ikke kravet til utdanningsnivå for de omsøkte tiltaksklasser.  

 

Etter direktoratets vurdering var utdanningen heller ikke tilstrekkelig relevant for de omsøkte 

godkjenningsområdene, heller ikke for lavere tiltaksklasser. Foretaket viste også til 

medlemskap i NAL, hvor det av direktoratet ble påpekt at medlemskap i privat organisasjon 

ikke kan sidestilles med formell utdanning på tilstrekkelig nivå. Direktoratet viste også til at 

det ikke kan gis sentral godkjenning på bakgrunn av praksis alene, da praksis må bygge på 

nødvendig utdanningsnivå og relevant utdanning, jf. SAK10 § 11-5.  

 

Overgangsbestemmelsen kom heller ikke til anvendelse da det ikke var dokumentert 

tilstrekkelig relevant utdanning, jf. SAK10 § 20-3 og tilhørende veiledning. Foretaket hadde 

dermed ikke dokumentert å ha tilstrekkelige kvalifikasjoner tilpasset de omsøkte 

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

 

Generelle opplysninger om foretaket 

ØSTLI OTTO fikk sentral godkjenning første gang 25.06.1998. I perioden 23.07.2015 – 

23.07.2018 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene ansvarlig søker i 

tiltaksklasse 2, prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2, prosjektering av brannkonsept i 

tiltaksklasse 2, overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 og uavhengig kontroll av 

våtrom i tiltaksklasse 1.  

 

Foretaket er et enkeltpersonforetak med 0 ansatte og ligger i Hamar i Hedmark. Otto Østli er 

innehaver. Han har 2-årig utdanning for tekniske assistenter ved maskinlinjen ved 

Fylkesyrkesskolen i Hamar fra 1963 samt takstmannsskolen fra 1990 og 1994. Otto Østli er 

eneste ansatte i enkeltpersonforetaket.  
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Foretaket har sin virksomhet innen arkitektvirksomhet og er i Enhetsregisteret registrert med 

næringskoden «71.112 Arkitekttjenester vedrørende byggverk».  

 

Saksgang 

24.05.2018 Søknad  

13.07.2018 Foreløpig svarbrev 

11.12.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

12.12.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

Otto Østli viser i klagebrevet til å ha blitt tatt opp i Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) i 

1974 etter ordningen for diverse utdannelse/praksis på lik linje som sivilarkitekter fra 

universiteter. Østli viser også til å være medlem av Arkitektbedriftene i Norge. 

 

Otto Østli har siden 1990 drevet eget arkitektkontor på Hamar og viser til å ha gjennomført 

et stort antall prosjekter i tiltaksklasse 3 og 2. Han viser også til å ha vunnet 

arkitektkonkurranser og blitt tildelt Byggeskikkprisen 2009 fra Hamar kommune.  

 

Østli anfører i klagen at direktoratet har trenert saksbehandlingen av hans fornyelse, slik at 

avslaget kom etter de nye reglene som trådte i kraft 1. desember 2018. Han viser til at 

søknaden skal behandles etter reglene som var i kraft ved innsendelse av søknaden, og ser på 

avslaget som et arbeidsforbud. Avslutningsvis krever Østli at hans sentrale godkjenning 

suppleres med de påklagede godkjenningsområdene.  

 

Det henvises for øvrig til klagen.  

 

Vurdering 

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

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene.  

 

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

ansvarsrett «dokumentere at faglig ledelse er fast ansatt i foretaket og oppfyller krav til 

relevant utdanning og praksis som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområde».  

 

Samlet vurdering for: 

Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 og prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 

2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 2 er høyere fagskolegrad med 120 studiepoeng, eller 

tilsvarende, med tilhørende 10 års praksis, eller bachelorgrad i ingeniørutdanning, 

høgskolegrad eller tilsvarende grad med 180 studiepoeng, eller tilsvarende, med tilhørende 6 

års praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning.  
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Relevant utdanning for disse godkjenningsområdene i tiltaksklasse 2 vil for eksempel være 3-

årig bachelorgrad i bygg.  

 

Otto Østli har vært medlem i NAL siden 1974, og har 2-årig utdanning fra Fylkesyrkesskolen i 

Hamar ved maskinlinjen fra 1963 samt takstmannsskolen fra 1990 og 1994. Utdanningen 

Otto Østli har vist til vurderes til å tilsvare fag-/svennebrevnivå. Utdanningen oppfyller 

dermed ikke kravet til utdanningsnivå for disse godkjenningsområdene, hverken i 

tiltaksklasse 1 eller 2, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 med tilhørende veiledning.  

 

I tillegg til å ha tilstrekkelig utdanningsnivå, må også utdanningen være tilstrekkelig relevant 

for godkjenningsområdet det søkes om, jf. SAK10 §§ 11-1 andre ledd og 11-3 med tilhørende 

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

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

derfor være om utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler de påklagede 

godkjenningsområdenes innhold og arbeidsoppgaver.  

 

Fagområdet prosjektering av arkitektur omfatter i henhold til SAK10 § 13-5 andre ledd 

bokstav a og tilhørende veiledning arkitektonisk utforming av nytt eller endring av 

eksisterende tiltak, hvor krav til visuelle kvaliteter, funksjonelle og miljømessige forhold, 

samt byggverkets kompleksitet og/eller tilpasningsbehov til omgivelser er avgjørende for 

fastsettelse av tiltaksklasse. Oppgaven omfatter også utarbeidelse av situasjonsplan med 

plassering av tiltaket på tomta, og prosjektering av utomhusarealer herunder veg og 

parkeringsplass, samt universell utforming (UU) av utomhusområder og planløsning i bygget.  

 

Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 omfatter arkitektonisk utforming av byggverk i 

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

BRA med enkle krav til arkitektonisk utforming. Eksempler på arkitekturprosjektering i 

tiltaksklasse 2 kan være boligblokker, kontor- og forretnings- og skolebygg (inntil 5. etg.), 

store utendørstribuner, bruer og middels høye tårn.  

