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Sak 16/14 Referat  fra Klagenemndas møte 01/14 den 30. April 2014. 
 
Referatet ble godkjent uten merknader. 
 
 
 
Sak 17/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral 

godkjenning fra Byggekontroll 1 AS (godkjenningsnr. 2013/11223). 
 
Enstemmig vedtak 
Klagen gjelder avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning for følgende 
godkjenningsområder: 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 
 

I brev datert 01.12.2013 ble vedtaket påklaget ved Asbjørn Eide. Klagen er rettidig, jf. 
forvaltningsloven § 29.  

 
Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 27.10.2013 søknad om fornyelse av sentral 

Fra møte:  2 / 14 – Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for 
ansvarsrett 

Dato/tid: 21.05.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 
Sted: Gardermoen 
Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal, Tore Hvidsand, Åse 

Eiterstraum, Halvor Langseth, Eva Paulshus 
Fra DiBK: Delia Vigrestad, Silje Solbjør Eliassen, Nils Kristian 
Mørstad, Hanne Guro Warholm Sørum 

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

Kommunal- og regionaldepartementet 
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godkjenning for ansvarsrett.  

 

I vedtak datert 27.11.2013 avslo direktoratet delvis søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning. Følgende godkjenningsområder ble innvilget:  

• Kontroll av våtrom (i boliger) i tiltaksklasse 1 

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

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 
 

Begrunnelse for avslaget på de påklagede godkjenningsområdene var at foretaket 
ikke hadde dokumentert nødvendig og relevant utdanning, jf. byggesaksforskriften 
(SAK10)        § 11-1 første ledd og veiledningen til bestemmelsen slik den gir uttrykk 
for den sentrale godkjenningsordningens praksis for krav til utdanning. I brev av 
20.11.2013 etterspurte direktoratet en organisasjonsplan som viser linjeutdanning, 
nivå og antall år praksis etter utdanning. Foretaket sendte da inn den samme 
organisasjonsplanen som var vedlagt søknaden. Foretaket hadde dermed ikke 
tilstrekkelig dokumentert nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner, jf. SAK10 
§§ 11-1 første ledd og 11-2. 

 

Foretakets anførsler 

I klagen viser foretaket til at søknaden var en fornyelsessøknad og at daglig leder har 
samme utdannelse og erfaring nå som ved tidligere innvilget søknad. Foretaket ser 
dermed ikke at det er grunnlag for å unnlate videre godkjenning.  

 

Vurdering  

Klagenemnda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva 
gjelder sentral godkjenning for utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i 
tiltaksklasse 1, utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i 
tiltaksklasse 2, utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 og utførelse av riving og 
miljøsanering i tiltaksklasse 2. 

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

 

Relevant utdanning for de påklagede godkjenningsområdene vil for eksempel være 
utdanning på fagskole innenfor bygg/anlegg, eller svenne- eller mesterbrev som 
murer eller tømrer. For utførelse av riving og miljøsanering vil også yrkesbevis eller 
fagbrev som anleggsmaskinfører være relevant, jf. SAK10 § 11-1 første ledd og 
veiledningen til bestemmelsen slik den gir uttrykk for den sentrale 
godkjenningsordningens praksis for krav til utdanning. Foretakets daglige leder, og 
eneste ansatte, er utdannet bedriftsøkonom fra BI. I tillegg har han 2-årig 
teknikerutdanning, anleggslinje, fra Møre og Romsdal tekniske fagskole. Han har 
også gått læretid som tømrer, murer og forskalingssnekker, men har ikke fagbrev. I 
brev av 03.02.2014 ba direktoratet foretaket om å sende inn dokumentasjon på 
lærertiden daglig leder viser til. I tillegg ble det bedt om en nærmere beskrivelse av 
foretakets praksis og rolle i referanseprosjektene som er lagt ved søknaden, samt kopi 
av kommunale vedtak som viser at foretaket har hatt ansvarsrett i prosjektene det 
vises til. I e-post 31.03.2013 har foretaket sendt inn kopi av søknad om ansvarsrett 
samt kopi av ferdigattest, men ingen dokumentasjon på lærertiden eller bedre 
beskrivelse av hva arbeidene foretaket har utført innebar.  

Etter Klagenemndas vurdering har ikke foretaket dokumentert tilstrekkelig relevant 
utdanning. Foretaket har således ikke en samlet kompetanse som er tilpasset de 
påklagede godkjenningsområdene, jf. SAK10 §§ 11-1 og 11-4. 

Når det gjelder foretakets anførsel om at daglig leder har samme utdannelse og 
erfaring nå som ved tidligere innvilget søknad, vil Klagenemnda bemerke at foretaket 
ved søknad om fornyelse av sentral godkjenning må dokumentere at det oppfyller de 
krav som fremgår av gjeldende regelverk på tidspunktet for fornyelsessøknaden, jf. 
plan- og bygningsloven § 22-1 andre ledd og Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) kap. 27.6. Det 
er således ingen automatikk i at et foretak får fornyet sin sentrale godkjenning.  

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner Klagenemnda at Byggekontroll 1 AS 
verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har 
tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene 
utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1, utførelse av 
tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2, utførelse av 
murarbeid i tiltaksklasse 1 og utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2. 

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

Klagenemnda gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 
godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og 
øvrige vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr 488 
er oppfylt.  
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Konklusjon:  

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

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

 
 
 
Sak 18/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om endring av sentral 

godkjenning fra Brannsikkerhet Gunnhild H Leere 
(godkjenningsnr. 2013/11375). 

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

• Prosjektering –  brannkonsept i tiltaksklasse 3 

• Kontroll  - brannsikkerhet i tiltaksklasse 3 
 

Vedtaket ble påklaget 19.11.2013 av Brannsikkerhet v/Gunnhild H Leere . Klagen er 
rettidig, jf. forvaltningsloven § 29. Foretaket er klageberettiget, jf. (fvl) § 28.1.1. Klagen 
er fremsatt i samsvar med fvl. § 32. 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 15.10.2013 endringssøknad om sentral 
godkjenning for ansvarsrett for  ovennevnte områder.  

I vedtak datert 19.11.2013 avslo direktoratet søknaden for begge 
godkjenningsområdene.   

Begrunnelsen for avslagene var at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig og 
relevant utdanning med spisskompetanse på brann, jf. byggesaksforskriften (SAK10) 
§ 11-1. 1 ledd og direktoratets forvaltningspraksis  for krav til utdanningsnivå slik 
denne er uttrykt i  veiledningen til bestemmelsen. Referanseprosjektene dekket heller 
ikke de omsøkte godkjenningsområdene. Foretakets tilknyttede kompetanse var ikke 
relevant for det omsøkte godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3. Foretaket hadde 
dermed ikke dokumentert nødvendig og relevant fagkompetanse, jf. SAK10 §§ 11-1 
og 11-2. 

Det vises til vedtaket. 
 
Foretakets anførsler 

I klagen påpekes innledningsvis at  vedtaket er uklart utformet. Det anføres at 
klageren tolker vedtaket slik at det er uklart hvorvidt  direktoratet har lagt til grunn 
at utdannelsen til Leere ikke er tilstrekkelig innen brannprosjektering, eventuelt at 
utdannelse på sivilingenørnivå ikke er tilstrekkelig. I klagen gjennomgås de 
innsendte referanseprosjektene forholdsvis kortfattet. (Referanseprosjektene er 
vedlagt som separate vedlegg.) Utdannelsen i foretaket gjennomgås. Avslutningsvis 
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erkjenner foretaket at ingen av de tilknyttede kompetansene er tilstrekkelig til på 
selvstendig grunnlag å få sentral godkjenning i tiltaksklasse 3, men er av den 
oppfatning at ”tilleggskompetansen utfyller foretakets egenkompetanse i samsvar 
med forskriftens ordlyd”. 

 For øvrig vises det til klagen. 

Vurdering 

Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3 

Prosjektering av brannkonsept omfatter utforming av helhetlig konsept for 
brannsikkerheten for nytt eller endring av eksisterende tiltak, ut fra byggverkets 
brannklasse, risikoklasse, forutsatte bruk, størrelse og planløsning. 
Godkjenningsområdet omfatter: 

• tiltak for å ivareta sikkerhet ved rømning og sikkerhet for slukkemannskap, 
• tiltak for å ivareta sikkerhet mot brann- og røykspredning, 
• tiltak for å sikre materielle verdier. 

I tiltaksklasse 3 skal foretak kunne verifisere brannsikkerheten ved analyse på 
byggverk i tiltaksklasse 3, jf. byggteknisk forskrift § 2-1 andre ledd bokstav b. Det 
innebærer at foretaket må ha kompetanse til å gjennomføre en risikovurdering, 
herunder risikoanalyse og komparativ analyse, etter anerkjente prinsipper som er 
beskrevet i NS 3901 eller tilsvarende. Dette forutsetter høy kompetanse innen 
byggeteknikk og brann i byggverk. Foretaket må beherske underliggende 
analysemetoder som hendelsestre-/feiltreanalyse og verktøy for 
beregning/simulering av brannutvikling/-spredning (sone- og CFD-modeller) samt 
rømnings - og evakueringssimuleringer. 

Det fremgår av det overstående at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å innvilge 
sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 at man har prosjektert et tiltak i tiltaksklasse 
3.Det er heller ikke tilstrekkelig at det har vært avvik fra veiledningen til teknisk 
forskrift, (TEK10). For at det skal kunne innvilges sentral godkjenning i tiltaksklasse 
3, må det i tillegg være dokumentert anvendelse av NS Risikovurdering av brann i 
byggverk, for eksempel risikoanalyse og simulering av røykspredning.  Foretaket må  
derfor i sine referanseprosjekter dokumentere kompetanse til å håndtere fravik. 

For å kunne innvilges sentral godkjenning i tiltaksklasse 3, skal det fremgå av 
referanseprosjektene at foretaket har utført det som er beskrevet ovenfor. Ifølge Sak10 
§ 11-1 og gjeldende forvaltningspraksis slik denne er uttrykt veiledningen til 
bestemmelsen må foretaket dokumentere at det har 8 års relevant  og dekkende 
praksis  for å få sentral godkjenning for dette området.  

Referanseprosjektene 

I søknaden var det henvist til tre referanseprosjekter på prosjektering av 
brannkonsept Disse inneholder kun en kortfattet tekst, uten at arbeidsoppgavene kan 
knyttes opp mot det omsøkte godkjenningsområdet i tilstrekkelig grad til å kunne 
innvilge sentral godkjenning i tiltaksklasse 3. Det er også vist til de samme 
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prosjektene i klagen og  de omtales nedenfor.  

I klagen er det henvist til fire referanseprosjekter. Klagenemnda skal bemerke 
følgende til disse: 

Referanseprosjekt nr. 1, Vibesgate 22, Oslo. Tiltaket er fra 2013 og gjelder 
brannprosjektering i forbindelse med bruksendring fra råloft til bolig. Samlet 
bruksareal  som omfattes av tiltaket er oppgitt til å være 46,5 m2. Prosjektet ble også 
vurdert sammen med søknaden. Det er ikke foretatt en tilstrekkelig utfyllende 
analyse og det er heller ikke dokumentert risikoanalyse. Klagenemnda finner ikke at 
prosjektet er tilstrekkelig som grunnlag for å innvilge sentral godkjenning  i 
tiltaksklasse 3. 

Referanseprosjekt nr. 2, Drammensveien 97, Oslo. Tiltaket er fra 2013 og gjelder 
bruksendring fra kontorer til leiligheter med 20 boenheter. Hovedsakelig 
preaksepterte ytelser. Rømningsvei via annen branncelle kort vurdert. Ikke 
tilstrekkelige fraviksvurdringer til at prosjektet kan danne grunnlag for sentral 
godkjenning i tiltaksklasse 3. 

Referanseprosjekt nr. 3, Ragnvald Jarls gate 3, Ålesund. Tiltaket er fra 2013 og gjelder 
nyoppføring av boligbygg med boenheter fordelt på fire plan pluss parkeringskjeller. 
Brannklasse 2. Preaksepterte ytelser, men med søknad om dispensasjon fra reglen om 
avstand til nabobygg uten brannvegg. To avvik, kort nevnt i del A.3 i 
referanseprosjektet.  Kun et lite fravik er omtalt. Klagenemnda vurderer tiltaket til 
tiltaksklasse 2. Det fremgår av dokumentene at Leere ikke hadde hele prosjektet.   

Det fremgår av referanseprosjektene at foretaket ikke har utført risikoanalyse, 
derunder anvendelse av NS 3901 eller simuleringer av røykspredning,  slik det 
fremgår av omtalen av godkjenningsområdet ovenfor at foretaket må kunne 
dokumentere at det behersker før referansegrunnlagene kan danne grunnlag for å 
innvilge sentral godkjenning i tiltaksklasse 3. Det bemerkes at det ikke er tilstrekkelig 
at det aktuelle tiltaket har vært satt til tiltaksklasse 3 i den aktuelle byggesaken som 
det refereres til.  Foretaket må dokumentere hvordan avvikene er behandlet. 

Det er kun referanseprosjekt nr. 1 som inneholder kopi av kommunale vedtak. 

De tre innsendte referanseprosjektene er alle fra 2013. I tillegg til at de ikke er 
tilstrekkelig faglig dekkende til at de kan danne grunnlag for tiltaksklasse 3 etter de 
kriteriene som er omtalt ovenfor, har foretaket heller ikke dokumentert tilstrekkelig 
lang nok praksis, jf. ovenfor.  

 

 

Utdannelse   

Ifølge Sak10 § 11-1 og gjeldende forvaltningspraksis slik denne er uttrykt i 
veiledningen til bestemmelsen,  må foretaket dokumentere at det har kompetanse på 
nivå med sivilingeniør for bygg  med tilleggsfag i brannsikkerhet eller 
brannrådgivende ingeniør eller tilvarende grad med relevant fagkrets.   

I klagen er det anført at Gunnhild H. Leere er utdannet sivilingeniør ved høyskolen i 
Narvik. Leere har i klagen gitt en oversikt over fagemner ved studiet. I forbindelse 
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med arbeidet med klagebehandlingen, har direktoratet vært i kontakt med 
Høyskolen i Narvik. Høyskolen kunne ikke bekrefte at studieretningen som Leere 
hadde studert hadde særlig vekt på brannsikkerhet i byggverk. Leere har i tillegg vist 
til at hun har en bachelor i allmenn bygg med fordypning i byggprosjektering. Dette 
er imidlertid ikke en slik spisskompetanse som er nødvendig, jf. ovenfor. Dette 
gjelder også i forhold til den arbeidserfaringen hun har vist til i klagen. 

Når det gjelder kompetansen til den andre ansatte i foretaket, Magne Salveson, så er 
hans hovedutdannelse Cand. Jur. I tillegg har han grunnkurs i elektrolinje. Han har 
således  ikke den nødvendige utdannelse. 

Foretaket har dermed ikke i søknaden eller i klagen dokumentert relevant utdannelse 
og praksis for dette fagområdet, jf. SAK10 §§ 9-1.1ledd, 11-1.1.1 ledd og 11-4. Jf. også 
§ 12-3. Jf Pbl § 22-1.2 ledd. 

 

Kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 3 

Uavhengig kontroll er hjemlet i pbl § 23-7 og SAK10 § 13-5.5 og kap 14. Jf også SAK10 
§ 12-5 om kontrollerendes ansvar. 