 

Fagområdet prosjektering av brannkonsept omfatter i henhold til SAK10 § 13-5 andre ledd 

bokstav d og tilhørende veiledning utforming av helhetlig konsept for brannsikkerheten for 

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

forutsatte bruk, størrelse og planløsning. Dette omfatter tiltak for å ivareta sikkerhet ved 

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

røykspredning, samt tiltak for å sikre materielle verdier. 

 

Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 2 omfatter utforming av helhetlig konsept for 

sikkerhet ved brann for nytt eller endring av eksisterende byggverk i brannklasse 1 som er i 

risikoklasse 3, 5 og 6, og for byggverk i brannklasse 2 som er i risikoklasse 1, 2 og 4. 
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Tiltaket må prosjekteres i samsvar med preaksepterte ytelser, jf. byggteknisk forskrift § 2-1 

andre ledd bokstav a.  

 

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

godkjenningsområdene vil det være avgjørende hvorvidt utdanningen innehar elementer 

knyttet til konstruksjonssikkerhet og byggteknisk prosjektering, herunder også estetisk 

planlegging, funksjon og design.  

 

Direktoratet vil her bemerke at foretak som søker sentral godkjenning skal ha faglig ledelse 

som behersker bredden av arbeidsoppgaver innen de godkjenningsområder det søkes sentral 

godkjenning for, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) side 130. Dette innebærer at faglig ledelse 

dermed må ha utdanning og praksis som gir tilstrekkelige kvalifikasjoner til å kunne forestå 

hele bredden av godkjenningsområdets arbeidsoppgaver.  

 

Otto Østli har vist til å ha gått maskinlinjen ved Fylkesyrkesskolen i Hamar samt 

takstmannsskolen. Etter direktoratets vurdering har ikke denne utdanningen i tilstrekkelig 

grad en fagsammensetning som ivaretar godkjenningsområdenes oppgaver, hverken i 

tiltaksklasse 1 eller 2. Det stilles også for tiltaksklasse 1 krav til kunnskaper om 

konstruksjonssikkerhet, bygningsteknisk prosjektering, funksjon og design. Det er ikke 

dokumentert overfor direktoratet at utdanningen til Otto Østli innehar slike nødvendige 

elementer. Direktoratets vurdering er derfor at foretaket ikke har dokumentert å ha 

tilstrekkelig relevant utdanning for de påklagede godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 11-3.  

 

NAL-medlemsskap 

Foretaket har i klagen anført at innehaver Otto Østli siden 1974 har vært medlem i Norske 

Arkitekters Landsforbund (NAL) etter ordningen for diverse utdannelse/praksis på lik linje 

med sivilarkitekter fra universiteter.  

 

Til dette vil direktoratet bemerke at medlemskap i privat organisasjon ikke kan sidestilles 

med formell, relevant utdanning på tilstrekkelig nivå. Private organisasjoner kan selv utforme 

egne krav for opptak, samt gjøre unntak fra disse. Kravene til utdanning for sentral 

godkjenning fremgår av byggesaksforskriften (SAK10). Direktoratet må ved behandling av 

søknader om sentral godkjenning forholde seg til de fastsatte utdanningsnivåene og kravene 

som følger av SAK10 for de enkelte funksjoner og tiltaksklasser. Foretak som søker sentral 

godkjenning må dermed dokumentere at de oppfyller kravene til utdanning i SAK10, 

uavhengig av medlemskap i private organisasjoner.  

 

Forholdet til overgangsbestemmelsen 

Foretaket har tidligere hatt sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. 

Det må dermed vurderes hvorvidt foretaket omfattes av overgangsbestemmelsen i SAK10 § 

20-3 som gjelder kompensering av manglende utdanningsnivå.  
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01.01.2016 trådte en rekke endringer i SAK10 i kraft, herunder klare krav til utdanning. Etter 

tilbakemeldinger fra bransjeorganisasjoner og foretak om at endringene kom overraskende 

og fikk negative konsekvenser for foretakene, vedtok Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD) en overgangsbestemmelse.  

 

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

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

01.01.2016. Bestemmelsen gjelder frem til 01.07.2020 og ble innført for at foretakene skulle 

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

Overgangsbestemmelsen retter seg mot de foretakene som ikke har tilstrekkelig 

utdanningsnivå for de omsøkte godkjenningsområder, men som har relevant utdanning på 

minimum fagbrevnivå og solid og langvarig praksis.  

 

En forutsetning for at foretaket skal omfattes av overgangsbestemmelsen og er at det gjelder 

en fornyelsessøknad i tillegg til at foretaket kan vise til relevant utdanning for de aktuelle 

godkjenningsområdene. Det kompenseres dermed kun for manglende utdanningsnivå, ikke 

for manglende relevant utdanning. Overgangsbestemmelsen vil derfor ikke få anvendelse i 

dette tilfellet hvor foretakets innehaver ikke har dokumentert å ha relevant utdanning. 

Foretaket omfattes på bakgrunn av dette ikke av overgangsbestemmelsen for sentral 

godkjenning, jf. SAK10 § 20-3.  

 

Foretaket må dermed vurderes etter de absolutte kravene til utdanning som følger av SAK10 

§§ 11-2 og 11-3. Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt, jf. vurderingene over.  

 

Krav til praksis 

Utdanningskravene som oppstilles i SAK10 §§ 11-2 og 11-3 er absolutte, og praksis kan ikke 

veie opp for utdanningens manglende relevans og/eller nivå. Da foretaket ikke har 

dokumentert at utdanningskravene er oppfylt, er det ikke nødvendig å gå detaljert igjennom 

foretakets praksis for å avgjøre klagen. 

 

Direktoratet vil imidlertid kort bemerke at foretaket i fornyelsessøknaden har vist til 

prosjekter fra 2015 og 2017 som synes å være relevante for de påklagede 

godkjenningsområdene, jf. SAK10 §§ 11-3 og 13-5 andre ledd bokstav a og d med tilhørende 

veiledning.  

 

Foretaket har også i tidligere søknader vist til relevant praksis over tid med 

godkjenningsområdene. I de tilfeller overgangsbestemmelsen ikke kommer til anvendelse 

har imidlertid ikke direktoratet anledning til å fravike kravene til utdanning i henhold til 

SAK10 §§ 11-2 og 11-3, og praksis kan dermed ikke veie opp for manglende relevant 

utdanning på det nivået som kreves.  
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Konklusjon 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at ØSTLI OTTO verken i søknaden eller 

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

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene.  

 

Tidligere godkjenninger 

Direktoratet er kjent med at foretaket tidligere har hatt sentral godkjenning for de påklagede 

godkjenningsområdene. Til dette vil direktoratet bemerke at ved søknad om sentral 

godkjenning må foretaket dokumentere at det oppfyller de krav som fremgår av gjeldende 

regelverk på tidspunktet for fornyelsessøknaden, jf. SAK10 § 13-4 tredje ledd. Den sentrale 

godkjenningsordningen må forholde seg til disse kravene ved behandling av søknader, jf. 

Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) kap. 27.6. Dette innebærer at selv om foretaket søker om 

fornyelse av sentral godkjenning må det like fullt ut oppfylle de gjeldende krav til utdanning 

og praksis på søknadstidspunktet.  

 

Det er således ingen automatikk i at et foretak får fornyet sin sentrale godkjenning for de 

godkjenningsområder og/eller tiltaksklasser det tidligere har hatt. Foretakets forrige 

godkjenning ble gitt på bakgrunn av de mer lempeligere regler vedrørende utdanning før 

1.1.2016. Direktoratet har ikke lengre anledning til å foreta en slik lempeligere vurdering av 

utdanningskravene, og foretaket må dermed nå dokumentere at det oppfyller de krav til 

kvalifikasjoner som gjelder etter byggesaksforskriften etter 1.1.2016.  

 

Bakgrunn for lang behandlingstid 

Direktoratet er kjent med at det har tatt lang tid å behandle foretakets søknad om sentral 

godkjenning, og vil beklage dette. Bakgrunnen for den lange behandlingstiden er at 

direktoratet har foretatt nødvendige undersøkelser når det gjelder vurdering av utdanningen 

til Otto Østli, herunder NAL-medlemskap. Vurderingene er gjort i samråd med 

departementet, og var nødvendige for å kunne ta stilling til foretakets kompetanse. 

Saksbehandlingen er dermed ikke trenert slik foretaket anfører.  

 

Direktoratet vil forøvrig bemerke at endringene i SAK10 som trådte i kraft 1.12.2018 ikke har 

innvirkning på foretakets sak, da endringene ikke gjaldt forhold som har betydning for 

klagesaken til ØSTLI OTTO. At vedtaket er etter denne datoen har dermed ikke hatt 

betydning for vurderingen av saken.  

 

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

 

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

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

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

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

godkjenningsområdene.» 

 

Klager har i e-post datert 12.03.2019 sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i  

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

de har avgjørende betydning for resultatet i saken. 

 

Sak 25/19          Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Reiersen Entreprenør AS (klagesaksnr. 2018/10109) 

Klagesaken utgår fra behandling. 

 

Sak 26/19          Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Rørmontasje AS (klagesaksnr. 2019/731) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas til følge for det påklagede godkjenningsområdet. 

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

Klagenemnda er av den oppfatning at utdanningen som rørleggermester er tilstrekkelig 

relevant for det påklagede godkjenningsområdet. Det hitsettes fra direktoratets 

redegjørelse: 

«Klagen gjelder 

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

godkjenningsområde: 

• Kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 

 

I elektronisk klage av 24.01.2019 ble vedtak av 11.01.2019 påklaget av foretaket. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 05.11.2018 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 11.01.2019 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 
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• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

 

Til opplysning ble de innvilgede godkjenningsområder gitt med bakgrunn i 

overgangsbestemmelsen i byggesaksforskriften (SAK10) § 20-3. Foretaket hadde 

dokumentert langvarig og relevant praksis som veide opp for manglende utdanningsnivå. 

 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 

 

Begrunnelsen for avslaget var at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig relevant 

utdanning, jf. SAK10 §§ 11-3 og 11-5 med tilhørende veiledning.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

RØRMONTASJE AS fikk sentral godkjenning første gang 23.02.2004. I perioden 13.01.2016 – 

10.01.2019 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene ansvarlig søker i 

tiltaksklasse 1, prosjektering av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2, 

utførelse av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 og kontroll av våtrom i 

tiltaksklasse 1.  

 

Foretaket har 3 ansatte og ligger i Oslo. Pål Bratvold er daglig leder. Han har mesterbrev i 

rørleggerfaget fra 1991. Det er i tillegg også en annen ansatt i foretaket med mesterbrev i 

rørleggerfaget fra 2002.  

 

Foretaket har sin virksomhet innen rørleggervirksomhet, og er i Enhetsregisteret registrert 

med næringskoden «43.221 Rørleggerarbeid».  

 

Saksgang 

05.11.2018 Søknad 

11.01.2019 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

24.01.2019 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket stiller i klagen spørsmål om det ikke er slik at det kreves tverrfaglighet for å utføre 

våtrom forskriftsmessig, hvor både rørlegger, tømrer, murer og membranlegger må 

samarbeide for at et våtrom skal bli riktig planlagt og utført. Foretaket anfører at 

tømrerutdanningen som direktoratet sier at er relevant, heller ikke kan være tilstrekkelig 
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relevant for å ivareta hele fagområdet når det gjelder for eksempel montering av sluk. Faglig 

leder Pål Bratvold viser videre til å ha lang erfaring med våtrom og ber direktoratet om å 

vurdere saken på nytt. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet.  

 

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

ansvarsrett «dokumentere at faglig ledelse er fast ansatt i foretaket og oppfyller krav til 

relevant utdanning og praksis som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområde».  

 

 

Uavhengig kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

kontrollerende i tiltaksklasse 1 er mesterbrev eller høyere fagskolegrad med 120 

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

utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være mesterbrev som tømrer 

eller teknisk fagskole bygg.  