Med uavhengig kontroll forstår vi kontroll utført av et annet foretak enn det foretaket 
som har utført arbeidet eller prosjektert det arbeidet som skal kontrolleres. 
Byggesaksforskriften § 13-5, femte ledd inneholder godkjenningsområdene for sentral 
godkjenning for kontroll, jf. SAK10 § 14-2. Gjennomføringen av kontrollen er regulert 
i § 14-7. Kvalifikasjonskravene følger av byggesaksforskriften kap. 9 – 11. Dette 
innebærer at man må oppfylle vilkårene for å få sentral godkjenning  for 
prosjektering i tiltaksklasse  3 før man kan få innvilget sentral godkjenning for 
uavhengig kontroll av prosjektering. 
 
I tiltaksklasse 3 omfatter godkjenningsområdet byggverk i alle brannklasser og alle 
risikoklasser og hvor ytelser kan være verifisert ved analyse, jf. byggteknisk forskrift 
§ 2-1 andre ledd bokstav b. 
 
For å kunne kontrollere brannkonsept i tiltaksklasse 3, må foretaket selv kunne 
verifisere brannsikkerheten ved analyse på byggverk i tiltaksklasse 3, jf. byggteknisk 
forskrift § 2-1. 2 ledd bokstav b. Dette innebærer at foretaket må ha kompetanse til å 
gjennomføre en risikovurdering, herunder risikoanalyse og komparativ analyse etter 
anerkjente prinsipper som er beskrevet i NS 3901. Dette forutsetter høy kompetanse 
innen byggeteknikk og brann i byggverk. Foretaket må beherske underliggende 
analysemetoder som hendelses/feiltreanalyse og verktøy for beregninger/simulering 
av brannutvikling/spredning (sone- og CFD-modeller) samt rømnings- og 
evakueringsmuligheter. Foretaket må kunne dokumentere hvordan det håndterer 
avvik fra TEK/veiledningen til TEK. Godkjenningsområdet omfatter byggverk i alle 
brannklasser og alle risikoklasser og hvor ytelser kan være verifisert ved analyse, jf. 
byggteknisk forskrift § 2-1 andre ledd bokstav b.  
 
Uavhengig kontroll av prosjektering av brannsikkerhet gjelder 
brannsikkerhetsstrategien/ konseptet. Brannsikkerhetsstrategien er den overordnete 
planen for hvordan fastsatte mål for brannsikkerheten skal oppnås. Den omfatter 
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verifikasjon for at målene for brannsikkerheten (krav gitt etter pbl, herunder TEK10) 
er oppfylt, og beskrivelse av brannkonseptet. Konseptet er sammenstillingen av krav 
og ytelser som er grunnlaget for detaljprosjekteringen, inklusive branntegninger. 
Det skal påvises i kontrollen at brannkonseptet definerer de nødvendige ytelsene 
(kravene) som skal oppfylles i detaljprosjekteringen og at det er verifisert at 
forskriften er oppfylt. Gjennomføring av kontrollen utføres og dokumenteres i to 
deler - en overordnet kontroll av dokumentasjonen og en kontroll av verifikasjonen 
når brannsikkerheten er verifisert ved analyse. 
 
Formålet med overordnet kontroll av dokumentasjonen er å undersøke om den 
inneholder de nødvendige opplysninger om byggverk og hvordan brannsikkerheten 
er ivaretatt. 
Formålet med kontroll av verifikasjon ved analyse er å undersøke på overordnet nivå 
hvorvidt verifikasjonen for ivaretakelse av brannsikkerheten er faglig akseptabel. Det 
skal kontrolleres at oppfyllelse av forskriftskrav er verifisert.  
 
Det er med andre ord ikke tilstrekkelig at det aktuelle byggetiltaket har vært satt til 
tiltaksklasse 3 i forbindelse med byggesaken. Det må fremgå av referanseprosjektene 
at foretaket behersker godkjenningsområdet slik det er beskrevet ovenfor. 
  
Ved sentral godkjenning må foretakets faglige ledelse dokumentere at den behersker 
hele bredden av arbeidsoppgaver inne det godkjenningsområdet det søkes 
godkjenning for. Jf Ot.pro. nr. 45. 2007-2008 pkt. 10.8.1. 
 
Det må dokumenteres i referanseprosjektene at foretaket behersker ovennevnte krav. Iflg 
gjeldende forvaltningspraksis slik denne  er uttrykt i veiledningen til SAK10 § 11-1, er 
det nødvendig med 8 års erfaring med denne typen kontroll for å kunne få sentral 
godkjenning. Det er i tillegg nødvendige med samme utdannelse som for 
prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3, jf. ovenfor. 
 
Jfr. også SAK10 § 12- 5 om kontrollerendes ansvarsområde.  

Referanseprosjektene 

Det er innsendt fire referanseprosjekter i klagen. Tre av de var også  medsendt i 
søknaden.  Alle prosjektene er fra 2013. De dekker derfor kun er periode på et år. 
Klagenemnda skal bemerke følgende: 
 
Referanseprosjekt nr. 1 (merket nr. 4 i klagen). Brennaveien 18 i Nittedal. Innvendige 
endringer i en psykiatrisk institusjon.  Tiltaket berører kun mindre deler av 
eksisterende bygg. Det ble prosjektert uten fravik fra veiledningen til TEK10.  
Risikoklasse 2 og 6, brannklasse 2. Det var ikke noen fraviksvurdering som skulle 
kontrolleres.  Prosjektet kan derfor ikke være et grunnlag for å gi sentral godkjenning 
for uavhengig kontroll i tiltaksklasse 3.  
 
Referanseprosjekt nr. 2(merket nr. 5 i klagen). Universitetsgaten 2 i Oslo. Kontroll av 
brannteknisk prosjektering av ventilasjonsanlegg til kantinedel. Anlegget var plassert 
på tak/takterrasse  i 3etg i kantinedelen i 3 etg. Ventilasjonsanlegg bygget inn i eget 
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rom og skal kun betjene kantinedelen. Det var ikke foretatt en analyse av fravik, men 
en kvalitativ vurdering. Saken var liten, ikke noen omfattende 
fraviksdokumentasjon/analyse. Prosjektet er ikke tilstrekkelig som grunnlag for 
uavhengig kontroll i tiltaksklasse 3. 
 
Referanseprosjekt nr. 3 (merket nr. 6 i klagen). Solvik bo- og behandlingssenter i Bærum. 
Tilbygg- og ombygging. Leere deltok i kontrollen, men sluttførte ikke den 
uavhengige kontrollen.  Anmerket at det mangler fraviksvurdering i forbindelse med 
branncelleinndeling samt at fraviksvurderingen ikke er tilfredsstillende. Leeres rolle 
fremstår som sidemannskontroll av den som utførte kontrollen, men deltok ikke frem 
til sluttførelse, jf. opplysningen om dette i klagen. Det er heller ikke bekreftet at 
prosjektet er ferdigstilt. 
 
Referanseprosjekt nr. 4 (merket nr. 7 i klagen). Ryensvingen 11 i Oslo. Tiltaket gjelder 
innvendige endringer/omdisponeringer. Prosjektert uten fravik fra veiledningen til 
teknisk forskrift. Kontrollen har vurdert prosjekteringen til å være mangelfull bl.a på 
grunn av feil parametre i forbindelse med rømningstid. Det fremgår av 
referanseprosjektet at tiltaket er satt til tiltaksklasse 2. Det er ikke bekreftet at tiltaket 
er ferdigstilt. Referanseprosjektet dekker ikke de oppgavene som er nødvendig for å 
kunne danne grunnlag for sentral godkjenning i tiltaksklasse 3. 
 
Det er ikke vedlagt dokumentasjon fra kommunene for noen av referanseprosjektene 
for kontroll. Direktoratet kan ikke se at det som beskrives i referanseprosjektene 
dekker kontrollens omfang slik denne er beskrevet i orienteringen ovenfor.  Det 
nødvendige tidsforløp er heller ikke tilstede.  
 
Utdannelse 
Det er en forutsetning for å kunne innvilges sentral godkjenning for kontroll av 
brannsikkerhet i tiltaksklasse 3 at foretaket har dokumentert tilstrekkelig kompetanse 
til å kunne innvilges  prosjektering av brannsikkerhet i tiltaksklasse 3. 
Foretaket må derfor dokumentere samme utdannelse for kontroll av brannsikkerhet 
som for prosjektering av brannkonsept. Foretaket har ikke dokumentert slik 
utdannelse, jf. ovenfor. 
 
Foretaket har ikke i søknaden eller i klagen dokumentert relevant utdannelse og 
praksis for dette fagområdet, jfr SAK10 §§ 9-1.1 ledd, 11-1.1. ledd og 11-4. Jf også § 12-
5 om kontrollerendes ansvar.Jf også pbl § 22-1.2 ledd. 

 

Konklusjon 

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

• Prosjektering –  brannkonsept i tiltaksklasse 3 

• Kontroll – kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 3 
 

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



	  

Side	  10	  

 
 
 
Sak 19/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra 

Egil Lindbo (godkjenningsnr. 2013/11523). 
 
Enstemmig vedtak 

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

• Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 1  
• Prosjektering av Brannkonsept i tiltaksklasse 1  
• Utførelse av Murarbeid i tiltaksklasse 1  

I brev datert 6.12.2013 ble vedtaket påklaget ved Kari Lindbo. Klagen er rettidig, jf. 
forvaltningsloven § 29. 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 05.11.2013 søknad om sentral godkjenning for 
ansvarsrett. 

I vedtak datert 29.11.13 avslo direktoratet søknad om sentral godkjenning.  

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 1  
• Prosjektering av Brannkonsept i tiltaksklasse 1  
• Utførelse av Murarbeid i tiltaksklasse 1 

Begrunnelse for avslagene var at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig 
utdanningsnivå , og at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekket de 
omsøkte godkjenningsområdene. Foretaket hadde dermed ikke tilstrekkelig 
dokumentert nødvendig og relevant fagkompetanse for de omsøkte 
godkjenningsområdene, jf. byggesaksforskriften §§ 11-1 første ledd og 11-2 tredje 
ledd. 

Generelle opplysninger om foretaket 

EGIL LINDBO er et enkeltmannsforetak som utfører rehabilitering og montering av 
skorsteiner og ildsteder. Foretaket har ingen andre ansatte. Den påklagede vedtak 
gjelder førstegangssøknad om sentral godkjenning. Foretaket er registrert i 
Brønnøysundregisteret den 30.07.1998 , og står oppført med næringskode 49.391 
rutebiltransport utenfor by og tettstedsområde, og 8200 personlig næringsdrivende. 
Lindbo har vaktmesterkurs, og en del kurs vedrørende ildsted og skorsteinsarbeider 
holdt i regi av leverandører. 
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Saksgang 

05.11.2013: Søknad 
29.11.2013: Vedtak om sentral godkjenning  
06.12.2013: Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

Foretakets anførsler 

I klagen viser Egil Lindbo til at dokumentasjon på kompetanse ikke var lagt ved 
søknaden om sentral godkjenning, og ber om å bli vurdert på nytt utfra vedlagte 
dokumentasjon. Det vises til klagen. 

Vurdering 

Klagenemda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva 
gjelder noen av de påklagede godkjenningsområdene.  

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

Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

Oppgaver og ansvar til ansvarlig søker bestemmes av pbl. § 23-4 og presiseres 
ytterligere av byggesaksforskriften § 12-2 bokstav a-m . Tiltaksklasseplassering for 
søkerfunksjonen vil være avhengig av kompleksitet, herunder hvor mange ansvarlige 
foretak som skal ha ansvarsrett og koordineres og hvor mange ansvarsoppgaver i 
byggesaksforskriften § 12-2 som er aktuelle for tiltaket. 

Direktoratet legger til grunn at det for ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 kreves 
utdanning tilsvarende mesterbrev eller teknisk fagskole. I tillegg kreves 4 år relevant 
praksis for søker i tiltaksklasse 1. 

Egil Lindbo har ikke dokumentert relevant utdanning utover enkeltkurs holdt av 
leverandører.  

Ved klagen var det også vedlagt en bekreftelse fra Sigdal kommune ved Steinar 
Strøm, virksomhetsleder i forvaltningsavdelingen. Han bekrefter at Egil Lindbo har 
skaffet seg kompetanse, og har fått lokal godkjenning for ansvarsrett med 
søkerfunksjon, og utførende for rehabilitering av piper på flere prosjekter.  
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For å få sentral godkjenning må foretakene beherske hele bredden av 
godkjenningsområdet. Ved lokal godkjenning kan derimot foretaket vurderes opp 
mot det konkrete tiltak. Dermed kan et foretak ha tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få 
lokal godkjenning for et konkret tiltak slik som f.eks rehabilitering av en skorstein, 
men likevel ikke være kvalifisert for sentral godkjenning der en må ha tilstrekkelige 
kvalifikasjoner til å beherske hele godkjenningsområdet.  

Klagenemda vurderer ikke Egil Lindbo sin praksis med skorsteiner som tilstrekkelig 
relevant for hele bredden av godkjenningsområdet ansvarlig søker i tiltaklasse 1, slik 
godkjenningsområdet og ansvar fremgår av byggesaksforskriften §§13-5, og §12-2 og 
tilhørende veiledningen.  

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner Klagenemda at Egil Lindbo verken i 
søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige 
kvalifikasjoner til å få godkjenning som ansvarlig søker i tiltaksklasse 1. 

Prosjekterende av brannkonsept i tiltaksklasse 1 

Innholdet i godkjenningsområdet fremgår av veiledning til byggesaksforskriften §13-
5 bokstav e. Godkjenningsområdet gjelder utforming av helhetlig konsept for 
brannsikkerheten for nytt eller endring av eksisterende tiltak, ut fra byggverkets 
brannklasse, risikoklasse, forutsatte bruk, størrelse og planløsning.  

Klagenemda legger til grunn at det for prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 1 
kreves utdanning tilsvarende mesterbrev eller teknisk fagskole. I tillegg kreves 4 år 
relevant praksis.  

Egil Lindbo har som nevnt over ikke dokumentert tilstrekkelig utdanningsnivå, og 
referanseprosjektene dokumenterer også her kun praksis fra rehabilitering av 
skorsteiner. Prosjektene redegjøre ikke for prosjektering av brannkonsept slik dette 
fremkommer av byggesaksforskriften §13-5 bokstav e. Kravet til tilstrekkelig relevant 
praksis er dermed heller ikke oppfylt. 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner klagenemda at Egil Lindbo verken i 
søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige 
kvalifikasjoner til å få godkjenning prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 1. 

Utførelse av murarbeider i tiltaksklasse 1 

 
Godkjenningsområdet fremgår av veiledning til byggesaksforskriften §13-5 og 
omfatter murarbeid med liten vanskelighetsgrad, som f.eks. enebolig, tomannsbolig, 
rekkehus og kjedehus, og andre byggverk med liten vanskelighetsgrad. 
Kvalifikasjonskravene for murarbeider i tiltaksklasse 1 er fagbrev som murer, og 2 års 
relevant praksis for murarbeid i tiltaksklasse1. Foretaket har ikke dokumentert slik 
utdanning. Referanseprosjektet gjelder skorsteinsrehabilitering med syrefaste, rustfrie 
stålrør, og er ikke relevant for murarbeider i tiltaksklasse 1. 
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På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner Klagenemda at Egil Lindbo verken i 
søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige 
kvalifikasjoner til å få godkjenning for utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1. 

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

Klagenemda gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 
godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og 
øvrige vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 
er oppfylt. 

 

Konklusjon: 

Klagenemda finner ikke å kunne ta klagen til følge hva gjelder avslaget på søknad om 
sentral godkjenning som søker i tiltaksklasse 1, prosjektering av brannkonsept i 
tiltaksklasse 1, og utførende for murarbeider i tiltaksklasse 1. Vedtaket er endelig og 
kan ikke påklages , jf. byggesaksforskriften §13-9 

 
 
 
Sak 20/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral 

godkjenning fra LSS Rør AS (godkjenningsnr. 2013/11526). 
 
Saken ble sendt tilbake til direktoratet for ny behandling. 

 

 
Sak 21/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om endring av sentral 

godkjenning fra Frode Jørgensen (godkjenningsnr. 2013/11615). 
 
Enstemmig vedtak. Eva Paulshus erklærte seg inhabil og deltok dermed ikke i 
behandlingen av denne saken. 

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

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

I e-post datert 18.12.2013 ble vedtaket påklaget ved Frode Jørgensen. Klagen er 
rettidig, jf. forvaltningsloven § 29. 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 07.11.2013 søknad om endring av sentral 
godkjenning for ansvarsrett. 
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I vedtak datert 03.12.2013 avslo direktoratet søknad om endring av sentral 
godkjenning.  

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

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

Begrunnelse for avslaget var at foretaket ikke hadde dokumentert relevant utdanning 
jf. byggesaksforskriften §11-1 første ledd og veiledningen til denne. Det vises til 
vedtaket. 

Generelle opplysninger om foretaket 

FRODE JØRGENSEN er et enkeltmannsforetak som fikk sentral godkjenning første 
gang 01.03.2013 for godkjenningsområdene overordnet ansvar for utførelse i 
tiltaksklasse 1, og overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1.  

Foretaket har 1 ansatt og ligger i OSLO. Frode Jørgensen er daglig leder. Han er 
sivilingeniør fra maskinlinjen ved NTH. 

Saksgang 

07.11.2013: Søknad 
03.12.2013: Avslag på søknad om sentral godkjenning 
19.12.2013: Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

Foretakets anførsler 

I klagen viser Frode Jørgensen til at han mener han har nødvendig kompetanse til å 
håndtere PRO-godkjenning i tiltaksklasse 1. Argumentene for det er den formelle 
utdannelsen fra maskinlinjen ved NTH/NTNU. Det anføres at mange av fagene er 
relevante også for byggfaget. Han henviser særlig til statikk og fasthetslære, som han 
mener tilsvarte fagene det ble undervist i på byggteknisk linje. Jørgensen viser i 
tillegg til vedlagte CV. Han mener denne dokumenterer deltagelse i små og store 
prosjekter, og anfører at det er like viktig at de riktige koder og standarder benyttes 
som faktisk å kunne håndtere selve beregningsverktøyet selv. Det vises til klagen. 

Vurdering 

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

Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1 
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Godkjenningsområdet overordnet ansvar for prosjektering omfatter komplett 
prosjektering av alle relevante fagområder. 
For de oppgaver som utføres av andre, har foretaket ansvar for prosjekteringsledelse med 
koordinering, og ansvar for grensesnittene. Oppgaven omfatter ansvar for koordinering av de 
forskjellige prosjekteringsoppgavene, uavhengig av om det utføres med egne ansatte eller med 
andre innleide foretak. Det hører med til overordnet prosjekterendes rolle å påse at de 
prosjekterende fagområder oppfyller byggteknisk forskrift og at grensesnittene mellom 
fagområdene blir ivaretatt. Der det benyttes underkonsulenter skal disse oppfylle både 
kvalifikasjons- og systemkrav som følger av byggesaksforskriften. 
Overordnet ansvar for prosjektering av bygning, anlegg eller konstruksjon, omfatter også 
utomhusarbeider og plassering av tiltaket, samt ansvar for prosjektering av tilhørende tekniske 
installasjoner. 

Kvalifikasjonskravene fremgår av byggesaksforskriftens kapitel 11, og veiledningen 
til denne. Det kreves relevant utdanning på nivå som svarer til mesterbrev eller 
teknisk fagskole, samt 4 års relevant praksis med prosjektering.  

Frode Jørgensen har utdanning som sivilingeniør. Nivået er høyere en minstekravet 
men fagretningen er bare delvis relevant.  

Vedlagt søknaden var det to referanseprosjekter som gjaldt vertikaldelte 
tomannsboliger. 

Det er for det første prosjektet opplyst av Frode Jørgensen sammen med arkitekten, 
sørget for at riktige standarder og rammebetingelser ble fulgt gjennom 
prosjekterings- og byggeperioden. 

Ved det andre referanseprosjektet er det opplyst at Jørgensen hadde ansvar sammen 
med tiltakshaver for at gjeldende standarder og koder ble etterfulgt, og gjennomført i 
praksis for alle fagområder.  

Foretaket hadde ikke selv ansvarsretter i prosjektene, og det er ikke dokumentert at 
Jørgensen selv har utført eller hatt ansvar for prosjektering utover å være delaktig 
med å ta beslutninger, og delta i oppfølging som / sammen med byggherre.  

Det er i CV dokumentert erfaring fra oljebransjen, hvor Jørgensens i forbindelse med 
et annet foretak er opplyst å være leverandør. Det er ikke redegjort for reel 
prosjekteringserfaring med tiltak som ligger innenfor plan og bygningsloven. 
Kompetansekrav som grunnlag for sentral og lokal godkjenning skal sikre at foretak 
som påtar seg ansvarsrett i byggesaker innehar tilstrekkelig kompetanse til å forestå 
oppgaver etter plan- og bygningsloven.  

Klagenemda kan dermed ikke se at foretaket tilfredsstiller kvalifikasjonskravene slik 
disse fremgår av byggesaksforskriftens kapitel 11, og har etter dette kommet til at 
klagen ikke kan tas til følge. 

Klagenemda gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 
godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og 
øvrige vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 
er oppfylt. 

Konklusjon 
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Klagenemda  finner ikke å kunne ta klagen til følge hva gjelder avslaget på søknad 
om overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1. Vedtaket er endelig og kan 
ikke påklages , jf. byggesaksforskriften §13-9. 

 

 

Sak 22/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning fra Odd Farmen AS (godkjenningsnr. 2013/11670). 

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

godkjenningsområder:  

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i 

tiltaksklasse 1 

I e-post datert 23.12.2013 ble vedtaket påklaget ved Karl Vidar Farmen. Klagen er 
rettidig, jf. forvaltningsloven § 29. 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 04.12.2013 søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning for ansvarsrett. 

I vedtak datert 04.12.2013 avslo direktoratet delvis søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning. Følgende godkjenningsområder ble innvilget: 

• Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 
• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i 

tiltaksklasse 1 

 
Begrunnelse for avslagene var at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig 
utdanningsnivå og at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekket de omsøkte 
godkjenningsområdene. Foretaket hadde dermed ikke tilstrekkelig dokumentert 
nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner, jf. byggesaksforskriften §§ 11-1 og 
11-2 

Generelle opplysninger om foretaket 

ODD FARMEN AS fikk sentral godkjenning første gang 25.11.1999. I perioden 
14.12.2010 til 13.12.2013 hadde foretaket sentral godkjenning for 
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godkjenningsområdene grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2, 
utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1, utførelse av montering 
av bærende metall-eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 og utførelse av riving 
og miljøsanering i tiltaksklasse 2.  

Foretaket har 1 ansatt og ligger i Larvik kommune i Vestfold. Karl Vidar Farmen 
daglig leder. Han har yrkesbevis som maskinfører , ADC bevis og 37 års praksis. Karl 
Vidar Farmen har også en indirekte eierpost i Saur Rørmontasje As hvor foretakets 
ressurser og kompetanse er ansatt. Saur Rørmontasje AS har i følge 
organisasjonsplanen 9 ansatte. 

Saksgang 

03.11.2013: Søknad 
03.12.2014: Vedtak om sentral godkjenning (delvis avslag) 
23.12.2013: Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

Foretakets anførsler 

I klagen viser Odd Farmen til at foretaket har referanseprosjekter som gjennom 
mange år dekker de påklagede godkjenningsområdene. Klagen er også vedlagt en 
oppdatert liste og beskrivelse over prosjektenes innhold. 

Det vises til klagen. 

Vurdering  

Klagenemnda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva 
gjelder sentral godkjenning for plasstøpte betongkonstruksjoner, og for montering av 
bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1. 

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

Foretaket har i en årrekke utført utskifting av olje og bensintanker, inkludert VA 
arbeider, støping av fundamenter, bensinpumper, montering av takoverbygg etc på 
bensinstasjoner. Foretaket har i søknaden og klagen synliggjort en lang og troverdig 
praksis innfor denne type oppdrag. 

Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1.  
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Godkjenningsområdet utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner omfatter 
arbeider i byggverk etter NS 1990 +NA plasseres i pålitelighetsklasse 1, og forutsettes 
utført med ”begrenset kontroll”. 

Eksempler på plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 fremgår av 
veiledningen til SAK 10:  

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. 

Foretaket har i organisasjonsplanen til Sauro Rørmontasje AS vist at de disponerer 
personell med fagbrev innen fagene anleggsgartner, rørlegger og 
anleggsmaskinfører. Personellet har også samlet sett lang praksis, og har således 
dokumentert en bred samlet fagkompetanse innen faget grunnarbeid og 
landskapsutforming, hvor de også har fått innvilget sentral godkjenning i 
tiltaksklasse 2.  

I denne godkjenningen inngår utførelse av mindre betongarbeider, forstøtningsmurer 
osv, jf. byggesaksforskriften §13-5 bokstav c1, og veiledningen til denne. 

Foretaket har derimot ikke dokumentert at det innehar tilstrekkelige kvalifikasjoner 
innen godkjenningsområdet plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1, da det 
ikke disponerer personell med fagbrev innen betongfaget. Referanseprosjektene 
dekker heller ikke i tilstrekkelig grad bredden av dette godkjenningsområdet hvor 
det blant annet forutsettes kvalifikasjoner til plasstøpte betongkonstruksjoner med 
vegger og dekker i inntil 3 etasjer.  

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner Klagenemnda at Odd Farmen As verken i 
søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige 
kvalifikasjoner til å få godkjenning for utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i 
tiltaksklasse 1. 

Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

Fagområdet omfatter montering av bærende og ikke-bærende bygningsdeler av 
metall, eller prefabrikkerte betongelementer. Utførelse av sikringstiltak inngår i 
godkjenningsområdet. Montering og avstivning under montering og ansvar for 
utførelse av brannisolering og branntetting inngår i godkjenningsområdet.. 

Godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 omfatter montering av bærende metall- eller 
betongkonstruksjoner som etter NS 1990 +NA plasseres i pålitelighetsklasse 1, og 
forutsettes utført med ”begrenset kontroll”. 

Eksempler på montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i 
tiltaksklasse 1 fremgår av veiledningen til SAK 10: 
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Bensinstasjon eller enkelt industribygg, lager- eller landbruksbygg, nye balkonger på 
boligblokker t.o.m. 5. etg, utkragede bygningsdeler som solavskjerming, tak over 
inngangsparti eller uteplass ol, mezzanin, bru og kulvert med spennvidder inntil 10 m, tårn 
inntil 10 m høyde. 

Relevant fagutdanning for utførelse av slike arbeider vil være fagbrev innen sveising 
eller forskaling/betongfaget. Foretaket disponerer ikke personell med slik utdanning. 

Foretaket har referanser fra montering av takoverbygg over bensinpumper og 
lignende men foretaket har ikke redegjort for praksis fra hele bredde av 
godkjenningsområdet for eksempel fra montering av bærende konstruksjoner i stål 
og betongelementer i hele bygninger i denne tiltaksklassen.  

Klagenemnda kan ikke se at prosjektene viser en tilstrekkelig særlig kvalifiserende 
praksis for å kompensere for manglende utdanningsnivå i forhold til kravene slik 
disse fremgår av byggesaksforskriftens kapitel 11, og tilhørende veiledning. 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner Klagenemnda at Odd Farmen AS verken i 
søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige 
kvalifikasjoner til å få godkjenning for utførelse av bærende metall- eller 
betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1. 

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

Klagenemnda gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 
godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og 
øvrige vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 
er oppfylt. 

Konklusjon 

Klagenemnda finner ikke å kunne ta klagen til følge hva gjelder avslaget på søknad 
om sentral godkjenning for utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i 
tiltaksklasse 1,og for montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i 
tiltaksklasse 1.  

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

 
 
 
Sak 23/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral 

godkjenning fra Tømrer & Byggservice Frank Higgins Karlsen 
(godkjenningsnr. 2014/30). 

 
Enstemmig vedtak 
Klagen gjelder avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning for følgende 
godkjenningsområder: 
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• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 

I e-post datert 03.01.2014 ble vedtaket påklaget ved Frank Higgins Karlsen. Klagen er 
rettidig, jf. forvaltningsloven § 29. 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 18.11.2013 søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning for ansvarsrett. 

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

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

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

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 

Avslaget på utførelse av overordnet ansvar i tiltaksklasse 1 ble begrunnet med at 
referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekket det omsøkte 
godkjenningsområde. Avslaget på utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 ble 
begrunnet med at foretaket ikke hadde nødvendig utdanningsnivå. Foretaket hadde 
dermed ikke tilstrekkelig dokumentert nødvendig og relevant fagkompetanse for de 
omsøkte godkjenningsområdene, jf. byggesaksforskriften §§ 11-1 første ledd og 11-2 
tredje ledd. 

Generelle opplysninger om foretaket 

TØMRER & BYGGSERVICE Frank Higgins Karlsen fikk sentral godkjenning første 
gang 31.01.2005. I perioden 23.03.2011-18.12.2013 hadde foretaket sentral godkjenning 
for godkjenningsområdene tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i 
tiltaksklasse 1, og for murarbeid i tiltaksklasse 1. Foretaket har 1 ansatte og ligger i 
LARVIK/ VESTFOLD. Frank Higgins Karlsen har svennebrev som tømrer og 36 års 
erfaring. 

 

Saksgang 

18.11.2013: Søknad  
19.12.2013: Vedtak om sentral godkjenning (delvis avslag)  
03.01.2014: Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

Foretakets anførsler 
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I klagen viser Frank Higgins Karlsen til at foretaket har hatt sentral godkjenning 
innen utførelse av murarbeid i 13 år. Han skriver at det er ikke hyggelig å klage men 
håper på at det medføre at vedtaket blir endret. Han viser til at forskaling og støping 
er en vesentlig del av arbeidsoppgavene foretaket utfører, og at det er tungvint og 
unødvendig å måtte søke lokal godkjenning for hvert tiltak. 

Klagen avsluttes med at Higgins Karlsen håper at saken blir sett på på nytt, og han 
kan gjerne sende flere prosjekter om det vil styrke muligheten til å få dette gjennom. 
Det vises til klagen. 

Vurdering 

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

Utførelse av murarbeider i tiltaksklasse 1. 