 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med mesterbrev som rørlegger. Utdanningen 

tilfredsstiller kravet til utdanningsnivå for funksjonen ansvarlig kontrollerende i tiltaksklasse 

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

 

I tillegg til å ha tilstrekkelig utdanningsnivå, må også utdanningen være tilstrekkelig relevant 

for godkjenningsområdet det søkes om, jf. SAK10 §§ 11-1 andre ledd og 11-3 med tilhørende 

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

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

 

Uavhengig kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 omfatter i henhold til SAK10 § 13-5 fjerde ledd 

bokstav b og tilhørende veiledning uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og 

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

boenhet.» 

 

Klagenemndas vurdering av utdanning 

Klagenemnda er av den oppfatning at utdanningen som rørleggermester er relevant 

utdanning for det påklagede godkjenningsområdet. Det er lagt vekt på at en rørleggermester 

har tilstrekkelig kompetanse med koordinering mot andre fag som er nødvendig for å kunne 

levere et komplett våtrom. Foretaket oppfyller dermed kravet til relevant utdanning, jf. 

SAK10 §§ 11-1 andre ledd og 11-3.  

 

Utdanningskravet er dermed oppfylt.  
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Klagenemndas vurdering av praksis 

Foretaket viser i søknaden til oppdatert praksis med godkjenningsområdet. Ettersom det 

gjelder en fornyelsessøknad og foretaket tidligere har vist til referanseprosjekter fra 

godkjenningsområdet, er kravet til praksis oppfylt. 

 

Konklusjon 

Klagenemnda har etter dette kommet frem til at klagen tas til følge.  

 

Sak 27/19          Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Jevnaker Transportsentral (klagesaksnr. 2019/864) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

godkjenningsområder: 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 10.01.2019 ble vedtak av 10.01.2019 påklaget ved innehaver Martin Greftegreff. 

Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 23.10.2018 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 10.01.2019 avslo direktoratet søknaden. Følgende godkjenningsområder ble 

ikke innvilget: 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 
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Avslagene ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig 

utdanningsnivå, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-2 og 11-3. Det ble vist til at 

minimumskravet til utdanningsnivå for sentral godkjenning er utdanning på nivå med fag-

/svennebrev eller tilsvarende. Foretaket hadde vist til å ha en ansatt med ADK-1 sertifikat og 

kompetansebevis som etter direktoratets vurdering ikke tilsvarer minimumskravet til 

utdanningsnivå.  

 

Det ble samtidig opplyst om at direktoratet var klar over at foretaket tidligere hadde hatt 

sentral godkjenning for disse godkjenningsområdene. Overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-

3 kom imidlertid ikke til anvendelse, da det ikke var dokumentert at minstekravet til 

utdanningsnivå var oppfylt, jf. SAK10 § 20-3 og tilhørende veiledning.  

Generelle opplysninger om foretaket 

JEVNAKER TRANSPORTSENTRAL fikk sentral godkjenning første gang 09.04.2013. I perioden 

10.11.2015 – 10.11.2018 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene 

utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 og utførelse av riving og 

miljøsanering i tiltaksklasse 1.  

 

Foretaket er et enkeltpersonforetak med 1 ansatt og ligger i Jevnaker i Jevnaker kommune i 

Oppland. Martin Greftegreff er innehaver. Han har ADK-1 sertifikat og kompetansebevis 

maskinfører M1 – M6 samt 40 timers kurs som bergsprengingsleder.  

 

Foretaket har sin virksomhet innen anleggsvirksomhet med egen gravemaskin, lastebil og 

utstyr, kjøp og salg av fast eiendom og virksomhet som er beslektet med ovenstående. 

Foretaket er i Enhetsregisteret registrert med næringskoden «43.120 Grunnarbeid».  

 

Saksgang 

23.10.2018 Søknad 

10.01.2019 Vedtak om sentral godkjenning (Totalavslag) 

30.01.2019 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

Innehaver Martin Greftegreff skriver i klagen at han ikke aksepterer direktoratets avslag på 

tre nye år for hans firma, muligens de siste tre årene av hans firma etter 50 år i bransjen. Han 

viser til å ha drevet med lovlige godkjenninger i alle år med oppdatering av kurs gjennom 

årene. Siste godkjenning av 10.11.2015 ble gitt på samme grunnlag for 3-4 år siden.  

 

Avslutningsvis kreves det en ny vurdering. Det er også ønskelig at direktoratet opplyser om 

eventuelt hvilket departement som står bak en slik endring som gir slike konsekvenser, 

dersom hans kunnskap i bransjen som eneeier av firmaet i 50 år nå krever fag-/svennebrev.  

 

Det henvises for øvrig til klagen. 
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Vurdering 

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

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene.  

 

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

ansvarsrett «dokumentere at faglig ledelse er fast ansatt i foretaket og oppfyller krav til 

relevant utdanning og praksis som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområde».  

 

Samlet vurdering for: 

Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2, utførelse av landskapsutforming i 

tiltaksklasse 2 og utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 1 er fag- eller svennebrev, eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 

og tilhørende veiledning. For funksjonen ansvarlig utførende i tiltaksklasse 2 kreves det 

utdanning på nivå med mesterbrev eller tilsvarende, eller høyere fagskolegrad med 120 

studiepoeng, eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3.  

 

Eksempel på relevant utdanning for godkjenningsområdene utførelse av veg- og 

grunnarbeider i tiltaksklasse 2 og utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 2 vil kunne 

være teknisk fagskole anlegg. For godkjenningsområdet utførelse av riving og miljøsanering i 

tiltaksklasse 1 vil relevant utdanning for eksempel være fagbrev som anleggsmaskinfører.  

 

Vurdering av utdanning 

Foretakets innehaver Martin Greftegreff har vist til å ha ADK-1 sertifikat og kompetansebevis 

maskinfører M1 – M6 samt 40 timers kurs som bergsprengingsleder.  

 

Hverken kompetansebeviset, ADK-1 sertifikat eller kurset som bergsprengingsleder har 

tilstrekkelig nivå til å kunne vurderes som tilsvarende nivå med fag-/svennebrev, som er 

minimumskravet til utdanningsnivå for sentral godkjenning, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 med 

tilhørende veiledning. Foretaket har dermed ikke dokumentert at minimumskravet til 

utdanningsnivå for å få innvilget sentral godkjenning er oppfylt.  