Godkjenningsområdet omfatter murarbeid med liten vanskelighetsgrad, som f.eks. 
enebolig, tomannsbolig, rekkehus og kjedehus, og andre byggverk i mur med liten 
vanskelighetsgrad. 

Det kreves utdanning på nivå med svennebrev, og 2 års relevant praksis. Relevant 
utdanning vil være fagbrev som murer. Higgens Karlsen har fagbrev som tømrer, og 
kravet til relevant utdanning på nivå med svennebrev er derfor ikke oppfylt jf. 
byggesaksforkriften § 11-1, og 11-4. 

Det var 3 referanseprosjekter vedlagt søknaden.  

- Forstøtningsmur på 60 m, høyde 6,9m, inklusive fundament.  

- Ringmur og armering til uthus på 420 m2. 

- Grunn og murarbeid til en hytte.  

Prosjektene slik de er fremstilt redegjør i liten grad for murarbeider, og omhandler 
delvis arbeider med plasstøpte betongkonstruksjoner. For plasstøpte 
betongkonstruksjoner er det eget godkjenningsområde. Higgens Karlsen viser også i 
klagen til at forskaling og støping er en vesentlig del av arbeidsoppgavene til 
foretaket. Det kan derfor synes som det er noe manglende forståelse for forskjellene 
på de ulike godkjenningsområdene. Det finnes egne fagbrev både som murer, og 
forskalingssnekker. I avslaget på søknad om sentral godkjenning opplyste 
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direktoratet også om at mindre betongarbeider og murarbeider i tilknytning til 
småhus, inngår i godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeider i tiltaksklasse 1. 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner klagenemda at TØMRER & 
BYGGSERVICE Frank Higgins Karlsen verken i søknaden eller i klagesaksomgangen 
har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få godkjenning som 
utførende for murarbeider i tiltaksklasse 1.  

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

Klagenemda gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 
godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og 
øvrige vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 
er oppfylt. 

Konklusjon 

Klagenemda finner ikke å kunne ta klagen til følge hva gjelder avslaget på søknad om 
utførelse av murarbeider i tiltaksklasse 1. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages , 
jf. byggesaksforskriften §13-9. 

 
 
 
 
Sak 24/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra 

Uavhengig kontroll Ullensaker AS (godkjenningsnr. 2014/144). 
 
Enstemmig vedtak 
Klagen gjelder avslag på søknad om sentral godkjenning for følgende 
godkjenningsområde: 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 
 

I e-post registrert 20.12.2013 ble vedtaket påklaget ved Øyvind Hellerud. Klagen er 
rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 
Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 06.11.2013 søknad om sentral godkjenning for 
ansvarsrett.  

I vedtak datert 26.11.2013 avslo direktoratet søknad om sentral godkjenning. Ingen av 
de omsøkte godkjenningsområdene ble innvilget. 

Begrunnelse for avslagene var at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekket 
de omsøkte godkjenningsområdene. Foretaket hadde dermed ikke tilstrekkelig 
dokumentert nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner for de omsøkte 
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godkjenningsområdene, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-1 første ledd og 11-2 
fjerde ledd. 

 

Direktoratet har i klageomgangen tatt klagen delvis til følge og innvilget 
godkjenningsområdene kontroll av våtrom (i boliger) og kontroll av lufttetthet (i nye 
boliger) i tiltaksklasse 1. Det er ved avgjørelsen sett hen til kopi av referanseprosjekter 
vedlagt klagen.  
 

Foretakets anførsler 

Foretaket har ingen anførsler, men viser til tillatelse til tiltak for to prosjekter. I tillegg 
skriver foretaket at det for tiden har inne to nye søknader om ansvarsrett for 
uavhengig kontroll.  

 

Vurdering  

Klagenemnda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva 
gjelder godkjenningsområdet overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1.  

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

Sentral godkjenning for overordnet ansvar for kontroll gis til foretak som har erfaring 
med kontroll av prosjekterings- og utførelsesoppgaver av relevante fagområder og 
grenseflater. Det er en forutsetning at foretaket har kvalifisert personell med relevant 
praksis fra prosjektering og prosjekteringsledelse, samt praksis fra 
utførelse/byggeledelse, og har rutiner for fagkontroll og tverrfaglig kontroll, slik at 
kontrollen utføres på en hensiktsmessig måte og i nødvendig omfang. Foretaket med 
godkjenning for tiltaksklasse 1 kan påta seg ansvar for uavhengig kontroll av 
prosjektering og utførelse av alle tiltak der  ett eller flere vesentlige fagområder ligger 
i tiltaksklasse 1, jf. veiledning til SAK10 § 13-5 femte ledd bokstav a. 

I søknaden har foretaket vist til referanseprosjekter fra et annet foretak, 
Tømrermester Øyvind Hellerud. Blant annet er det vist til bygging av en 
tomannsbolig og en enebolig. I klagen har foretaket vist til ytterligere to 
referanseprosjekter hvor foretaket var ansvarlig kontrollerende av fuktsikring/tetthet 
på våtrom og for lufttetthet i tilbygg, samt ansvarlig kontrollerende av våtrom i en 
enebolig. 

Foretaket har ikke vist til relevant praksis fra prosjektering, prosjekteringsledelse eller 
byggeledelse, og har ikke erfaring med overordnet ansvar for kontroll i et tiltak med 
de oppgaver dette innebærer. Foretaket har dermed ikke dokumentert at det har 
samlede kvalifikasjoner som er tilpasset det påklagede godkjenningsområdet, jf. 
SAK10 § 11-1. 
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På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner Klagenemnda at Uavhengig kontroll 
Ullensaker AS verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det 
har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for overordnet ansvar for 
kontroll i tiltaksklasse 1. 

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

Klagenemnda gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 
godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og 
øvrige vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr 488 
er oppfylt.  

Konklusjon:  

Klagenemnda finner ikke å kunne ta klagen til følge hva gjelder avslaget på søknad 
om sentral godkjenning for overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1. 

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

	  
 

Sak 25/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning fra Sivilarkitekt Tom Gyran AS (godkjenningsnr. 
2014/260). 

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

 

* Overordnet ansvar for kontroll, ttkl. 2  

Under klagebehandlingen har foretaket gitt uttrykk for ønske om å bli vurdert også 
for ttkl. 1. 

 

I brev av 12.12.2013 ble vedtaket påklaget ved sivilarkitekt Tom Gyran. Klagen er 
rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 11.11.2013 søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning for ansvarsrett.  

I vedtak datert 03.12.2013 avslo direktoratet delvis søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning. Følgende godkjenningsområder ble innvilget:  

• Ansvarlig søker, ttkl. 2 

• Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller 
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konstruksjon, tekn. installasjoner), ttkl. 2 
• Prosjektering av arkitektur, ttkl. 2 

• Prosjektering av utearealer og landskapsutforming, ttkl. 1 

• Prosjektering av brannkonsept, ttkl. 1 
 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Overordnet ansvar for kontroll, ttkl. 2 
Begrunnelsen for avslaget var at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig 
praksis knyttet opp mot dette godkjenningsområdet. Følgelig hadde foretaket ikke 
tilstrekkelig dokumentert nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner, jf. 
byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-1 første ledd og 11-2 fjerde ledd. 

Direktoratet fant heller ikke grunnlag for å innvilge det omsøkte 
godkjenningsområdet i lavere tiltaksklasse. 

 
Vurderingstema vil dermed være om Sivilarkitekt Tom Gyran AS har tilstrekkelig 
dokumentert nødvendige kvalifikasjoner hva angår godkjenningsområdet overordnet 
ansvar for kontroll, ttkl. 1 eller 2. 
 

Foretakets anførsler 

I klagebrevet gir foretaket uttrykk for undring ved at godkjenning innen overordnet 
ansvar for kontroll i ttkl. 2, som var innvilget i vedtak av 17.06.2013, ble avslått under 
behandling av søknaden om fornyelse 03.12.2013. 

I forhold til saksbehandlerens utsagn om at ”uavhengig kontroll normalt vil bli utført 
av byggeledere”, bemerker foretaket den uheldige konsekvens av dette hva angår 
arkitektens rolle som utøver av kontroll i byggetiltak, også i en lavere tiltaksklasse. 

Videre påpekes det at til grunn for søknaden om godkjenning innen kontroll ligger 
lang og bred erfaring med tverrfaglig/koordinerende arbeid som prosjekteringsleder 
i byggeprosjekter som hører i tiltaksklasse 2 og 3, herunder deltakelse på byggemøter 
i utførelsesfasen. I tillegg er foretakets kompetanse hevet ved at kurs i uavhengig 
kontroll er gjennomført høsten 2012. 

Avslutningsvis bemerker foretaket at det er arkitekten i utøvelse av sitt yrke som tar 
seg av den gjennomgående og fortløpende kontrollen i et tiltak, fra skissestadium til 
etter utløpt garantitid. Denne erfaringen vil ikke en byggeleder kunne vise til. 

I e-post av 13.03.2014 presiserer foretaket at klagen er spesielt knyttet til overordnet 
ansvar for kontroll i ttkl. 1, som det er mest behov for i dagens praksis. Foretaket 
mener at den kompetanse det besitter gir god dekning for godkjenning. En mer 
utfyllende redegjørelse skulle ettersendes, men denne har ikke direktoratet mottatt. 

 

Vurdering  

Klagenemnda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva 
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gjelder sentral godkjenning for godkjenningsområdet overordnet ansvar for kontroll i 
ttkl. 1 eller 2. 

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

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

 

Overordnet ansvar for kontroll, ttkl. 2 

I følge SAK10 §13-5 femte ledd kan sentral godkjenning gis for funksjonen 
kontrollerende i ttkl. 1, 2 og 3, herunder for området ”Overordnet ansvar for 
kontroll” jf. bokstav a. Foretak med sentral godkjenning innen dette området er 
kvalifisert for å påta seg ansvar for uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse 
av tiltak innen de fagområder foretaket selv besitter kompetanse, og på fagområder 
der foretaket har kompetanse til å styre underleverandør av kontrolloppgaver. Dette 
skal fremgå av styringssystemet til kontrollforetaket.  

Sentral godkjenning for overordnet ansvar gis til foretak som har erfaring med 
kontroll av prosjekterings- og utførelsesoppgaver av relevante fagområder og 
grenseflater. Kontrollen skal være gjennomført i tråd med krav etter SAK10 § 14-7. 
Det er en forutsetning at foretaket har kvalifisert personell med relevant praksis fra 
prosjektering og prosjekteringsledelse, samt praksis fra utførelse/byggeledelse, og 
har rutiner for fagkontroll og tverrfaglig kontroll, slik at kontrollen utføres på en 
hensiktsmessig måte og i nødvendig omfang, jf. SAK10 § 13-5 femte ledd bokstav a. 
Dette skal dokumenteres i søknaden. 

 

Kvalifikasjonskrav til sentral godkjenning for overordnet ansvar for kontroll i ttkl. 2 
er personell med utdanning som ingeniør eller tilsvarende samt 6 års praksis med 
uavhengig overordnet kontroll i prosjekter som ligger i ttkl. 2, jf. SAK10 § 11-1 og 
gjeldende forvaltningspraksis. Tom Gyran er sivilarkitekt med 36 års praksis. 
Utdanningskravet er dermed innfridd. 

Når det gjelder kravet til relevant praksis for overordnet ansvar for kontroll, følger 
det av SAK10 § 13-5.5 ledd bokstav a og gjeldende forvaltningspraksis slik denne er 
uttrykt i veiledningen, at foretaket må dokumentere erfaring med kontroll av både 



	  

Side	  27	  

prosjekterings- og utførelsesoppgaver av relevante fagområder og grenseflater. 

Vedlagt søknaden lå 2 referanseprosjekter ferdigstilt i 2013 samt et prosjekt som 
ferdigstilles i 2014. Foretakets rolle beskrives dels som ansvarlig søker og 
prosjekterende med koordinerings- og samordnings oppgaver, både i prosjekterings- 
og utførelsesfasen, dels som overordnet kontroll for prosjektering, hovedsaklig innen 
prosjektering av arkitektur- og brannkonsept. I det tredje prosjektet var det gitt 
rammetillatelse og påbegynt detaljprosjektering før søknad om igangsettingstillatelse. 
Foretakets rolle er ikke videre beskrevet, herunder prosjekterings- og byggeleder 
rollen, heller ikke relevante fagområder og grenseflater som var underlagt kontrollen. 

Etter Klagenemndas vurdering anses oppgavene, slik som beskrevet i 
referanseprosjektene, dekkende for gjennomført samordning og koordinering i 
egenskap av rollen som ansvarlig søker. Foretaket har imidlertid ikke i tilstrekkelig 
grad dokumentert og beskrevet sin rolle og det ansvaret som følger av SAK10 §§ 14-6 
og 14-7 for overordnet ansvar for kontroll. Følgelig har foretaket ikke dokumentert 
nødvendige relevante kvalifikasjoner, jf. SAK10 §§ 11-1 og 11-2. 

Under behandling av klagen kom det ikke supplerende opplysninger om relevant 
praksis med overordnet kontroll. Imidlertid hevder foretaket i e-post 14.03.14 at 
tidligere redegjørelser for praksis er i samsvar med ordlyden i SAK10 § 13-5 femte 
ledd bokstav a (gjengitt ovenfor). 

Foretaket anfører at det i juni 2013 fikk innvilget sentral godkjenning for overordnet 
ansvar for kontroll, og at det dermed burde få fornyet dette godkjenningsområdet. Til 
dette vil Klagenemnda bemerke at i forbindelse med innføringen av nye 
kontrollområder i 2013 bestemte departementet at allerede godkjente foretak innen 
KUT og KPRO kunne få forlenget denne godkjenning automatisk i ett år, altså ut 
2013. Hensikten med dette var å sikre at et tilstrekkelig antall foretak var godkjent når 
reglene trådte i kraft. Etter utløpet av denne ordningen, og ved fornyelse av den 
sentrale godkjenningen, må det søkes om sentral godkjenning på vanlig måte for 
kontroll, slik at det fremgår at foretaket har samlede kvalifikasjoner etter regelverket.  

 

På bakgrunn av det ovenstående finner Klagenemnda at foretaket Sivilarkitekt Tom 
Gyran AS verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert tilstrekkelig 
kvalifikasjoner til å få innvilget sentral godkjenning for overordnet ansvar for 
kontroll i ttkl. 1 eller 2. 

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

Klagenemnda gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 
godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og 
øvrige vilkår etter SAK10 av 26.03.2010 nr. 488 er oppfylt.  

 Konklusjon:  

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

Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.  
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Sak 26/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning fra Trondheim kommune (godkjenningsnr. 2014/284). 

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

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

• Prosjektering av geoteknikk i tiltaksklasse 3 

I brev av 20.12.2014 ble vedtaket påklaget ved Elisabeth Schøtter og Arnt Ove 
Dragsten. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29. 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 29.10.2013 søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning for ansvarsrett. 

I vedtak datert 17.12.2013 avslo direktoratet søknaden om sentral godkjenning for 
samtlige omsøkte godkjenningsområder. 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 3 
• Prosjektering av Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller 

konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 3 
• Prosjektering av Geoteknikk i tiltaksklasse 3 

Avslagene ble begrunnet med at nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner ikke 
var tilstrekkelig dokumentert, jf. byggesaksforskriften §§ 11-1 og 11-2. Foretaket 
hadde heller ikke svart på henvendelse fra direktoratet om å oversende ytterlig 
dokumentasjon innen frist satt i foreløpig svarbrev av 21.11.2013. 