 

Foretaket viser til at det har hatt sentral godkjenning for de påklagede 

godkjenningsområdene i to perioder tidligere. Det må derfor vurderes om 

overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3 kommer til anvendelse.  

 

Forholdet til overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3 

01.01.2016 trådte en rekke endringer i SAK10 i kraft, herunder klare krav til utdanning. Etter 

tilbakemeldinger fra bransjeorganisasjoner og foretak om at endringene kom overraskende 

og fikk negative konsekvenser for foretakene, vedtok Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD) en overgangsbestemmelse.  
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Overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3 innebærer at foretak som søker om fornyelse av sin 

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

01.01.2016. Bestemmelsen gjelder frem til 01.07.2020 og ble innført for at foretakene skulle 

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

 

Det er en forutsetning for at overgangsbestemmelsen skal komme til anvendelse at foretaket 

kan dokumentere å ha ansatte med utdanning som tilfredsstiller minstekravet til 

utdanningsnivå, jf. SAK10 § 20-3. Minstekravet til utdanningsnivå fremgår av SAK10 §§ 11-2 

og 11-3, hvor dette er utdanning på nivå med fag-/svennebrev.  

 

Praksis kan etter overgangsbestemmelsen kun kompensere for ett manglende 

utdanningsnivå, men praksis kan aldri kompensere for totalt fravær av formell utdanning, jf. 

SAK10 § 20-3 og tilhørende veiledning. Kravene til formell utdanning fremgår som nevnt av 

SAK10 §§ 11-2 og 11-3.  

 

Foretakets vedlagte kursbevis, kompetansebevis og sertifikat kan som nevnt over ikke 

sidestilles med minstekravet til utdanning på fag-/svennebrevnivå. Overgangsbestemmelsen 

kommer dermed ikke til anvendelse i dette tilfellet, da foretaket ikke har dokumentert å ha 

ansatte med utdanning tilsvarende minstekravet, jf. SAK10 §§ 11-2, 11-3 og 20-3 og 

tilhørende veiledning. Foretaket må dermed vurderes etter de absolutte kravene til 

utdanningsnivå som følger av SAK10 §§ 11-2 og 11-3.  

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

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

gjennom referanseprosjektene for å avgjøre klagen. Direktoratet vil imidlertid kort bemerke 

at foretaket for godkjenningsområdene utførelse av veg- og grunnarbeider og 

landskapsutforming i tiltaksklasse 2 har vist til en rekke referanseprosjekter som direktoratet 

ut i fra beskrivelser og type tiltak vurderer til ikke å ha tilstrekkelig kompleksitet til å omfattes 

av områdene i tiltaksklasse 2, men som vil kunne være relevante for godkjenningsområdene i 

tiltaksklasse 1.  

 

For godkjenningsområdet utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 har foretaket 

vist til ett prosjekt som omfatter riving og sanering av en eldre bolig. Prosjektet vil kunne 

omfattes av godkjenningsområdets innhold som relevant praksis for tiltaksklasse 1.  

 

Direktoratet har imidlertid ikke anledning til å fravike kravet til utdanningsnivå i henhold til 

SAK10 §§ 11-2 og 11-3, og nevnte praksis kan dermed ikke veie opp for manglende 

utdanningsnivå.  

 

Foretaket har etter dette ikke dokumentert å ha de kvalifikasjoner som er nødvendig for å 

inneha sentral godkjenning, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd.  



 

Side 125 

Konklusjon 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at JEVNAKER TRANSPORTSENTRAL 

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

kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene.  

 

Tidligere godkjenningsområder 

Direktoratet er kjent med at foretaket tidligere har hatt sentral godkjenning for de påklagede 

godkjenningsområdene, senest i perioden 10.11.2015 – 10.11.2018. Til dette vil direktoratet 

bemerke at ved søknad om sentral godkjenning må foretaket dokumentere at det oppfyller 

de krav som fremgår av gjeldende regelverk på tidspunktet for fornyelsessøknaden, jf. SAK10 

§ 13-4 tredje ledd. Det er også slik at praktiseringen av regelverket vedrørende den sentrale 

godkjenningsordningen har blitt noe strengere de siste årene som følge av 

bygningsmyndighetenes ønske om dette, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 132. Den sentrale 

godkjenningsordningen må forholde seg til disse kravene ved behandling av søknader, jf. 

Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) kap. 27.6. Dette innebærer at selv om foretaket søker om 

fornyelse av sentral godkjenning må det like fullt ut oppfylle de gjeldende krav til utdanning 

og praksis på søknadstidspunktet.  

 

Det er således ingen automatikk i at et foretak får fornyet sin sentrale godkjenning for de 

godkjenningsområder og/eller tiltaksklasser det tidligere har hatt. Foretakets forrige 

godkjenning ble gitt på bakgrunn av de mer lempeligere regler vedrørende utdanning som 

gjaldt før 1.1.2016. Direktoratet har ikke lengre anledning til å foreta en slik kompensering av 

manglende utdanningsnivå, og foretaket må dermed nå dokumentere at det oppfyller de 

krav til kvalifikasjoner som gjelder etter byggesaksforskriften etter 1.1.2016.  

 

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

 

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

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

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

 

Direktoratet vil samtidig opplyse om muligheten til å ta fag-/svennebrev som praksiskandidat 

etter opplæringslova § 3-5, jf. SAK10 § 11-3 tredje ledd og tilhørende veiledning. 

Fylkeskommunen kan gi nærmere informasjon om dette.  

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdene.» 

 

Klager har i e-poster datert 08.03.2019 og 13.03.2019 sendt inn kommentarer til  

Direktoratets saksfremlegg i den aktuelle saken. Klagenemnda har tatt med disse i  

vurderingen, men kan ikke se at de har avgjørende betydning for resultatet i saken. 
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Sak 28/19          Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Arne 

Alexander Andersen (klagesaksnr. 2019/1364) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

• Utførelse av murerarbeid i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 13.02.2019 ble vedtak av 28.01.2019 påklaget ved innehaver Arne Alexander 

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

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 19.11.2018 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 28.01.2019 avslo direktoratet søknaden. Følgende godkjenningsområde ble 

ikke innvilget: 

• Utførelse av murerarbeid i tiltaksklasse 1 

 

Begrunnelsen for avslaget var at foretaket ikke hadde dokumentert å ha tilstrekkelig 

utdanningsnivå, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-2 og 11-3. Det ble vist til at 

minimumskravet til utdanningsnivå for sentral godkjenning er fag-/svennebrev eller 

tilsvarende. Foretaket hadde vist til å ha en ansatt med kompetansebevis fra videregående 

skole, 1-årig grunnkurs handels- og kontorfag samt våtromssertifikat som ikke svarte til 

minimumskravet for sentral godkjenning.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

ARNE ALEXANDER ANDERSEN fikk sentral godkjenning første gang 14.12.2009. I perioden 

06.10.2015 – 06.10.2018 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene 

ansvarlig søker i tiltaksklasse 1, prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 og 

utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1.  

 



 

Side 127 

Foretaket er et enkeltpersonforetak med 5 ansatte og ligger i Svarstad i Larvik kommune i 

Vestfold. Arne Alexander Andersen er innehaver. Han har vist til å ha et kompetansebevis fra 

videregående skole i engelsk fra 2001, 1-årig grunnkurs handels- og kontorfag samt 

våtromssertifikat.  

 

Foretaket har sin virksomhet innen muring, flislegging og støping og er i Enhetsregisteret 

registrert med næringskoden «43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet».  

 

Saksgang 

19.11.2018 Søknad 

28.01.2019 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

13.02.2019 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

Foretakets anførsler 

Innehaver Arne A. Andersen skriver i klagen at foretaket hadde sentral godkjenning frem til 

september 2018, og at det ble gitt informasjon om at det var nye regler for sentral 

godkjenning i 2016 hvor man etter dette måtte ha fag-/svennebrev. Andersen skriver at da 

han ikke innehar dette, var det ingen hensikt å søke ny godkjenning før utløpsdato.  

 

I ettertid fikk han høre via andre i bransjen at det likevel var mulig å søke forlengelse frem til 

2020, men at han ikke hadde fått denne informasjonen fra direktoratet. Andersen anfører at 

dersom han hadde visst at det var mulig å søke fornyelse tidligere hadde han søkt før 

utløpsdato, men på grunn av mangelfull informasjon vil han påklage avgjørelsen.  

 

Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet.  

 

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

ansvarsrett «dokumentere at faglig ledelse er fast ansatt i foretaket og oppfyller krav til 

relevant utdanning og praksis som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet».  

 

Utførelse av murerarbeid i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 1 er fag- eller svennebrev, eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 

og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel 

være svennebrev som murer.  
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Vurdering av utdanning 

Foretakets innehaver Arne Alexander Andersen har vist til å ha et kompetansebevis fra 

videregående skole i engelsk fra 2001, 1-årig grunnkurs fra videregående skole handels- og 

kontorfag samt våtromssertifikat.  

 

Våtromssertifikat vil ikke være en formell utdanning som kan legges til grunn for sentral 

godkjenning i henhold til kravene i SAK10 § 11-2 og 11-3. Når det gjelder kompetansebeviset 

fra videregående skole samt det 1-årige grunnkurset vises det til at utdanning skal være 

fullført i form av eksamen eller annen bestått prøve, jf. SAK10 § 11-2. Minimumskravet til 

utdanningsnivå for sentral godkjenning er utdanning på nivå med fag-/svennebrev eller 

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

1-årige grunnkurset er ikke fullført utdanning som kan vurderes som tilsvarende nivå med 

fag-/svennebrev. Foretaket har dermed ikke dokumentert at minimumskravet til 

utdanningsnivå for å få innvilget sentral godkjenning er oppfylt. 

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

Foretaket har imidlertid hatt sentral godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet i to 

perioder tidligere. Det må derfor vurderes om overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3 

kommer til anvendelse slik foretaket anfører i klagen.  

 

Forholdet til overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3 

01.01.2016 trådte en rekke endringer i SAK10 i kraft, herunder klare krav til utdanning. Etter 

tilbakemeldinger fra bransjeorganisasjoner og foretak om at endringene kom overraskende 

og fikk negative konsekvenser for foretakene, vedtok Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD) en overgangsbestemmelse.  

 

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

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

01.01.2016. Bestemmelsen gjelder frem til 01.07.2020 og ble innført for at foretakene skulle 

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

 

Det er en forutsetning for at overgangsbestemmelsen skal komme til anvendelse at foretaket 

kan dokumentere å ha ansatte med utdanning som tilfredsstiller minstekravet til 

utdanningsnivå, jf. SAK10 § 20-3. Minstekravet til utdanningsnivå fremgår av SAK10 §§ 11-2 

og 11-3, hvor dette er utdanning på nivå med fag-/svennebrev.  

 

Praksis kan etter overgangsbestemmelsen kun kompensere for ett manglende 

utdanningsnivå, men praksis kan aldri kompensere for totalt fravær av formell utdanning, jf. 

SAK10 § 20-3 og tilhørende veiledning. Kravene til formell utdanning fremgår som nevnt av 

SAK10 §§ 11-2 og 11-3.  
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Foretakets våtromssertifikat, kompetansebevis fra videregående skole og 1-årige grunnkurs 

videregående skole kan som nevnt over ikke sidestilles med minstekravet til utdanning på 

fag-/svennebrevnivå. Overgangsbestemmelsen kommer dermed ikke til anvendelse i dette 

tilfellet, da foretaket ikke har dokumentert å ha ansatte med utdanning tilsvarende 

minstekravet, jf. SAK10 §§ 11-2, 11-3 og 20-3 og tilhørende veiledning. Foretaket må dermed 

vurderes etter de absolutte kravene til utdanningsnivå som følger av SAK10 §§ 11-2 og 11-3.  

 

Anførsel om mangelfull informasjon fra direktoratet 

Foretaket anfører i klagebrevet at det på bakgrunn av mangelfull informasjon fra direktoratet 

om konsekvensene av for sen fornyelse ikke sendte inn søknad om fornyelse i tide til å kunne 

omfattes av overgangsbestemmelsen.  