Direktoratet har tatt klagen til følge hva gjelder ansvarlig søker i tiltaksklasse 3. For 
overordnet ansvar for prosjektering, og for prosjektering av geoteknikk har 
direktoratet tatt klagen delvis til følge ved å innvilget disse i tiltaksklase 2. Det er ved 
avgjørelsen sett hen til kopi av referanseprosjekter vedlagt klagen. 

Generelle opplysninger om foretaket 

Trondheim kommune fikk sentral godkjenning første gang 13/11-1998. I perioden 
13.11.2009- 13.11.2012 hadde foretaket sentral godkjenning for 
godkjenningsområdene ansvarlig søker bygg i tkl 1 og anlegg i tkl 3. Trondheim 
kommune kommunalteknikk har ansvaret for å forvalte og videreutvikle de 
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kommunale vegene, vann- og avløpsledningene, de bynære grøntanleggene og de 
urbane byrommene, samt være kommunens kompetansemiljø innenfor geoteknikk. 
Trondheim kommune har 1300 ansatte, hvorav det er oppgitt 41 personer i 
avdelingen kommunalteknikk. Kristine Misund er teknisk sjef. Hun er utdannet 
sivilingeniør bygg og anlegg fra 1989. Det er videre organisert i 4 underavdeligner; 
VA, veg , geoteknikk og lansdkapsarkitektur hvor det i alle avdelingene disponeres 
personell med sivilingeniør utdanning. 

Saksgang 

29.10.2013: Søknad 
21.11.2013: Foreløpig svarbrev fra direktoratet 
09.12.2013: Svar fra foretaket på foreløpig svarbrev 
17.12.2013: Vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning  
20.12.2014: Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

Foretakets anførsler 

Trondheim kommune anfører at begrunnelsen for avslaget var mangelfull 
dokumentasjon for foretakets fagkompetanse, manglende kommunale vedtak i 
oppgitte referanseprosjekter, og manglende organisasjonsplan som viser 
utdanningsnivå og praksis. De skriver videre at Trondheim kommune oversendte 
nevnte dokumentasjon i brev til direktoratet av 9.1.2.2013. På bakgrunn av dette bes 
om en ny vurdering av søknaden. 

Vurdering 

Klagenemda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva 
gjelder sentral godkjenning for overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 3 og 
for prosjektering av geoteknikk i tiltaksklasse 3. Ifølge byggesaksforskriften § 11-1 
skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett ”dokumentere at det 
har en samlet kompetanse som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet”. 
Videre skal det legges vekt på ”en vurdering av om foretakets kvalifikasjoner med 
hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte 
godkjenningsområdet” og foretakets ”tilknytning til godkjenningsområdet”, jf. 
byggesaksforskriften § 11-4 første og annet ledd. 

Direktoratet sendte den 21.11.2013 et foreløpig svarbrev hvor det ble bedt om mere 
dokumentasjon for å kunne vurdere søknaden bedre. Det ble satt en frist på en uke 
fra brevs dato. Trondheim kommune oversendte i brev datert 09.12.2013 
dokumentasjon i form av organisasjonsplan, kopi av kommunale vedtak og vitnemål. 
Saksbehandler hos dibk hadde ikke registrert denne dokumentasjonen på det 
tidspunkt avslag på søknaden ble skrevet. Følgelig ble ikke dette hensyntatt i 
vurderingen. Trondheim kommune hadde også oversittet fristen gitt i foreløpig 
svarbrev av 21.11.2013. 

Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 3 
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Godkjenningsområdet overordnet ansvar for prosjektering omfatter komplett 
prosjektering av alle relevante fagområder. 

Plassering i tiltaksklasse vil avhenge av antall fagområder som skal prosjekteres og 
det koordineringsbehovet disse utløser, samt antall grensesnitt. Tiltaksklasse for de 
enkelte fagområder behøver ikke være avgjørende. 

For tiltaksklasse 3 omfatter oppgaven ansvar for komplett prosjektering av store og 
krevende tiltak med stor vanskelighetsgrad, hvor mange av prosjekteringsoppgavene 
ligger i tiltaksklasse 3. Tiltak omfatter mange krevende grensesnitt mellom 
fagområder. 

Eksempler på bygninger der prosjekteringen ligger i tiltaksklasse 3 kan være: 

Høye boligblokker, store forretningslokaler/kjøpesentra, store hoteller, sykehus, 
bygning for stort antall personer, VA-ledninger med store dimensjoner eller store 
rense- eller vannforsyningsanlegg over 200 personekvivalenter (pe), store broer, 
fjellhaller for opphold av mennesker. 

Kvalifikasjonskravene fremgår av byggesaksforskriften kap 11 og veiledningen til 
denne. For prosjektering i tiltaksklasse 3 kreves utdanning på nivå med sivilingeniør 
og 8 års praksis.  

Foretaket har i organisasjonsplanen vist at det disponerer personell med utdanning 
på nivå med sivilingeniør innen relevante fagretninger . Kravet til relevant utdanning 
er dermed oppfylt. 

For overordnet ansvar for prosjektering er det dokumentert 2 referanseprosjekter 
hvor foretaket har hatt ansvarsrett. Det ene prosjektet gjaldt prosjektering av 
basketballbane i Erling Skakkesgt. Tiltaket er i følge det kommunale vedtaket plassert 
i tiltaksklasse 2. Det andre prosjektet gjelder en offentlig vegovervannsledning 
dimmensjon 300 mm, og spillvannsledning 300 mm over en lengde på 200 m. saksnr 
12/31086 i Trondheim kommune. Her har foretaket hatt ansvarsrett. Tiltaket er angitt 
å være i tiltaksklasse 3. 

Klagenemda vurderer ikke disse prosjektene for være i tiltaksklasse 3 slik 
godkjenningsområdet fremgår av byggesaksforkriften §13-5 og veiledningen til 
denne. Det fremgår der at plassering i tiltaksklasse vil avhenge av antall fagområder 
som skal prosjekteres og det koordineringsbehovet disse utløser, samt antall 
grensesnitt. Kompleksitet, antall fagområder, og grensesnitt vil for de oppgitte 
referanseprosjekter være svært beskjedent i forhold til det som kreves for å beherske 
bredden av dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3. Det er dermed ikke 
tilstrekkelig dokumentert at foretaket har relevant praksis fra overordnet ansvar for 
prosjektering i tiltaksklasse 3. 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner Klagenemda at Trondheim kommune 
verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har 
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tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få godkjenning for overordnet ansvar for 
prosjektering i tiltaksklasse 3. 

Prosjektering av geoteknikk i tiltaksklasse 3. 

Geoteknisk prosjektering omfatter grunnundersøkelser og kartlegging av 
grunnforhold også med hensyn til forurensing, samt utarbeidelse av grunndata for 
fundamentering og eventuelt sikringstiltak for bygg, anlegg eller konstruksjon. 

Godkjenningsområdet i denne tiltaksklassen omfatter blant annet oppgaver:  
Hvor oppgaveløsning krever utredning av spesielle, ikke standardiserte laster, hvor 
det ikke finnes sikre data for grunnforhold, 
hvor det er behov for utarbeidelse av konsept for utbedring av bæreevne og stabilitet 
av grunnforhold, ved behov for utarbeidelse av konsept for sikringstiltak på 
byggeplassen eller området utenfor. 

Kvalifikasjonskravene fremgår av byggesaksforskriften kap 11 og veiledningen til 
denne. For prosjektering i tiltaksklasse 3 kreves utdanning på nivå med sivilingeniør 
og 8 års praksis.  

Foretaket har i organisasjonsplanen vist at det disponerer personell med utdanning 
på nivå med sivilingeniør innen geoteknikk. Kravet til relevant utdanning er dermed 
oppfylt. 

Foretakets praksis med prosjektering er dokumentert med ett referanseprosjekt. Dette 
gjelder kombinert kjøre- og gang-/sykkelvegbru over Dovrebanen på Heimdal med 
total føringsbredde på 6,0 m. Det fremgår av igangsettingstillatelsen at foretaket har 
hatt ansvarsrett for geotekniske undersøkelser og prosjektering i forbindelse med 
landkar til bru. Tiltaket er plassert i tiltaksklasse 2. 

Foretaket har ikke redegjort for praksis fra prosjektering av geoteknikk i tiltaksklasse 
3. Kravet til tilstrekkelig relevant praksis er dermed ikke dokumentert oppfylt. 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner Klagenemda at Trondheim kommune 
verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har 
tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få godkjenning for prosjektering av geoteknikk i 
tiltaksklasse 3. 

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

Klagenemda gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 
godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og 
øvrige vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 
er oppfylt. 

Konklusjon 
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Klagenemda finner ikke å kunne ta klagen til følge hva gjelder avslaget på søknad om 
overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 3, og for prosjektering av 
geoteknikk i tiltaksklasse 3. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages , jf. 
byggesaksforskriften §13-9. 

 

 
 

Sak 27/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra 
Brannslokkesystemer AS (godkjenningsnr. 2014/527). 

 

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

• Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 2 
• Prosjektering av Sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 
• Utførelse av Sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 
• Kontroll av Brannsikkerhet i tiltaksklasse 3 

Subsidiært ønsker foretaket å bli vurdert for kontroll av prosjektering av ventilasjon 
og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2. 

I e-post datert 17.01.2014 ble vedtaket påklaget ved Bjørn Steinar Hopperstad. Klagen 
er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29. 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 18.11.2013 søknad om sentral godkjenning for 
ansvarsrett. 

I vedtak datert 15.01.2013 avslo direktoratet delvis søknad om sentral godkjenning. 
Ingen godkjenningsområder ble innvilget: 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 2 
• Prosjektering av Sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 
• Utførelse av Sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 
• Kontroll av Brannsikkerhet i tiltaksklasse 3 

Avslagene ble begrunnet med at foretaket ikke hadde nødvendig relevant utdanning. 
Foretaket hadde dermed ikke tilstrekkelig dokumentert nødvendige og relevante 
faglige kvalifikasjoner, jf. byggesaksforkriften §11-1 første ledd og veiledningen til 
byggesksforskriften. 
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Generelle opplysninger om foretaket 

Brannslokkesystemer AS ble stiftet i 2012 og søkte sentral godkjenning første gang 
ved denne søknad. Foretaket har 2 ansatte, og ligger i Flateby Akershus. Bjørn Steinar 
Hopperstad er daglig leder. Han har utdannelse fra teknisk fagskole innen 
elektronikk, og en lengre praksis med prosjektering, utførelse og salg av brannalarm 
og brannlokkeanlegg fra flere tidligere ansettelsesforhold.Foretakets andre ansatte 
Ken Solend har elektrikerbakgrunn med hovedvekt på brannalarm og nødlys. 
Foretaket har spesialisert seg på prosjektering, og montering av komplette 
brannslukkingsanlegg med slokkegassene Novec 1230,og Inergen. Anleggene 
benyttes f.eks i datarom og steder det ikke kan slukkes med vann. 

Saksgang 

18.11.2013: Søknad 
30.12.2013: Foreløpig svarbrev 
09.01.2013: Mottatt tilleggsinformasjon fra foretaket 
15.01.2014: Vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning  
17.01.2014: Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
19.02.2014: Mail fra foretaket med mere dokumentasjon 

Foretakets anførsler 

I klagen viser Bjørn Hopperstad til at foretaket har lang erfaring innen prosjektering 
og installasjon av automatiske brannslokkesystemer , og skriver at det er viktig at de 
behandles på samme måte som sine konkurrenter. Videre skriver Hopperstad at det 
er mulig de har søkt feil områder og ber i så fall om en tilbakemelding på det. 
Prosessen for prosjektering og gjennomføring av prosjekter beskrives i klagen. Det 
anføres at Ski VVS med egen sentral godkjenning utfører montasje av rør, mens 
Brannslokkesystemer AS står for prosjekteringen, og all svak strøminstallasjon, 
detektorer og slokkesentral. Klagen avsluttes med at han mener DiBK behandler 
foretak ulikt, og viser til at foretaket Nortronikk AS hvor han tidligere var ansatt , har 
slik sentral godkjenning uten å inneha rørleggerkompetanse. Han skriver at dette er 
konkurransevridende, og kan ikke aksepteres.  

Vurdering 

Klagenemda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva 
gjelder sentral godkjenning for søker i tiltaksklasse 2, prosjektering av sanitær-, 
varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3, utførelse av sanitær-, varme- og 
slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3, og kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 3 

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

Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

Oppgaver og ansvar til ansvarlig søker bestemmes av pbl. § 23-4 og presiseres 
ytterligere av byggesaksforskriften § 12-2 bokstav a-m . Tiltaksklasseplassering for 
søkerfunksjonen vil være avhengig av kompleksitet, herunder hvor mange ansvarlige 
foretak som skal ha ansvarsrett og koordineres og hvor mange ansvarsoppgaver i 
byggesaksforskriften § 12-2 som er aktuelle for tiltaket. 

Søkerfunksjonen i tiltaksklasse 2 omfatter søknader med noe kompleksitet, der 
koordineringsbehovet for prosjektering, utførelse eller kontroll er krevende.  

Kvalifikasjonskravene fremgår av byggesaksforskriften kap 11 og veiledningen til 
denne. Det kreves relevant utdanning på nivå med mesterbrev eller teknisk fagskole 
og 6 års praksis. Hopperstad har utdanning fra teknisk fagskole innen elektro. Kravet 
til relevant utdanning synes dermed å være oppfylt. 

Det fremgår av kravene til praksis i byggesaksforkriften §11-2 første ledd, at foretak 
som påtar seg ansvar som ansvarlig søker må kunne dokumentere at det har 
personell med relevant praksis fra utførelse eller fra prosjektering, samordning samt 
utforming av søknad med underlag, for tiltak i samme eller høyere tiltaksklasse. 

Det var i søknaden oppgitt et referanseprosjekt. Brannslokkesystemer AS var der 
underleverandør til Secure-It og utførte alt av prosjektering, montering og 
dokumentasjon opp mot kunden. Foretaket sendte inn tilleggsinformasjon den 
9.01.2014 som følge av et foreløpig svarbrev fra direktoratet. Det var der vedlagt 
beskrivelse av 2 referanseprosjekter. Det ene gjaldt installasjon av Automatisk Novec 
slokkeanlegg i datarommet til IFE Institutt for energiteknikk, og det andre gjaldt 
tilsvarende installasjon for Advokatfirmaet Simonsen, Vogt Wiig AS. Det er i 
prosjektene ikke redegjort for erfaring fra søknader eller at foretaket har hatt ansvar 
og oppgaver som følger av bestemmelsen i pbl §23-2, eller byggesaksforskriften § 12-
2. Kravet til relevant praksis er dermed ikke oppfylt.  

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Brannslokkesystemer AS 
verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har 
tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få godkjenning som søker i tiltaksklasse 2. 
Klagenemda finner heller ikke grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet i en 
lavere tiltaksklasse. 

Prosjektering av sanitær,- varme og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3, og 
godkjenningsområdet utførelse av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3. 

Prosjektering av sanitær-,varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 omfatter 
prosjektering av nye eller vesentlig endring av installasjoner med stor kompleksitet 
samt installasjoner i byggverk med flere enn 5 etasjer. Prosjektering av 
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sanitærinstallasjoner omfatter prosjektering plassering av sanitærutstyr med 
tilhørende rørsystemer, herunder vann- og avløpsledninger, samt plassering av 
brannhydranter. Godkjenningsområdet omfatter også prosjektering av 
sanitærinstallasjoer og renseanlegg for vann- og/eller avløp, samt store åpne og 
innebygde bassenger. Godkjenningområdet omfatter varmeanlegg med effekt over 
100 KW.  

Eksempler på tiltak i denne klassen kan være:  

Høye boligblokker, kontor- og skole bygg, store forsamlingslokaler, sportshaller, 
kjøpesentre, store industribygg med mange ansatte, sykehus, store hoteller og 
svømmehaller. 

Tilsvarende gjelder for utførelse og vurderingen er gjort felles for begge de påklagede 
godkjenningsområdene da årsaken til avslag på søknaden er identisk. 

Kvalifikasjonskravene fremgår av byggesaksforskriften kap 11 og veiledningen til 
denne. For prosjektering kreves relevant utdanning på nivå med sivilingeniør og 8 
års praksis. For utførelse kreves relevant utdanning på nivå med ingeniørhøyskole og 
5 års praksis. Relevant utdanning vil være ingeniør/ sivilingeniør med fagretning 
innen VVS. Hopperstad har utdanning som på nivå med teknisk fagskole innen 
elektro. Kravet til relevant utdanning er dermed ikke oppfylt verken i nivå eller 
relevant fagretning. 

Foretaket er spesialisert på brannslokkesystemer , både utførelse og prosjektering.I 
følge referanseprosjektene og beskrivelse av foretakets arbeider så utfører og 
prosjekteres brannvarlig, (slokkesentral og detektorer) samt slokkesystem med 
gassutløsning. Systemet er spesielt beregnet til bruk der slukking ikke kan foretas 
med vann, f. eks i datarom.Arbeidet med detektorer og slokkesentral vil høre til 
under godkjenningsområdet brannalarm, nødlys og ledesystemer. For dette 
godkjenningsområdet vil elektroutdanning være relevant. Dette ble foretaket opplyst 
om på telefon i forbindelse med behandling av klagen.  

Den øvrige del av foretakets arbeider , selve slokkeanlegget hører til de påklagede 
godkjenningsområdene men er ikke tilstrekkelig relevant for bredden av disse, da 
områdene er ment for VVS foretak hvor det blant det må forutsettes kompetanse til 
kunne prosjektere og/eller utføre komplette VVS tekniske installasjoner i hele 
bygninger, slik det fremgår i beskrivelsen i byggesaksforskriften §13-5 og 
veiledningen til denne. 

Det er i forbindelse med klagen innsendt ytterlig dokumentasjon som underbygger at 
foretaket driver kun med slokkesystemer , men ikke hele bredden av de VVS rettede 
godkjenningsområdene innen sanitær-, varme-og slukkeinstallasjoner. Foretaket 
harved klagen også dokumentert med kopi av kommunalt vedtak at det har hatt 
ansvarsrett for ”montering av Novac slukkeanlegg i tiltaksklasse 2” i Hammersborgat 2. 
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Den sentrale godkjenningsordningen er ment for bransjens hovedaktører. 
Brannslokkesystemer AS prosjekterer og utfører installasjoner innenfor et ”smalt” 
området hvor det pr i dag ikke finnes et eget godkjenningsområde. Foretaket har 
likevel mulighet til å søke lokal godkjenning i byggesaker der foretaket skal ha 
ansvarsrett for slukkeanlegg, men det ersom nevnt over ikke dokumentert 
kvalifikasjoner som dekker ikke bredden i godkjenningsområdene for sentral 
godkjenning. 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner Klagenemda at Brannslokkesystemer AS 
verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har 
tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få godkjenning som verken som prosjekterende, 
eller som utførende for sanitær-, varme- eller slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3.  

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

Kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 3 

Godkjenningsområdet omfatter uavhengig kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 2 
og 3. Innholdet av kontrollområdet reguleres i byggesaksforskriften § 14-2 og 
gjennomføring av kontrollen reguleres i § 14-7. Uavhengig kontroll av prosjektering 
av brannsikkerhet gjelder brannkonseptet. Det skal påvises i kontrollen at 
brannkonseptet definerer de nødvendige ytelsene (krav) som skal oppfylles i 
detaljprosjekteringen.  

Kvalifikasjonskravene fremgår av byggesaksforskriften kap 11 og veiledningen til 
denne. Det kreves relevant utdanning på nivå med sivilingeniør og 8 års praksis. 
Foretaket har personer med utdanning som er på nivå med teknisk fagskole innen 
elektro. Kravet til relevant utdanning er dermed ikke oppfylt verken for 
utdanningsnivå eller fagretning. 

Det fremgår videre av byggesaksforskriften §11-2 fjerde ledd at foretak som påtar seg 
ansvar som ansvarlig kontrollerende må kunne dokumentere at det har personell 
med relevant praksis fra det omsøkte kontrollområdet, dvs. hhv. prosjektering 
og/eller utførelse i tillegg til kontroll. 

Referanseprosjektene er de samme som i tidligere omtalt. Verken prosjektene eller CV 
opplyser i noen særlig grad om relevant praksis fra kontroll av brannkonsept. Det er 
heller ikke redegjort for uavhengig kontroll.  

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Brannslokkesystemer AS 
verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har 
tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få godkjenning for kontroll av brannkonsept i 
tiltaksklasse 3.  

Direktoratet finner heller ikke grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet i en 
lavere tiltaksklasse. 
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Foretaket opplyser i klagen at tilsvarende foretak er gitt sentral godkjenning med 
samme eller svakere kvalifikasjoner og at dette er konkurransevridende. Det opplyses 
at direktoratets tilsynsavdeling har registrert dette som en innrapportering, og har 
åpnet tilsyn for å verifisere dette forholdet. 

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

Klagenemda gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 
godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og 
øvrige vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 
er oppfylt. 

Konklusjon 

Klagenemda finner ikke å kunne ta klagen til følge hva gjelder avslaget på søknad om 
søker i tiltaksklasse 2, prosjektering av sanitær-, varme-og slukkeinstallasjoner i 
tiltaksklasse 3, utførende sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3, og 
kontrollerende av brannsikkerhet i tiltaksklasse 3. Vedtaket er endelig og kan ikke 
påklages , jf. byggesaksforskriften §13-9. 

 

 
 
Sak 28/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra 

Support International AS (godkjenningsnr. 2014/954). 
 
Enstemmig vedtak 
Klagen gjelder totalavslag på førstegangssøknad om sentral godkjenning for følgende 
godkjenningsområder: 

• Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner, ttkl. 1 

• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner, ttkl. 1 

• Kontroll av lufttetthet (i nye boliger), ttkl. 1 
I e-post registrert  29.01.2014 har direktoratet mottatt kopi av vitnemål fra Narvik 
Ingeniørhøgskole for Geir Håkon Leite. I e-post av 11.02.2014 rettet til saksbehandler 
vises til oversendt vitnemål/fagbrev for Geir Håkon Leite sammen med klage på 
avslag, samt bekreftelse for at Jarle Leite har gjennomgått fagkurs for 
ventilasjonsmontører.  

Da det ikke foreligger noe formulering av en klage, har direktoratet vurdert 
ettersending av vitnemål for Geir Håkon Leite som dato for fremsatt klage. Klagen er 
rettidig, jf. forvaltingsloven § 29. 

 
Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 01.12.2013 søknad om sentral godkjenning for 
ansvarsrett.  
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I vedtak datert 20.01.2014 avslo direktoratet helt søknaden om sentral godkjenning. 
Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget:  

• Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner, ttkl. 1 

• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner, ttkl. 1 

• Kontroll av lufttetthet (i nye boliger), ttkl. 1 
 

Begrunnelse for avslaget innen samtlige godkjenningsområder var at foretaket ikke 
hadde etterkommet direktoratets etterlysning av opplysninger i brev av 08.01.2014. 
Følgelig var nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner ikke tilstrekkelig 
dokumentert, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-1 og 11-2. 

 

Foretakets anførsler 

Det foreligger ingen anførsler. 

Direktoratets e-post av 28.03.2014 i forbindelse med klagebehandling er pr. i dag ikke 
besvart. 

 

Vurdering  

Klagenemnda har vurdert sakens dokumenter og funnet at klagen ikke kan føre frem 
hva gjelder sentral godkjenning for omsøkte godkjenningsområder.  

For å kunne innvilges sentral godkjenning må foretaket oppfylle de kravene som til 
enhver tid stilles i byggesaksforskriften (SAK10) kap. 9 tom. kap. 13, jf. plan- og 
bygningsloven § 22-1. Det fremgår videre av pbl § 22-1, annet ledd at direktoratet har 
plikt til å avslå søknaden om sentral godkjenning når foretaket ikke oppfyller de 
nødvendige vilkårene. 

Ifølge SAK10 § 11-1 skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett 
”dokumentere at det har samlede kvalifikasjoner som er tilpasset de omsøkte 
godkjenningsområder”. Ved søknad om sentral godkjenning skal foretaket 
dokumentere både sitt utdannelse og praksis ved en oversikt over referanse 
prosjekter eller på annen måte. Ved vurdering av relevant praksis skal det legges vekt 
på om praksisen er oppdatert, praksisens varighet, tilknytning til omsøkte 
godkjenningsområder, og at den har vært gjennomført i samsvar med tillatelser og 
bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, jf. SAK 11-3 og 11-4.  

Dette gjøres ved at foretaket har den nødvendige fagutdannelse, samt at 
referanseprosjektene er tilstrekkelig utfyllende og relevante  hva angår omsøkt 
funksjon, fagområde og tiltaksklasse. 

 

Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner, ttkl. 1 

Godkjenningsområdet omfatter fastlegging av luftmengder og dimensjonering av 
kanaler, produkter, komponenter med mer. Prosjekteringen omfatter også 
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utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon for utførelse og grunnlag for FDV-rutiner 
for driftsfasen. I tiltaksklasse 1 omfatter godkjenningsområdet prosjektering av nye 
og omprosjektering av eksisterende ventilasjon- og klimainstallasjoner for 
luftmengde inntil 2000 m3/t, uten sentralstyring og som bare betjener 1 branncelle. I 
tillegg omfattes også røykinstallasjoner i bygninger i BKL 1, jf. SAK10 §13-5 andre 
ledd bokstav j og tilhørende veiledning. 

Kvalifikasjonskravene for prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner, ttkl. 1 
er fagopplæring som svarer til mesterbrev i kobber- og blikkenslagerfaget eller 
fagskole med VVS som linjefag samt 4 års prosjekteringspraksis i faget, jf. SAK10 § 
11-1 og veiledningen til denne. En hovedoppgave innen prosjektering er å 
dokumentere valgte løsninger i henhold til byggteknisk forskrift kap. 2, og sikre at 
prosjekteringen gir tilstrekkelig grunnlag for utførelse, jf. SAK10 § 12-3 bokstav a. 

Foretaket har dokumentert utdanning som ingeniør fra Narvik Ingeniørhøgskole, 
linje for anlegg- og byggeteknikk. Denne utdannelsen er ikke faglig innrettet mot 
ventilasjons- og inneklimafaget. Det er også bekreftet at en person har gjennomgått 
dagskurs for montører av balansert ventilasjon og fagseminar i Flexit sin regi. Etter 
Klagenemndas vurdering er forskriftskravet om utdanning i VVS-faget ikke oppfylt. 

Når det gjelder kravet til egen prosjekteringspraksis med relevans for fagområdet er 
det vedlagt i søknaden 3 referanseprosjekter, der foretaket har stått for prosjektering 
og utførelse av ventilasjon og klimasystemer i boligbygg: Mosseveien 190, 
Veitvetveien 21 og Jomfruhagen 8, alle under oppførelse i Oslo kommune.  

I det ene prosjektet er foretakets oppdragsgiver Øst Entreprenør AS og 
prosjekteringen kontrolleres av leverandøren av ventilasjonsaggregater, Noram 
produkter AS. Det opplyses videre at oppgavene består av å installere balanserte 
ventilasjonsystemer type Exvent Pelican med innebygget varmepumpe for 
ettervarme og kjøling. 

I det andre prosjektet er oppdragsgiver Øst Elektro og VVS, og byggherren Oslo 
kommune, Vann- og avløpsetaten. Oppdraget består av fullrehabilitering av 
eksisterende anlegg, installasjon av balanserte systemer, med innebygget 
kjøleaggregat. Prosjekteringen kontrolleres av Noram Produkter AS.  

I det tredje prosjektet, som omhandler 17 rekkehus for OBOS, er oppdragsgiver  S-
Bygg AS og prosjekteringen kontrolleres av leverandøren for ventilasjonsanlegg, 
Østberg Norge. Både rekkehusene og parkeringskjeller skal ventileres, og 
sentralstøvsugsanlegg installeres. 

Klagenemnda har vurdert redegjørelsen for praksis med prosjektering av ventilasjon- 
og klimainstallasjoner som ikke tilstrekkelig hva angår kravet om 4 års praksistid.  

Hva angår oppgavene som er beskrevet i referanseprosjektene er disse, etter 
direktoratets mening, rene montasjeoperasjoner etter produsentens 
monteringsanvisning, og kvalitetssikret av leverandøren for produktene. Viktige 
oppgaver som tilfaller ansvarlig prosjekterende er ikke synliggjort. 

Videre er alle referanseprosjektene under oppføring og på et for tidlig stadium i 
prosessen til å vurdere om praksisen er forsvarlig gjennomført og i samsvar med 
plan- og bygningslovgivningen, jf. SAK10 § 11-4. 
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Sammen med det faktum at foretaket ikke oppfyller krav om relevant utdanning, 
finner Klagenemnda at foretaket ikke har dokumentert nødvendige og relevante 
faglige kvalifikasjoner for godkjenning innen prosjektering av ventilasjon- og 
klimainstallasjoner i ttkl. 1, jf. SAK10 §§ 11-1 og 11-2. 

 

Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner, ttkl. 1 

Godkjenningsområdet utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner omfatter 
installasjon av komplett balansert ventilasjonsanlegg med varme-, kjøle- og 
gjenvinningsfunksjoner inklusiv lyd- og brannisolering, og branntetting av 
kanalføringer gjennom brann- og lydskiller. I tiltaksklasse 1 omfattes installasjoner 
med liten kompleksitet eller med små konsekvenser ved feil for inneklimaet. 
Oppgaven omfatter ventilasjonsanlegg dimensjonert for luftmengder inntil 2000 
m3/h, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav m og tilhørende veiledning.   

Kvalifikasjonskravene for godkjenning innen utførelse av ventilasjon- og 
klimainstallasjoner, ttkl.1 er fagbrev i kobber- og blikkenslagerfaget eller 
kuldemontør samt 2 års praksis i faget, jf. SAK10 §11-1 og veiledningen til denne.  En 
hovedoppgave under utførelse er å sikre at arbeidene er i samsvar med 
produksjonsunderlaget, og at eventuelle særskilte krav til utførelsen gitt med 
hjemmel i plan- og bygningslovgivningen er oppfylt.  

Foretaket har dokumentert utdanning som ingeniør fra Narvik Ingeniørhøgskole, 
linje for anlegg- og byggeteknikk. Denne utdannelsen er ikke faglig innrettet mot 
ventilasjons- og inneklimafaget. Det er også bekreftet at en person har gjennomgått 
dagskurs for montører av balansert ventilasjon og fagseminar i Flexit sin regi. Etter 
Klagenemndas vurdering er forskriftskravet om utdanningsnivå og i VVS-faget ikke 
oppfylt. 

I søknaden har foretaket lagt ved de samme 3 referanseprosjektene som er brukt for 
dokumentasjon av prosjektering, med identiske redegjørelser. 

I tillegg er det vedlagt 3 prosjekter for tiden 2005 -2012, der Geir H. Leite stod for 
byggeledelse. Utover dette foreligger ikke flere opplysninger om praksis med 
relevans for utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner. Klagenemnda vil her 
bemerke at praksis er for smal til å oppfylle lovens krav.  

Klagenemnda finner at foretaket Support International AS ikke har dokumentert 
nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner for det påklagde 
godkjenningsområdet, jf. SAK10 §§ 11-1 og 11-2. 

 

 

Kontroll av lufttetthet, ttkl. 1 

Godkjenningsområdet omfatter uavhengig kontroll av lufttetthet i alle nye boliger. 
Gjennomføring av kontrollen reguleres av SAK10 § 14-6. 

Kontrollen skal påvise oppfyllelse av krav til lufttetthet, og skal være rettet mot andre 
foretak sine arbeider. Det er normalt tilstrekkelig å påse at det foreligger 
dokumentasjon for tetthetsprøving, som del av andres kvalitetssikring av egne 
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arbeider ved tilnærmet ferdigstilt bygning, jf. SAK10 § 13-5 femte ledd bokstav c og 
tilhørende veiledning. 

Kvalifikasjonskravene for godkjenning er minst fagbrev som tømrer eller murer samt 
4 års praksis.  

 

Klagenemnda vil her bemerke at foretaket tilfredsstiller kravene til utdannelse 
ettersom ingeniørhøyskole innenfor byggteknikk er dokumentert . Med dette er mer 
enn minimumskravet til utdannelse tilfredsstilt.  

Hva angår dokumentasjonskravet for praksis innen uavhengig kontroll av andres 
arbeider med fokus på lufttetthet vises til 2 referanseprosjekter som redegjør for 
prosjektering og utførelse av ventilasjon- og klimasystemer i Veitvetveien 21 og 
Jomfruhagen 8, samt et påbygging/renoveringsprosjekt for Halvøysund Helsesenter i 
Målsøy, der Geir H. Leite sto for byggeledelse . Utover dette foreligger ikke 
opplysninger om gjennomført uavhengig kontroll av bygningens tetthet og med 
hvilke resultater.  

Etter Klagenemndas vurdering dokumenterer ikke referanseprosjektene det er vist til  
foretakets praksis med uavhengig kontroll. Foretaket har dermed ikke dokumentert 
at det har samlede kvalifikasjoner som er tilpasset kontroll av lufttetthet, ttkl. 1, jf.  
SAK10 § 11-1. 

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

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

Klagenemnda gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 
godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og 
øvrige vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 
er oppfylt. 

Konklusjon:  

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

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

 

Sak 29/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning fra Bjerkreim Trelast AS (godkjenningsnr. 2014/152).  

Saken ble trukket før klagenemndsmøtet og ble dermed ikke behandlet. 

 

 
Sak 30/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra 

UnionConsult BA8 AS (godkjenningsnr. 2014/159). 
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Enstemmig vedtak 
Klagen gjelder avslag på søknad om sentral godkjenning for følgende 
godkjenningsområder: 

• Kontroll  - brannsikkerhet i tiltaksklasse 3 
 

Vedtaket ble påklaget 16.12.2013 av foretaket ved Jens Birkely. Klagen er rettidig, jf. 
forvaltningsloven § 29. Foretaket er klageberettiget, jf. (fvl) § 28.1.1. Klagen er 
fremsatt i samsvar med fvl § 32. 

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 10.10.2013 søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning for ansvarsrett. Følgende godkjenningsområder ble innvilget:  

• Søker i tiltaksklasse 3 

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

• Prosjektering av Brannkonsept i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av Miljøsanering i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av Brannalarm, nødlys og ledesystem i tiltaksklasse 3 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2 

• Kontroll av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 

• Kontroll av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2  

• Kontroll av Brannsikkerhet i tiltaksklasse 2 
 
Følgende godkjenningsområder ble avslått: 
 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 3 

• Kontroll av bygningsfysikk i tiltaksklasse 3 

• Kontroll av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3 

• Kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 3. 
Klagen omfattet i utgangspunktet alle de avslåtte godkjenningsområdene, men i e-
poster til direktoratet den 09.04.2014 og 28.04.2014 ble klagen begrenset til kontroll av 
brannsikkerhet i tiltaksklasse 3.  
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Begrunnelsen for avslagene var at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad 
dekket det omsøkte godkjenningsområdet. Foretaket hadde dermed ikke 
dokumentert tilstrekkelig praksis knyttet opp mot godkjenningsområdet, jf. 
byggesaksforskriften (SAK10) § 14-2 bokstav d og veiledningen til SAK10 § 13-5.5 
avsnitt bokstav g. Det ble presisert i vedtaket at uavhengig kontroll av brannsikkerhet 
krever erfaring med  kontrollen av brannkonseptene av store byggverk som er 
utarbeidet av andre foretak. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert nødvendig 
og relevant fagkompetanse for det omsøkte godkjenningområdet, jf. SAK10 kap. 11. 

Det vises til vedtaket. 
 

Foretakets anførsler 

Klagen inneholder en generell og en spesiell del. Foretaket anfører innledningsvis at 
det er trukket ned til tiltaksklasse 2 hvor de tidligere opplyser å ha hatt sentral 
godkjenning i tiltaksklasse 3. Videre påpekes at avslagene er for dårlig begrunnet, 
idet en henvisning til veiledningen til SAK10 ikke er tilstrekkelig. Det påpekes at 
rådgiverbransjen i Norge er særdeles konkurranseutsatt, samtidig som det vises til at 
det ved lokal godkjenning er tatt høyde for at det skal kunne være en 
”knoppskyting” innenfor bygg- og anleggsbransjen og at dette også med fordel gjelde 
for den sentral godkjenningsordningen.  

Når det gjelder klagen på kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 3, så anføres at 
foretakets sentral godkjenning ble fornyet våren 2011 etter samme regler som i dag. 
Foretaket opplyser at det i tillegg til prosjekter underlagt plan- og bygningsloven i de 
siste tre årene har gjennomført 20-30 kontrolloppdrag etter brann- og 
eksplosjonsvernloven på såkalte 1890-gårder og at dette forutsette sentral 
godkjenning i tiltaksklasse 3. Videre anføres at kontrollreferansen uansett er 
gjeldende regelverk nedfelt i TEK/VEK jf. forskrift om brannforebyggende tiltak og 
tilsyn av 26.06.2002. 

Foretaket er av den oppfatning at det allerede har levert referanseprosjekter vinteren 
2011.  

I tillegg vises det tre referanser i vedlagt klagen. For øvrig vises det til klagen. 

Vurdering 

Klagenemnda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva 
gjelder det påklagede godkjenningsområdet. 

Kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 3 

Uavhengig kontroll er hjemlet i pbl § 23-7 og SAK10 § 13-5.5 og kap. 14.  
Jfr. også SAK10 § 12- 5 om kontrollerendes ansvarsområde.  

Med uavhengig kontroll forstår vi kontroll utført av et annet foretak enn det foretaket 
som har utført arbeidet eller prosjektert det arbeidet som skal kontrolleres. 
Byggesaksforskriften § 13-5, femte ledd inneholder godkjenningsområdene for sentral 
godkjenning for kontroll, jf. SAK10 § 14-2. Gjennomføringen av kontrollen er regulert 
i § 14-7. Kvalifikasjonskravene følger av byggesaksforskriften kap. 9 – 11. Dette 
innebærer at man må oppfylle vilkårene for å få sentral godkjenning  for 
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prosjektering i tiltaksklasse  3 før man kan få innvilget sentral godkjenning for 
uavhengig kontroll av prosjektering. 
 
Uavhengig kontroll av prosjektering av brannsikkerhet gjelder brannkonseptet. Det 
skal påvises i kontrollen at brannkonseptet definerer de nødvendige ytelsene (krav) 
som skal oppfylles i detaljprosjekteringen.  
 
I tiltaksklasse 3 omfatter godkjenningsområdet byggverk i alle brannklasser og alle 
risikoklasser og hvor ytelser kan være verifisert ved analyse, jf. Byggteknisk forskrift 
§ 2-1.2 ledd bokstav b. 
 
For å kunne kontrollere brannkonsept i tiltaksklasse 3, må foretaket selv kunne 
verifisere brannsikkerheten ved analyse på byggverk i tiltaksklasse 3, jf. byggteknisk 
forskrift § 2-1. 2 ledd bokstav b. Dette innebærer at foretaket må ha kompetanse til å 
gjennomføre en risikovurdering, herunder risikoanalyse og komparativ analyse etter 
anerkjente prinsipper som er beskrvet i NS 3901. Dette forutsetter høy kompetanse 
innen byggeteknikk og brann i byggverk. Foretaket må beherske underliggende 
analysemetoder som hendelses/feiltreanalyse og verktøy for beregninger/simulering 
av brannutvikling/spredning (sone- og CFD-modeller) samt rømnings- og 
evakueringsmuligheter. Foretaket må kunne dokumentere hvordan det håndterer 
avvik fra TEK/veiledningen til TEK.	  Godkjenningsområdet omfatter byggverk i alle 
brannklasser og alle risikoklasser og hvor ytelser kan være verifisert ved analyse, jf. 
byggteknisk forskrift § 2-1 andre ledd bokstav b.  
 
Uavhengig kontroll av prosjektering av brannsikkerhet gjelder 
brannsikkerhetsstrategien/ konseptet. Brannsikkerhetsstrategien er den overordnete 
planen for hvordan fastsatte mål for brannsikkerheten skal oppnås. Den omfatter 
verifikasjon for at målene for brannsikkerheten (krav gitt etter pbl, herunder TEK10) 
er oppfylt, og beskrivelse av brannkonseptet. Konseptet er sammenstillingen av krav 
og ytelser som er grunnlaget for detaljprosjekteringen, inklusive branntegninger. Det 
skal påvises i kontrollen at brannkonseptet definerer de nødvendige ytelsene 
(kravene) som skal oppfylles i detaljprosjekteringen og at det er verifisert at 
forskriften er oppfylt. Gjennomføring av kontrollen utføres og dokumenteres i to 
deler - en overordnet kontroll av dokumentasjonen og en kontroll av verifikasjonen 
når brannsikkerheten er verifisert ved analyse. 
 
Det må fremgå av referanseprosjektene at foretaket behersker godkjenningsområdet slik det er 
beskrevet ovenfor.   
 
Ved sentral godkjenning må foretakets faglige ledelse dokumentere at den behersker 
hele bredden av arbeidsoppgaver inne det godkjenningsområdet det søkes 
godkjenning for. Jf Ot.pro. nr. 45 2007-2008 pkt. 10.8.1. 
 
Det er med andre ord ikke tilstrekkelig at det aktuelle byggetiltaket har vært satt til 
tiltaksklasse 3 i forbindelse med byggesaken. 
 
Utdannelsen   
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Ifølge Sak10 § 11-1 og gjeldende forvaltningspraksis slik denne er uttrykt i 
veiledningen til bestemmelsen,  må foretaket dokumentere at det har kompetanse på 
nivå med sivilingeniør for bygg  med tilleggsfag i brannsikkerhet eller 
brannrådgivende ingeniør eller tilvarende grad med relevant fagkrets.  Ifølge 
gjeldende forvaltningspraksis skal søknaden avslås når nødvendig og relevant 
fagutdannelse ikke er dokumentert.  

Styreformann Jan Løkke er utdannet sivilingeniør, maskinlinjen. Administrerende 
direktør/daglig leder er Jens Birkely. Han er utdannet takstingeniør fra 1994.  

Avdelingsleder/faglig leder er Bjørn Vik. Han er utdannet sivilingeniør fra NTH i 
1971 med husbyggingsteknikk som hovedfag.  Det er imidlertid ikke dokumentert at 
Vik har tilleggsfag med brannsikkerhet eller at han er rådgivende ingeniør i faget. 
Det fremgår av hans CV at han har vært forsker i to perioder ved Norges 
branntekniske laboratorium  perioden 1971-1972. Det er imidlertid ikke dokumenter 
hvilke arbeidsoppgaver han hadde eller hvor lenge periodene varte. Vik var også  
forskningsstipendiat i Stuttgart i 1976, men  fagområdene oppgis å ha vært 
bygningsfysikk, materialteknologi og  idrettsgulv.  Vik har også vært forsker ved NBI 
i perioden 1982-1984 med fagområdene energiøkonomisering, byggeteknikk, 
inneklima, miljø og nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Vik har også vært 
produktutvikler i Norsk Leca. Direktoratet kan ikke se at det er dokumentert at han har 
spesiell utdannelse med nødvendig tilleggsfag i brannsikkerhet eller tilsvarende 
spesialutdannelse innen brann av den karakter som er nødvendig. 

Klagenemnda har vurdert utdannelsen til Vik for isolert sett til å være for svakt 
dokumentert til at kravet til  utdannelse med spisskompetanse på brann er oppfylt.  

Vik opplyser i en e-post til direktoratet den 03.05.2014 bl.a at han har undervist i 
brannfag ved Høgskolen Stord/Haugesund og tidvis ved andre Høgskoler samt 
NTNU de siste 10-15 årene.  

I forbindelse med klagebehandlingen har direktoratet vært i kontakt med Høgskolen 
Stord/Haugesund. Høgskolen opplyser i e-post til direktoratet den 08.05.2014 at Vik 
vært sensor i 2008,2009 og 2010, samt at han har vært veileder og sensor for 3 
bachelorstudenter i 2014.  Fagkrets med mer er ikke omtalt. Når det gjelder 
undervisning, opplyser høyskolen at Vik sannsynligvis har undervist i et tema, 
kanskje noen timer i løpet av et semester. Heller ikke her er fagområdet nærmere 
spesifisert. Han har ikke hatt noen stillingsprosent som Høgskolen kan dokumentere 
overfor direktoratet. Høgskolen antar at avtalene om undervisning har gått på e-post 
eller muntlig. 

Klagenemnda legger etter dette til grunn at Vik ikke har dokumentert at han har den 
nødvendige spisskompetanse på brann. Kravet om tilstrekkelig teoretisk utdannelse 
er derfor ikke oppfylt. 

Thomas Johnsen er utdannet 3-årig bygningsingeniør fra 2012 med hovedfagoppgave  
om sandwich i vegger i brannseksjonerende konstruksjoner. 

Når det gjelder de andre ansatte, finner ikke Klagenemnda at disse innehar 
tilstrekkelig teoretisk spisskompetanse innen brann. 

Opplysningene om utdannelsene i foretaket bygger på CV-er, organisasjonskartet og 
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e-post fra foretaket den 03.05.2014. 

Kravet til utdannelse er derfor  ikke oppfylt.  

 

Referanseprosjektene. 

For å kunne innvilges sentral godkjenning i tiltaksklasse 3, skal det fremgå av 
referanseprosjektene at foretaket har utført kontrollen med det innhold som er 
beskrevet ovenfor. Ifølge Sak10 § 11-1 og gjeldende forvaltningspraksis slik denne er 
uttrykt veiledningen til bestemmelsen, må foretaket dokumentere at det har 8 års 
relevant  og dekkende praksis  for å få sentral godkjenning for dette området.  

I søknaden var det vedlagt et referanseprosjekt fra 2014. Det dreide seg om et 
kulturhus/annen bygning som har nær tilknytning til slike bygninger.  Det var kun 
gitt rammetillatelse. Ferdigattest antas gitt i 2014.  Prosjektet beskriver ikke utførelse 
av kontrollen. Det bemerkes for øvrig at ved vurdering av referanseprosjekter skal 
det legges vekt på hvorvidt foretakets arbeide har vært utført i samsvar med plan- og 
bygningsloven med forskrifter.  Dette referanseprosjektet er derfor ikke relevant. 
 
Klagen innehold en henvisning til tre referanser. Det forelå imidlertid ikke noen 
redegjørelse for hvordan foretaket hadde utført sitt arbeide med uavhengig kontroll.  
Det lar seg derfor ikke bedømme hvorvidt foretaket har utført en kontroll med det 
innhold som er omtalt i redegjørelsen for godkjenningsområdet. To av disse tiltakene 
er  heller ikke avsluttet.  
 
Den 15.01.2014 ble det innsendt et referanseprosjekt som gjelder en boligblokk i 
Merkurveien 32 i Oslo.  Tiltaket gikk ut på ombygging av boligblokk (1890 –gård) og 
innredning av 3 leiligheter i verkstedbygg. Her oppgis at det er kontrollert 
prosjektering for brannkonsept, lydforhold og vibrasjoner samt bygningsfysikk.  
Utførelsen av kontrollen er imidlertid ikke beskrevet tilstrekkelig til direktoratet kan 
vurdere det opp mot innholdet i godkjenningsområdet, slik dette fremgår av omtalen 
ovenfor. 
 
Den 15.01.2014 ble det også innsendt en henvisning til fire saknummer i Oslo 
kommune. Det dreier seg om tiltak i 2013, og gjelder utbygging av loft i eldre 
bygårder. Referansene inneholder kun en henvisning, ingen faglig redegjørelse av 
hvordan foretaket har utført kontrollen.  
 
I sin CV har Vik ført opp kontroll av prosjektering og utførelse på Kringsjå studentby 
i Oslo. Prosjektet er imidlertid ikke beskrevet slik at det framgår hva Vik har foretatt 
der. Tiltaket er fra 2013. 
 
I e-post til direktoratet den 03.05 2014 er det vist til tre referanser, henholdsvis 
Lørenskog ishall og Hasle skole, hvor Thomas Johnsen i foretaket har utført CFD-
modellering. Dette er en enkel simulering som ikke kan oppfylle vilkårene til 
referanseprosjekter. Prosjektet er også for dårlig beskrevet. I samme e-post er det vist 
til Rådhusteateret i Ski. Heller ikke i dette prosjektet er det tilstrekkelig beskrevet hva 
foretaket har utført til at det kan sammenlignes med godkjenningsområdets innhold. 
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Kravet til dokumentert erfaring med fagets innhold gjennom 8 år er derfor ikke 
oppfylt. 
 
Foretaket har ikke i søknaden eller i klagen dokumentert relevant utdannelse og 
praksis for dette fagområdet, jfr SAK10 §§ 9-1.1 ledd, 11-1.1. ledd og 11-4. Jf også § 12-
5 om kontrollerendes ansvar og § 13-5.5 ledd bokstav g .Jf også pbl § 22-1.2 ledd. 

 

Forholdet til tidligere godkjenninger 

Foretaket har i klagen henvist til tidligere godkjenninger og dokumentasjon i 
forbindelse med disse. Direktoratet har i forbindelse med klagen gått gjennom dette 
materialet. Gjennomgangen viser at foretaket aldri har hatt sentral godkjenning for 
kontroll av brannsikkerhet. Foretaket fikk imidlertid innvilget kontroll av 
brannkonsept  tiltaksklasse 3 i vedtak av 28.02.2011 og kontroll av prosjektering av 
brannkonsept i vedtak av 31.03.2011. Det er ikke innsendt ref. pro. i disse sakene. 

 

Konklusjon 

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

• Kontroll – kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 3 
 

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

 

 

 
Sak 31/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral 

godkjenning fra Midt-Norsk Byggservice AS (godkjenningsnr. 
2014/428). 

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

• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 
 

I brev datert 15.01.2014 ble vedtaket påklaget ved Børje Cato Moen. Klagen er 
rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 
Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 17.12.2013 søknad om fornyelse av sentral 
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godkjenning for ansvarsrett.  

 

I vedtak datert 15.01.2014 avslo direktoratet delvis søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning. Følgende godkjenningsområder ble innvilget:  

• Søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Våtromsarbeid i tiltaksklasse 1 
 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 1 
 

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

 

Foretakets anførsler 

I klagen viser foretaket til at det tidligere har hatt sentral godkjenning for de 
påklagede godkjenningsområdene og at det siden den gang har tilegnet seg enda mer 
erfaring. Foretaket viser også til at det er ansatt en tømrermester til siden forrige 
søknad om sentral godkjenning. Foretaket skriver at tidligere søknader må legges til 
grunn ved behandlingen av søknad om fornyelse. 

 

 

Vurdering  

Klagenemnda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva 
gjelder sentral godkjenning for godkjenningsområdene overordnet ansvar for 
prosjektering i tiltaksklasse 1 og utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1.  

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

 

Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1 

I følge SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav a og veiledningen til denne innebærer 
godkjenningsområdet overordnet ansvar for prosjektering ansvar for komplett 
prosjektering av alle relevante fagområder. Foretaket har også ansvar for 
prosjekteringsledelse og koordinering av underkonsulenter, samt ansvar for 
grensesnittene. Plassering i tiltaksklasse vil avhenge av antall fagområder som skal 
prosjekteres og det koordineringsbehovet disse utløser, samt antall grensesnitt. I 
tiltaksklasse 1 omfattes prosjektering av tiltak med liten vanskelighetsgrad, få 
prosjekterende fagområder, som ligger i tiltaksklasse 1 og 2 og hvor grensesnitt 
mellom fagområdene er oversiktlig. Eksempler på bygninger hvor prosjekteringen 
kan ligge i tiltaksklasse 1 kan være eneboliger, tomannsboliger, rekke- og kjedehus, 
små barnehager og arbeidsbygg inntil 2 etasjer t.o.m. 500 m2 BRA. 

I søknaden har foretaket vist til 6 referanseprosjekter for dette godkjenningsområdet. 
Samtlige prosjekter er godt beskrevet godt. Det fremgår imidlertid ikke av 
prosjektene at foretaket har hatt en overordnet rolle eller at det har vært andre foretak 
involvert i prosjektene som Midt-Norsk Byggservice AS har hatt ansvaret for å 
koordinere. Klagenemnda kan dermed ikke se at foretaket har dokumentert 
tilstrekkelig praksis med overordnet ansvar for prosjektering. Foretaket har ikke vist 
at det har samlede kvalifikasjoner som er tilpasset det påklagede 
godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1. 

 

Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 

Relevant utdanning for utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 vil for eksempel være 
fagbrev som murer eller murermester, jf. SAK10 § 11-1 første ledd og veiledningen til 
bestemmelsen slik den gir uttrykk for den sentrale godkjenningsordningens praksis 
for krav til utdanning. Foretaket har ansatte med svenne- eller mesterbrev som 
tømrer og har dermed ikke relevant utdannelse for det påklagede 
godkjenningsområdet. 

Godkjenningsområdet omfatter murarbeid med liten vanskelighetsgrad, som f.eks 
enebolig, tomannsbolig, rekkehus og kjedehus, og andre byggverk med liten 
vanskelighetsgrad. Oppgaver som inngå i godkjenningsområdet kan være utførelse 
av yttervegger, etasjeskiller, innvendige vegger, montering av glasskonstruksjoner, 
luft- og fukttetting og varme-, lyd og kondensisolering, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd 
bokstav f og tilhørende veiledning. 

I søknaden har foretaket vist til tre referanseprosjekter for utførelse av murarbeid. 
Prosjektene gjelder arbeider på hytte/fritidsbolig, enebolig og tilbygg på enebolig. 
Prosjektene er beskrevet godt, men det er ikke beskrevet utførelse av murarbeider. I 
det ene prosjektet skriver foretaket at arbeidene blant annet omfattet flis med 
tilhørende membran i våtrom. Dette er arbeider som kan omfattes av 
godkjenningsområdet utførelse av murarbeid, men direktoratet finner at disse 
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arbeidene ikke dekker nok av det påklagede godkjenningsområdet til å kunne få 
sentral godkjenning. Arbeidene foretaket viser til er hovedsakelig arbeider som 
inngår i godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeid og montering av 
trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav e. Dette 
godkjenningsområdet har foretaket fått sentral godkjenning for og på dette området 
har også foretaket relevant utdanning. 

Etter Klagenemndas vurdering har ikke foretaket dokumentert at det har samlede 
kvalifikasjoner som er tilpasset det påklagede godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1. 

Når det gjelder foretakets anførsel om at det tidligere har hatt sentral godkjenning for 
de påklagede godkjenningsområdene, vil Klagenemnda bemerke at foretaket må 
dokumentere at det tilfredsstiller kravene i det til enhver tid gjeldende regelverket. 
Det er således ingen automatikk i at foretaket får fornyet sentral godkjenning for dets 
godkjenningsområder. 

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner Klagenemnda at Midt-Norsk Byggservice 
AS verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har 
tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene 
overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1 og utførelse av murarbeid i 
tiltaksklasse 1. 

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

Klagenemnda gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 
godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og 
øvrige vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr 488 
er oppfylt.  

Konklusjon:  

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

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

 
 
 
 
 
Sak 32/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral 

godkjenning fra Bygningsingeniør Svein Granli AS 
(godkjenningsnr. 2014/3118). 

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

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 
I brev, journalført her 09.04.2014, ble vedtaket påklaget ved Svein Granli. Klagen er 
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rettidig, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 29.  

 
Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 19.02.2014 søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning for ansvarsrett.  

I vedtak datert 21.03.2014 avslo direktoratet delvis søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning. Følgende godkjenningsområder ble innvilget:  

• Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 2 

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

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

•  Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller 
konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 2 

• Kontroll av overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2 

• Kontroll av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 
Følgende godkjenningsområde ble avslått: 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 
 

Avslaget på prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 ble begrunnet med at 
referanseprosjektet ikke i tilstrekkelig grad dekket det omsøkte godkjenningsområdet 
i tiltaksklasse 2, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-4 og 13-5 andre ledd bokstav 
b) og tilhørende veiledning. Foretaket hadde dermed ikke tilstrekkelig dokumentert 
at det samlet har kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet i 
tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 11-1.  

 

Foretakets anførsler 

Foretaket har lagt ved ytterligere dokumentasjon på prosjektering av arkitektur i 
tiltaksklasse 2 i klagen. Det påpekes at det på s. 4 i vedtaket om rammetillatelse for 
Helgesens gate 32 med gnr./bnr. 227/221 er angitt PRO ARK TKL2 for tiltaket.  

 

Vurdering  

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

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

Det følger av veileder til SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav b) at godkjenningsområdet 
prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 omfatter arkitektonisk utforming av 
byggverk i områder med en viss tetthet (rekkehus, kjedehus o.l.), og andre bygninger 
inntil 5 000 m2 BRA med enkle krav til arkitektonisk utforming. 
Godkjenningsområdet omfatter også endringer i eksisterende byggverk der 
byggverket i seg selv representerer en viss arkitektonisk eller kulturell verdi. Videre 
omfatter godkjenningsområdet enkel prosjektering innen følgende fagområder etter 
byggteknisk forskrift: bygningsfysikk , lydforhold, og sikkerhet ved brann hvor 
prosjekteringen er basert på ytelser i forhold byggteknisk forskrift med veiledning. 
Eksempler på arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2 kan være; boligblokker, kontor-
, forretnings- og skolebygg (inntil 5 etg.), samt store utendørstribuner, bruer og 
middels høye tårn.   

I søknaden er det lagt ved et referanseprosjekt vedrørende tilbygg og 
totalrehabilitering av enebolig i LNF-område, gnr. 45, bnr. 30 i Røyken kommune. 
Foretaket stod for alle prosjekteringsoppgaver, inkludert arkitektonisk utforming 
(anmeldelsestegninger). Foretaket utarbeidet tegninger og beregninger iht. TEK10.  

I klagen er det lagt ved et annet referanseprosjekt vedrørende loftsutbygging i 
blokk/bygård/terrassehus, Helgesensgate 32 i Oslo. Prosjektet gjaldt utvidelse av 
eksisterende leilighet i 4. etasje til å omfatte deler av loftsetasjen, samt innsetting av 
takvinduer mot gaten og innfelt takterrasse mot bakgård. Selve eiendommen er 
oppført på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig. Bygningsingeniør Svein 
Granli AS fikk godkjent ansvarsrett i tiltaket innen bl.a. prosjektering av arkitektur i 
tiltaksklasse 2.  

Klagenemnda har foretatt en konkret vurdering og finner at foretaket har 
dokumentert nødvendig og relevant formell fagkompetanse med ingeniørutdanning 
innen husbygging, jf. SAK10 §§ 11-1 første ledd og 11-2 andre ledd.  

Klagenemnda finner imidlertid at det ikke er dokumentert praksis som i tilstrekkelig 
grad dekker omfang og kompleksitet av arbeider i tiltaksklasse 2, jf. veiledning til 
SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav b) nr. 1 og 2. Tilbygg og rehabilitering av enebolig, 
og mindre arbeider i en eksisterende leilighet i en bygård/blokk/terrassehus faller 
etter klagenemndas syn inn under tiltaksklasse 1, se eksemplene som er listet opp i 
veiledning til SAK10 §13-5 andre ledd bokstav b).  

Med bakgrunn i dette finner klagenemnda at foretaket ikke har tilstrekkelig 
dokumentert at det har en samlet kompetanse tilpasset det påklagede 
godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 11-1. 

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

Klagenemnda gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 
godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og 
øvrige vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 
er oppfylt.  

 



	  

Side	  53	  

Vedtak 

Klagenemnda finner ikke å kunne ta klagen til følge hva gjelder avslaget på søknad 
om prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2.   

Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages, jf. SAK10 § 13-9. 

	  
 
 
Sak 33/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral 

godkjenning fra Brannteknisk Consult AS (godkjenningsnr. 
2014/286). 

 
Foretaket ba før møtet om å få utsatt behandlingen av sin klage. Klagen ble derfor 
ikke behandlet i møtet. 
 
 
 
Sak 34/14 Eventuelt 
 
- Det ble bestemt at direktoratet ikke trenger å skrive notat til eventuelle merknader 
fra foretakene til saksfremlegget innkommet etter at sakene er sendt til nemnda. 
 
- Direktoratet fortsetter å utforme forslag til vedtak, men nemndsleder foretar de 
nødvendige endringene etter møtet. 

 
- Neste møte blir 23. juni 2014. Det kom forslag om at møtet begynner kl. 10.00. 
 
 

 

 

 

 
 