 

Til dette vil direktoratet bemerke at alle foretak som har sentral godkjenning vil 3 – 5 

måneder før godkjenningen utløper motta varsel om dette fra direktoratet. Varselet blir 

sendt elektronisk til foretakets registrerte e-postadresse. Det vises i varselet til at søknad om 

fornyelse må være sendt inn senest 2 måneder for godkjenningens utløp. Det opplyses i 

varselet også om at informasjon om nytt lovverk, forskrifter og veiledninger finnes på 

direktoratets nettsider. Direktoratet vil bemerke at det likevel er foretakene selv som har 

ansvar for at søknad om fornyelse kommer inn til rett tid, uavhengig av om de har mottatt 

påminnelse eller ikke, jf. SAK10 § 13-4 andre ledd og tilhørende veiledning. 

 

For sent innsendt søknad vil i dette tilfellet likevel ikke ha betydning, da 

overgangsbestemmelsen ikke kommer til anvendelse som følge av at minimumskravet til 

utdanningsnivå for sentral godkjenning ikke er oppfylt.  

 

Krav til praksis 

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

gjennom referanseprosjektene for å avgjøre klagen. Direktoratet vil imidlertid kort bemerke 

at foretaket i søknaden har vist til oppdatert praksis for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 

i form av murarbeider for eneboliger og rekkehus, jf. SAK10 §§ 11-3 og 13-5 tredje ledd 

bokstav h og tilhørende veiledning.  

 

Praksis skal imidlertid bygge på det utdanningsnivået som kreves, jf. SAK10 § 11-3 og 

tilhørende veiledning. Direktoratet har ikke anledning til å fravike kravet til utdanningsnivå i 

henhold til SAK10 §§ 11-2 og 11-3, og praksis kan dermed ikke veie opp for manglende 

utdanningsnivå.  

 

Foretaket har etter dette ikke dokumentert å ha de kvalifikasjoner som er nødvendig for å 

inneha sentral godkjenning, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd.  
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Konklusjon 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at ARNE ALEXANDER ANDERSEN 

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

kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet.  

 

Tidligere godkjenning 

Direktoratet er kjent med at foretaket tidligere har hatt sentral godkjenning for det 

påklagede godkjenningsområdet i to perioder. Til dette vil direktoratet bemerke at ved 

søknad om sentral godkjenning må foretaket dokumentere at det oppfyller de krav som 

fremgår av gjeldende regelverk på tidspunktet for fornyelsessøknaden, jf. SAK10 § 13-4 

tredje ledd. Den sentrale godkjenningsordningen må forholde seg til disse kravene ved 

behandling av søknader, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) kap. 27.6. Dette innebærer at selv om 

foretaket søker om sentral godkjenning på nytt må det like fullt ut oppfylle de gjeldende krav 

til utdanning og praksis på søknadstidspunktet.  

 

Det er således ingen automatikk i at et foretak får videreført sin sentrale godkjenning for de 

godkjenningsområder og/eller tiltaksklasser det tidligere har hatt. Foretakets forrige 

godkjenning ble gitt på bakgrunn av de mer lempeligere regler vedrørende utdanning før 

1.1.2016. Direktoratet har ikke lengre anledning til å foreta en slik kompensering av 

manglende utdanningsnivå, og foretaket må dermed nå dokumentere at det oppfyller de 

krav til kvalifikasjoner som gjelder etter byggesaksforskriften etter 1.1.2016.  

 

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

 

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

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

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

 

Direktoratet vil samtidig opplyse om muligheten til å ta fag-/svennebrev som praksiskandidat 

etter opplæringslova § 3-5, jf. SAK10 § 11-3 tredje ledd og tilhørende veiledning. 

Fylkeskommunen kan gi nærmere informasjon om dette.  

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdet.» 

 

Klager har i e-post datert 08.03.2019 sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i  

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

de har avgjørende betydning for resultatet i saken. 
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Sak 29/19          Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for Skogbygg AS (klagesaksnr. 2019/1553) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

godkjenningsområde: 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 

I elektronisk klage datert 19.02.2019 ble vedtak av 14.02.2019 påklaget av foretaket. Klagen 

er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 11.12.2018 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 14.02.2019 avslo direktoratet søknaden. Følgende godkjenningsområde ble 

avslått og er nå påklaget: 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 

Begrunnelsen for avslaget var at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig relevant 

utdanning, jf. SAK10 §§ 11-3 og 11-5 med tilhørende veiledning. Foretaket hadde vist til 

ansatte med svennebrev i trevare- og møbelsnekkerfaget samt teknisk fagskole driftsteknikk 

– treteknikk. Utdanningene ble av direktoratet vurdert til å ikke være tilstrekkelig relevante 

for det omsøkte godkjenningsområdet.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

SKOGBYGG AS fikk sentral godkjenning første gang 17.02.2016. Frem til 17.02.2019 hadde 

foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeid og 

montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1.  
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Foretaket har 7 ansatte og ligger i Rennebu i Trøndelag. Bjørn Inge Haugset er daglig leder. 

Han har teknisk fagskole med linje driftsteknikk - område treteknikk fra 2002. Det er i tillegg 

en annen ansatt i foretaket med svennebrev i trevare- og møbelsnekkerfaget fra 2000.  

 

Foretaket har sin virksomhet innen oppføring av bygninger for nærings-, bolig- og 

fritidsformål, bortleie og innleie av arbeidskraft, eiendomsutvikling og hogst av tømmer og 

skogpleie. Foretaket er i Enhetsregisteret registrert med næringskoden «41.200 Oppføring av 

bygninger».  

 

Saksgang 

11.12.2018 Søknad 

14.02.2019 Vedtak om sentral godkjenning (Avslag) 

19.02.2019 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket skriver i klagen at det er uenig i direktoratets vurdering av relevans på utdanning 

og arbeidspraksis. Bjørn Inge Haugesets utdanning omfatter i følge foretaket 

produksjonsteknikk og industriell trehusproduksjon. Det vises også til hans erfaring som 

byggeleder og produksjonsprosjektør. Videre vises det til Ståle Rønning som har 14 års 

erfaring med trebygg. Det henvises for øvrig til klagen.  

 

Vurdering 

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

godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet.  

 

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

ansvarsrett «dokumentere at faglig ledelse er fast ansatt i foretaket og oppfyller krav til 

relevant utdanning og praksis som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområde».  

 

Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 1 er fag-/svennebrev eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og 

tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel 

være svennebrev som tømrer.  

 

Foretaket har vist til å ha ansatte med teknisk fagskole driftsteknikk – område treteknikk 

samt svennebrev i trevare- og møbelsnekkerfaget. Utdanningene tilfredsstiller kravet til 

utdanningsnivå for funksjonen ansvarlig utførende i tiltaksklasse 1, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 

med tilhørende veiledning. 

 

I tillegg til å tilfredsstille kravet til utdanningsnivå, må også utdanningen være tilstrekkelig 

relevant for godkjenningsområdet det søkes om, jf. SAK10 §§ 11-1 andre ledd og 11-3 med 
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tilhørende veiledning. Ved vurderingen av om utdanningen anses som relevant, er fagretning 

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

 

Godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i 

tiltaksklasse 1 omfatter i henhold til SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav oppføring og 

endringsarbeider av byggverk i form av eksempelvis utførelse av yttervegger, etasjeskiller, 

innvendige vegger og takkonstruksjoner, luft- og fukttetting og varme-, lyd- og 

kondensisolering. Det er på bakgrunn av de oppgaver som inngår i godkjenningsområdet 

dermed sentralt at utdanningen gir tilstrekkelige kunnskaper om bærende konstruksjoner, 

oppføring av bygninger og byggteknikk, bærende elementer og bygningsfysikk.  

 

Utdanningene foretaket har vist til i form av teknisk fagskole bygg retning driftsteknikk og 

svennebrev i trevare- og møbelsnekkerfaget gir etter direktoratets vurdering ikke slike 

nødvendige kunnskaper i form av oppføring av bygninger, konstruksjonsmessige forhold og 

bærende elementer som er nødvendig for at utdanningene skal kunne være relevante for 

godkjenningsområdet. Foretaket oppfyller dermed ikke kravet til relevant utdanning, jf. 

SAK10 §§ 11-1 andre ledd og 11-3.  

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

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

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

bemerke at foretaket i søknaden viser til oppdatert praksis med godkjenningsområdet. 

Direktoratet har imidlertid ikke anledning til å la praksis veie opp for manglende relevant 

utdanning. Relevant praksis vil også normalt innebære at den er opparbeidet på den 

utdanningen som kreves.  

 

Konklusjon 

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

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

sentral godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet. 

 

Tidligere godkjenning 

Direktoratet er kjent med at foretaket tidligere har hatt sentral godkjenning for det 

påklagede godkjenningsområdet i en periode. Til dette vil direktoratet bemerke at ved 

søknad om sentral godkjenning må foretaket dokumentere at det oppfyller de krav som 

fremgår av gjeldende regelverk på tidspunktet for fornyelsessøknaden, jf. SAK10 § 13-4 

tredje ledd. Den sentrale godkjenningsordningen må forholde seg til disse kravene ved 

behandling av søknader, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) kap. 27.6. Dette innebærer at selv om 

foretaket søker om fornyelse av sentral godkjenning må det like fullt ut oppfylle de gjeldende 

krav til utdanning og praksis på søknadstidspunktet. Det er således ingen automatikk i at et 
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foretak får fornyet sin sentrale godkjenning for de godkjenningsområder og/eller 

tiltaksklasser det tidligere har hatt.  

 

Tidligere godkjenning ble gitt på bakgrunn av at foretaket da hadde en ansatt med 

svennebrev som tømrer, Kristian Sundset. I nåværende søknads- og klageomgang er ikke 

Sundset lengre med på organisasjonsplanen, og hans utdanning som tidligere ble oppgitt kan 

dermed ikke legges til grunn for videre sentral godkjenning. Foretaket har dermed ikke på 

nåværende tidspunkt noen ansatte med relevant utdanning, og sentral godkjenning kan 

derfor ikke videreføres.  

 

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

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdet.»  

 

Sak 30/19 Eventuelt 

Neste møte i klagenemnda blir tirsdag 18. juni 2019.  
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	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.
	Oppsummering:
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	«Klagen gjelder
	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretakets anførsler
	Vurdering
	Samlet vurdering av godkjenningsområdene:
	Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1
	Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1
	Uavhengig kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1
	Krav til praksis
	Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1
	Krav til praksis
	Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.
	Oppsummering:
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	«Klagen gjelder
	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretakets anførsler
	Vurdering
	Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.
	Oppsummering:
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	«Klagen gjelder
	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretakets anførsler
	Vurdering
	Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1
	Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.
	Oppsummering:
	Klagenemndas leder Anette Søby Bakker erklærte seg inhabil og deltok ikke i behandlingen av saken.
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	«Klagen gjelder
	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretakets anførsler
	Vurdering
	Samlet vurdering for:
	Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 og prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 2
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.
	Oppsummering:
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas til følge for det påklagede godkjenningsområdet.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Klagenemnda er av den oppfatning at utdanningen som rørleggermester er tilstrekkelig relevant for det påklagede godkjenningsområdet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse:

	«Klagen gjelder
	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretakets anførsler
	Vurdering
	Uavhengig kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1
	Klagenemndas vurdering av praksis
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	«Klagen gjelder
	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretakets anførsler
	Vurdering
	Samlet vurdering for:
	Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2, utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 2 og utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.
	Oppsummering:
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	«Klagen gjelder
	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretakets anførsler
	Vurdering
	Utførelse av murerarbeid i tiltaksklasse 1
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.
	Oppsummering:
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	«Klagen gjelder
	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	SKOGBYGG AS fikk sentral godkjenning første gang 17.02.2016. Frem til 17.02.2019 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1.
	Saksgang
	Foretakets anførsler
	Vurdering
	Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.
	Oppsummering:

