
 
 

 

 

 

MØTEPROTOKOLL 

Side 1 

 

 

Sak 52/19 Protokoll fra klagenemndas møte 18. juni 2019  

 

Protokollen godkjent uten merknader. 

 

Sak 53/19        Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra TUNE GRAVESERVICE AS (klagesaksnr. 2018/6613) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Utifra foreliggende 

dokumentasjon har ikke klagenemnda tilstrekkelig grunnlag for å vurdere om MEF-skolen 

svarer til mesterbrevsnivå.  

Fra møte:  3/19 – Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for 

ansvarsrett 

Dato/tid: 17.09.2019 kl. 09.30 til kl. 15.30 

Sted: Gardermoen 

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

Ørnevik, Trygve Eriksen og Heidi Marhaug Sauar 

Fra DiBK: Steinar Andersen, Eva Kulsvehagen 

Sekretariatet:  Guro Karlsen Roland 

Møteleder: Anette Søby Bakker 

Referent: Guro Karlsen Roland 

Referat også til: Klagenemndas medlemmer og varamedlemmer 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

 

 



 

Side 2 

Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområder: 

• Søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av veg-, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 

 

I e-post datert 22.08.2018 ble vedtak av 04.07.2018 påklaget ved Bjørn Bekken. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Direktoratets forberedelse av saken og utsettelser fra foretakets side 

 

Klagesaken har tidligere blitt forberedt av direktoratet og kopi av saksfremlegg ble oversendt 

foretaket for behandling i nemnda i møte 18. juni 2019. Saken ble utsatt etter foretakets 

ønske. 

 

I februar hadde DiBK et møte med Maskinentreprenørenes forbund (MEF) for gjennomgang 

av innholdet i MEF sin lederutdanning etter at Klagenemda i møte 18. september 2018 

uttalte at de ikke var enige i DiBK sin praksis med å godkjenne tre kurs fra MEF sitt 

utdanningstilbud som tilsvarende mesterbrevsnivå. I etterkant av dette møtet fikk DiBK 

oversendt fagplaner fra MEF for videre vurdering av det faglige innholdet i utdanningen.  

 

I løpet av sommeren ble DiBK kontaktet av MEF som opplyste at tidligere oversendte 

fagplaner kun var arbeidsutkast og derfor ikke gjeldende. MEF mener derfor at disse ikke kan 

legges til grunn ved vurdering av det faglige innholdet i MEFs lederutdanning. Dette er de 

eneste fagplanene som er oversendt. Omtalen av innholdet på hjemmesidene til MEF er ikke 

utfyllende nok til å kunne vurdere utdanningen. 

 

DiBK opprettholder sin praksis med å godkjenne tre MEF-moduler som tilsvarende 

mesterbrevsnivå og relevant for enkelte fagområder i tiltaksklasse 2 for funksjonen 

utførende, men ikke for funksjonene søker og prosjekterende.  

 

Til orientering er det dialog mellom MEF og DiBK vedrørende MEF sin lederutdanning. 
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Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 18.04.2018 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 04.07.2018 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av riving i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av veg-, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

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

2 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 

 

Avslaget for godkjenningsområdene ansvarlig søker og prosjektering av veg-, utearealer og 

landskapsutforming i tiltaksklasse 1 ble begrunnet med at foretaket ikke dokumenterte 

tilstrekkelig relevant praksis, jf. byggesaksforskriften før 1.12.2018 (SAK10) §§ 11-2 og 11-3 

og tilhørende veiledning. 

 

Når det gjelder godkjenningsområdene prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering, 

prosjektering av vannforsynings- og avløpsanlegg, prosjektering fjernvarmeanlegg, 

prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 1, utførelse av innmåling og utstikking av tiltak, 

utførelse av fjernvarmeanlegg, utførelse av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i 

tiltaksklasse 2 samt utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 ble avslaget 

begrunnet med at det ikke var dokumentert relevant utdanning med godkjenningsområdene, 

jf. SAK10 §§ 11-2, 11-3 og tilhørende veiledning. Foretaket dokumenterte heller ikke 

tilstrekkelig relevant praksis med godkjenningsområdene, jf. SAK10 §§ 11-4, 11-5 og 13-5 

med tilhørende veiledning. Direktoratet fant heller ikke grunnlag for å innvilge 

godkjenningsområdene utførelse av innmåling og utstikking av tiltak, utførelse av 

fjernvarmeanlegg, utførelse av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 i 

en lavere tiltaksklasse. 
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Avslaget for godkjenningsområdet utførelse av riving og miljøsanering tiltaksklasse 2 ble 

begrunnet med at det ikke var dokumentert relevant utdanning for godkjenningsområdet i 

tiltaksklasse 2, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Foretaket dokumenterte 

heller ikke tilstrekkelig relevant praksis med godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 

§§ 11-4, 11-5 og 13-5 og tilhørende veiledning. Direktoratet fant imidlertid grunnlag for å 

innvilge godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1.  

 

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

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

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Tune Graveservice fikk sentral godkjenning første gang i 2000.  

I perioden 2000 – 2012 hadde foretaket sentral godkjenning for følgende 

godkjenningsområder: 

• Ansvarlig utførende og kontrollerende for utføring av bygninger og konstruksjoner i 

tiltaksklasse 1 

• Ansvarlig utførende og kontrollerende for utføring av anlegg, konstruksjoner og 

installasjoner i tiltaksklasse 2 

 

Fra 2012 til 2015 var foretaket godkjent for følgende godkjenningsområder: 

• Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 

 

I perioden 2015 – 2018 hadde foretaket sentral godkjenning for følgende 

godkjenningsområder: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 

 

Foretaket har 32 ansatte og ligger i Sem. Bjørn Bekken er daglig leder. Han har fagbrev i 

anleggsmaskinførerfaget fra 1998 samt fullført MEF mellomleder- og prosjektlederskolen fra 

2017. Foretaket har sin virksomhet innen grunnarbeid, herunder eiendomsbesittelse, å 

engasjere seg i beslektede virksomheter samt alt som hermed står i forbindelse.  

 

Foretaket er i Enhetsregisteret registrert med næringskoden 43.120 Grunnarbeid. 

 

Saksgang 

18.04.2018 Søknad 

04.07.2018 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

24.08.2018 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
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Foretakets anførsler 

Foretaket v/ Bjørn Bekken anfører at Tune Service AS har tilstrekkelig faglig utdanning på 

tilstrekkelig nivå i forhold til de påklagede godkjenningsområdene. Foretakets ansatt, Sven 

Ole Hovden, har bestått mellomleder-, administrasjons- og bedriftsledersskolen i regi av 

MEF. Etter foretakets oppfatning oppfyller denne utdanningen minst samme nivå som 

kravene i mesterutdanningen, da disse tre skolene samlet sett inneholder de såkalte LØM-

fagene (ledelse, økonomi, markedsføring) som kvalifikasjonen mesterbrev innehar, 

anleggsfag som dekker hele bredden innenfor anleggsteknikk samt prosjektering av anlegg i 

tiltaksklasse 1. 

Det vises for øvrig til SAK10 §§ 11-2 og 11-3 som for funksjonen utførende stiller krav til 

mesterbrev eller tilsvarende. Foretaket konkluderer dermed at Bjørn Erik Bekken sin 

utdanning oppfyller kravet til utdanningsnivå både for funksjonen utførende i tiltaksklasse 2 

og søker i tiltaksklasse 1.  

Når det gjelder praksis anfører foretaket at de klart oppfyller kravene både innen søk, 

prosjektering og utførelse. Det legges til at Sven Ole Hovden har solid og lang praksis innen 

både prosjektering og utførelse siden 1987. Videre vises det til daglig leder Bjørn Bekken som 

har lang og solid praksis fra utførelse av anlegg siden 1993, og som anleggsleder siden 2002 

til d.d. Referanseprosjektene som ble brukt i søknaden har foretaket gått gjennom på nytt og 

presisert dem ytterligere slik at det går bedre frem hvorfor de er relevante for de påklagede 

godkjenningsområdene. 

Avslutningsvis skriver foretaket at det er faglig ledelses samlede kompetanse som skal legges 

til grunn, og at det er feil å kun se på den enkelte faglige leders utdanning og praksis isolert. 

Det vises for øvrig igjen til SAK10 §§ 11-2 og 11-3 som stiller kravene om utdanning og praksis 

til bedriftens «faglige ledelse» og spesielt til avslagets henvisning om at praksisen ikke er 

opparbeidet etter utdanning. Dette er, fortsetter foretaket videre, presisert å være gjeldende 

rett i Kommunal- og moderniseringsdepartementets nylig utsendte høring datert 28. juni 

2018; Forslag til endringer i SAK10, høringsnotatet Del 2 pkt.1 Definisjoner (s. 8-10). På side 

10 konkluderer departementet med at «Foretaket kan godkjennes hvis kvalifikasjonene til to 

eller flere faglige ledere utfyller hverandre og disse sammen, oppfyller kravene.» Med 

bakgrunn i ovennevnte konkluderer foretaket at Bekken og Hovdens utdanning og praksis må 

vurderes sammen og legges til grunn for de påklagede godkjenningsområdene. 

Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for følgende godkjenningsområder: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av veg-, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1 
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• Prosjektering av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av innmåling og utstikking i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 

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

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

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

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

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

der dette er aktuelt.  

 

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

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

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

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

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

 

Anvsarlig søker i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

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

tiltaksklasse 1 er utdanning som svarer til mesterbrevnivå, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og 

tilhørende veiledning.  

 

MEF-skolen er vurdert av direktoratet som tilsvarende mesterbrevsutdanningen. 

 

I tillegg kreves det også at utdanningen er relevant for det godkjenningsområdet det søkes 

om, jf. SAK10 §§ 11-1 andre ledd og 11-3 og tilhørende veiledning. Ved vurderingen av om 

utdanningen anses som relevant, er fagretning og fagkombinasjon sentralt, jf. SAK10 § 11-3 

og tilhørende veiledning. 

 

Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være byggmester eller 

fagskole bygg/anlegg.  

 

Mesterbrevsutdanningen er her vurdert som relevant, men direktoratet kan ikke se at MEF-

skolen på samme måte dekker opp dette området i sine fagplaner.  

Mesterbrevsutdanningen har byggesak og byggesøknader som hovedtema både under 

«Faglig ledelse» og «Faglig fordypning». Slik konkret fordypning innen byggesak og 

byggesøknader finnes ikke i MEF sitt tilbud, og direktoratet vurderer derfor MEF-skolen som 
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ikke tilstrekkelig relevant for dette godkjenningsområdet. Foretaket oppfyller dermed ikke 

kravet til relevant utdanning, jf. SAK10 § 11-3. 

 

Utdanningskravet for godkjenningsområdet er dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

Som følge av at utdanningskravet ikke er oppfylt, går direktoratet ikke detaljert igjennom 

referanseprosjektene for å avgjøre klagen. Direktoratet ønsker likevel kort å bemerke 

kravene til praksis og referanseprosjektene foretaket har vist til.    

  

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

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

funksjonen ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 kreves det minimum fire års relevant praksis, jf. 

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

 

Søkerfunksjonen i tiltaksklasse 1 omfatter lite komplekse søknader, der 

koordineringsbehovet for prosjektering, utførelse og kontroll er lite. Eksempelvis vil dette 

omfatte søknader i få trinn og ettrinnssøknader der ansvarsforholdene i tiltaket er 

oversiktlige og krever lite koordinering, jf. SAK10 § 13-5 første ledd og tilhørende veiledning.  

 

Foretaket har vist til referanseprosjekter utført i perioden 2012-2018, hvorav kun ett fra 

2012 er vurdert som relevant, men ikke dekkende for godkjenningsområdet. 

Referanseprosjektene knyttet til Bjørn Erik Bekken kunne i søknadsomgangen ikke vektlegges 

i vurderingen, da praksisen det er vist til ikke er opparbeidet etter endt utdanning på 

tilstrekkelig nivå påkrevd for godkjenningsområdet. Han har fullført MEF mellomleder- og 

prosjektlederskolen i 2017, som var vurdert til ikke å være på mesterbrevnivå. Det er alle de 

tre modulene som skal ligge til grunn for at utdanningen samlet sett skal sidestilles med 

mesterbrevsutdanningen, herunder bedriftsleder-, mellomleder- og prosjektlederskolen. 

 

Direktoratet vil her også kommentere at der foretakets faglige ledelse har tatt 

videreutdanning, skal hvert år med relevant praksis som er opparbeidet før 

videreutdanningen er avsluttet, godskrives med et 1/2 år ved søknad om sentral 

godkjenning, jf. endringer i veiledningen i SAK10 § 11-3, datert 01.12.2018. Foretakets faglige 

ledelses praksis er i klagen vurdert i forhold til denne endringen. 

 

Foretaket påpeker i sin klage at det var feil å kun se på den enkelte faglige leders utdanning 

og praksis isolert, og anfører at godkjenningen kan gis til foretak med faglige ledelse hvor den 

ene oppfyller kravet til utdanningsnivå men ikke praksis fullt ut, mens den andre har lang og 

kvalifiserende praksis men til gjengjeld har et noe lavere utdanningsnivå i følge høring datert 

28. juni 2018; Forslag til endringer i SAK10, høringsnotatet Del 2 pkt.1 Definisjoner (s. 8-10). 

Til dette vil direktoratet bemerke at dette endringsforslaget ikke ble vedtatt og dermed har vi 

ikke anledning til å vurdere Bekken og Hovdens utdanning og praksis samlet.  
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For søknad om sentral godkjenning må det dokumenteres at den formelle utdanningen og 

praksis er relevant i forhold til det godkjenningsområdet det søkes godkjenning for. Det må 

derfor dokumenteres at en eller flere personer i foretakets faglige ledelse har relevant 

utdanning og praksis for ett eller flere omsøkte godkjenningsområder. Relevant utdanning og 

praksis for et godkjenningsområde skal som utgangspunkt være knyttet til samme person, jf. 

SAK10 § 11-1 veiledning til andre ledd. Med relevant praksis menes at den bygger på det 

utdanningsnivået som kreves, jf. SAK10 § 11-3 med veiledning.  

 

I klagen har foretaket vist til tre referanseprosjekter. I prosjektet fra 2014 med gnr. 29 og 

bnr. 181 fra Rygge kommune har foretaket gjort ferdig dokumentasjon for grunnarbeider, 

landskapsutforming og utvendig VA-anlegg i forbindelse med bygging av enebolig. I 

prosjektet fra 2012 med gnr. 706 og bnr. 19 fra Fredrikstad kommune var foretaket ansvarlig 

søker, prosjekterende og utførende for rivningsarbeider i samarbeid med brannvesenet i 

Fredrikstad. Det tredje prosjektet fra 2017, med gnr. 2062 og bnr. 406, gjaldt søknad på 

terrengarbeider i forbindelse med ny terrasse bygd i naturstein med orangeri og basseng på 

toppen inkludert terrengarbeider, stabilisering, ivaretagelse av en sjelden blomsterart. I disse 

prosjektene er Svein Ole Havden oppgitt som faglig leder, herunder søker, prosjektleder og 

HMS ansvarlig.  

Kravet til relevant praksis for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 er dermed oppfylt, jf. 

SAK10 §§ 11-3 og 13-5 første ledd med tilhørende veiledning.  

 

Svein Ole Havden har, i tillegg til fagbrev i anleggsmaskinførerfaget fra 1995, fullført MEFs 

mellomlederskole vinteren og våren 2002-2003 samt prosjekt- og bedriftslederskolen i året 

2005-2006. Selv om referanseprosjektene i seg selv synes å være relevante for funksjonene 

søker i tiltaksklasse 1 har direktoratet ikke anledning til å la praksis veie opp for manglende 

relevant utdanning, som er forklart tidligere. 

 

Samlet vurdering for prosjektering av veg-, utearealer og landskapsutforming, 

prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering, prosjektering av fjernvarmeanlegg og 

prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 1 er utdanningsnivå tilsvarende mesterbrevnivå med tilhørende 

fire års relevant praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 med tilhørende veiledning.  

 

Utdanningen må også være relevant for det godkjenningsområdet det søkes om, jf. SAK10 §§ 

11-1 andre ledd og 11-3 og tilhørende veiledning. Ved vurderingen av om utdanningen anses 

som relevant, er fagretning og fagkombinasjon sentralt, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende 

veiledning. 

 

- Relevant utdanning for godkjenningsområdet prosjektering av veg-, utearealer og 

landskapsutforming vil for eksempel være anleggsgartnermester. 
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- Relevant utdanning for godkjenningsområdet prosjektering av oppmålingsteknisk 

prosjektering vil for eksempel være årsstudium i landmåling eller jordskiftekandidat 

da det ikke finnes relevant mesterbrev for dette godkjenningsområdet. 

- Relevant utdanning for godkjenningsområdet prosjektering av vannforsynings- og 

avløpsanlegg vil for eksempel være rørleggermester. 

- Relevant utdanning for godkjenningsområdet prosjektering av miljøsanering vil for 

eksempel være bygg- eller murmester. 

 

MEF-skolen er vurdert av direktoratet som tilsvarende mesterbrevsutdanningen, men finner 

den ikke tilstrekkelig relevant for prosjektering. Dette skyldes at det har blitt tolket dit hen 

at prosjektering ikke er tilstrekkelig dekket i fagplanen. Direktoratet vurderer det til 

at mellomlederskolen og prosjektlederskolen er mer rettet mot anleggs- og 

prosjektledelse selv om et av kunnskapsmålene er å ha kunnskap om prosjektering i 

tiltaksklasse 1. Læremålet hos MEF «kunnskap om» skiller seg fra kravet i 

mesterbrevsutdanningen, der prosjektering er et tydelig ferdighetskrav. Det er etter dette 

direktoratets vurdering at MEF-skolen ikke i tilstrekkelig grad gjenspeiler 

godkjenningsområdenes innhold og arbeidsoppgaver til å vurderes som relevant, jf. SAK10 §§ 

11-3 og 13-5 andre ledd bokstav b, c, m og p med tilhørende veiledning. 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

Som følge av at utdanningskravet ikke er oppfylt, går direktoratet ikke detaljert igjennom 

referanseprosjektene for å avgjøre klagen. Direktoratet ønsker likevel kort å bemerke 

kravene til praksis og referanseprosjektene foretaket har vist til.    

  

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

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

funksjonen ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 1 kreves det minimum fire års relevant 

praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 med tilhørende veiledning.  Relevant praksis vil si at den 

normalt er opparbeidet etter endt utdanning og bygger på det utdanningsnivået som kreves, 

jf. SAK10 § 11-3 med veiledning. Dette innebærer for ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 

1 at praksis må bygge på mesterbrevnivået eller tilsvarende.   

 

I søknadsomgangen viste foretaket til flere referanseprosjekter knyttet til disse 

godkjenningsområdene. Prosjektene ble ikke beskrevet på en slik måte at direktoratet kunne 

anse de som tilstrekkelig relevant og dekkende praksis for godkjenningsområdene. 

 

I klagen har foretaket vist til seks referanseprosjekter for prosjektering av veg-, utearealer og 

landskapsutforming, tre referanseprosjekter for prosjektering av vannforsynings- og 

avløpsanlegg, tre for prosjektering av fjernvarmeanlegg og ett prosjekt for prosjektering av 

miljøsanering fra perioden 2012 - 2018. Felles for disse referanseprosjektene er imidlertid at 

de ikke er beskrevet i tilstrekkelig grad når det gjelder hvilke oppgaver som er utført til at 

direktoratet kan vurdere dem opp imot godkjenningsområdenes arbeidsoppgaver. Praksis 
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som ikke bygger på den utdanningen som kreves vil heller ikke kunne tillegges vekt, jf. SAK10 

§ 11-3 og tilhørende veiledning. Kravet til praksis er på bakgrunn av dette ikke oppfylt, jf. 

SAK10 §§ 11-1 andre ledd, 11-3 og 13-5 med tilhørende veiledning.   

 

Utførelse av fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 2 er utdanning som svarer til mester- eller fagskolenivå, jf. SAK10 §§ 

11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil 

for eksempel være rørleggermester eller fagskole innen VVS. 

 

Foretaket har dokumentert å ha ansatt med fagbrev anleggsmaskinførerfaget og MEF-

skolens mellomleder og bedrifts- og prosjektlederskole. MEF-skolen er vurdert av 

direktoratet som tilsvarende mesterbrevsutdanningen, og finner den relevant kun for 

funksjonen utførende i tiltaksklasse 2 for veg- og grunnarbeider, 

landskapsutforming, vannforsynings- og avløpsanlegg og riving og miljøsanering.  

 

Kravet til relevans for godkjenningsområdet er dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

Som følge av at utdanningskravet ikke er oppfylt, går direktoratet ikke detaljert igjennom 

referanseprosjektene for å avgjøre klagen. Direktoratet ønsker likevel kort å bemerke 

kravene til praksis og referanseprosjektene foretaket har vist til.   

  

For funksjonen ansvarlig utførende i tiltaksklasse 2 er det krav om minimum tre års relevant 

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

 

Fagområdet omfatter, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav e, utførelse av nye eller vesentlig 

endring av eksisterende fjernvarmeanlegg. Utførelse av installasjonene omfatter montering 

av komplett rørsystem og tilhørende komponenter. Dette inkluderer også armaturer på 

primærsiden til og med varmeveksler. 

 

Godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 omfatter utførelse av nye eller vesentlig endring av 

eksisterende installasjoner med middels kompleksitet. Godkjenningsområdet omfatter 

fjernvarmeanlegg med effekt inntil 150 kW inkludert eventuelt sekundæranlegg som forsyner 

flere bygninger. 

Eksempler på tiltak i denne klassen kan være fjernvarmeanlegg til: 

- boligblokker, overnattingsbygg, kontor-, og skolebygg 

- middels store salgs- og forsamlingslokaler og 

- middels store forretnings- og industribygg 

 

I søknaden har foretaket vist til to referanseprosjekter fra 2015. Etter direktoratets vurdering 

har foretaket ikke beskrevet prosjektene og arbeidene innenfor godkjenningsområdet og den 
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aktuelle tiltaksklassen på en slik måte at direktoratet kan vurdere dem tilstrekkelig relevante 

for godkjenningsområdet. 

 

I klagen er det vist til ett prosjekt hvor foretaket beskriver sin rolle som prosjekterende av 

utearealer sammen med oppdragsgiver, herunder også utvendig VA. Tiltaket gjaldt anlegg 

med brannvann og plassering av gasstank som skulle «usynliggjøres» i terreng, herunder 

også fjerning av forurensende masser. Prosjektet er vurdert som ikke tilstrekkelig relevant. 

Følgelig er praksislengde for tiltaksklasse 1 eller 2 heller ikke dokumentert. 

 

Kravet til relevant praksis for godkjenningsområdet er dermed ikke oppfylt.   

 

Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 2 er utdanningsnivå tilsvarende mesterbrevnivå med tilhørende fire 

års relevant praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 med tilhørende veiledning.  

 

Utdanningen må også være relevant for det godkjenningsområdet det søkes om, jf. SAK10 §§ 

11-1 andre ledd og 11-3 og tilhørende veiledning. Ved vurderingen av om utdanningen anses 

som relevant, er fagretning og fagkombinasjon sentralt, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende 

veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være 

byggmesterutdanning. 

 

Foretaket har dokumentert å ha ansatt med fagbrev anleggsmaskinførerfaget og MEFs 

bedrift-,  mellomleder- og prosjektlederskole.  

 

MEF-skolen er vurdert av direktoratet som tilsvarende mesterbrevsutdanningen, og funnet 

etter ny vurdering relevant for funksjonen utførende i tiltaksklasse 2 for riving og 

miljøsanering.  

 

Utdanningskravet er dermed oppfylt.  

 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdets faglige innhold fremgår av SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav t og 

tilhørende veiledning. For funksjonen ansvarlig utførende i tiltaksklasse 2 må foretaket 

dokumentere minimum tre års relevant praksis med godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-3. 

Med relevans menes blant annet at praksis skal være oppdatert, jf. SAK10 § 11-3 med 

tilhørende veiledning. For tiltaksklasse 2 vil oppdatert praksis normalt si praksis fra siste ti år. 

 

Søknaden inneholder fem referanseprosjekter, blant annet ett prosjekt fra Ås kommune som 

gjaldt riving og fjerning av hus og andre bygninger og som er vurdert som relevant for 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1. To referanseprosjekter knyttet til Bjørn Erik Bekken 

kunne i søknadsomgangen ikke vektlegges i vurderingen, da praksisen som er vist til ikke er 
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opparbeidet etter endt utdanning på tilstrekkelig nivå påkrevd for godkjenningsområdet. Han 

han fullført MEF mellomleder- og prosjektlederskolen i 2017, som var vurdert til ikke å være 

på mesterbrevnivå. Det er alle de tre modulene som skal ligge til grunn for at utdanningen 

samlet sett skal sidestilles med mesterbrevsutdanningen, herunder bedriftsleder-, 

mellomleder- og prosjektlederskolen. 

 

Øvrige referanseprosjekter som omhandler koordinering av graving, masseforflytting, 

prøvetaking og levering av forurenset masse er vurdert som ikke tilstrekkelig relevante for 

godkjenningsområdet. 

I klagen er det i tillegg vist til tre prosjekter. Prosjektet med gnr. 706 og bnr. 19 fra 2012 som 

gjaldt rivningsarbeider i samarbeid med brannvesenet i Fredrikstad er vurdert til tiltaksklasse 

1. Dette prosjektet ble for øvrig brukt både i sak 12/3671 og 15/2455 og vurdert til 

tiltaksklasse 2, som synes å være gitt på noe tynt grunnlag da beskrivelsen av prosjektet ikke 

tilsier at prosjektet faktisk var i tiltaksklasse 2. Foretaket har i klagen oppgitt selv at det var i 

tiltaksklasse 1. I prosjektet fra 2014 med gnr. 230 og bnr. 3 var foretaket ansvarlig for fjerning 

av sterkt foruresende masser ved energisentralens område. Dette er etter direktoratets 

vurdering ikke tilstrekkelig relevant for godkjenningsområdet da det med avfall menes 

materialer og gjenstander fra bygging, rehabilitering eller riving av bygninger, konstruksjoner 

og anlegg. Det tredje prosjektet utført i perioden 2017-2018 omhandlet riving av stor 

enebolig og garasje, inkl. sortering av masser, transport og levering til godkjente mottak, og 

er vurdert relevant for tiltaksklasse 1. 

 

Ved en gjennomgang av tidligere innsendte referanseprosjekter finner ikke direktoratet at 

foretaket har dokumentert dekkende praksis med dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 

2. Som en følge av dette har ikke foretaket dokumentert at kravet til seks års praksis for 

tiltaksklasse 2 er oppfylt, jf. SAK10 § 11-3.  

 

Kravet til relevant praksis for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 er dermed ikke oppfylt.   

 

Konklusjon 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Tune Gravesevice AS verken i 

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av veg-, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av innmåling og utstikking i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 2 
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• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 

 

 

Tidligere godkjenning  

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

godkjenningsområdene ansvarlig søker og prosjektering av utearealer og landskapsutforming 

i tiltaksklasse 1. Til dette vil direktoratet bemerke at tidligere innsendte referanseprosjekter 

heller ikke viser til arbeider som dekker godkjenningsområdets faglige innhold og at tidligere 

innvilgelse derfor synes å være gitt uten at forskriftens krav var tilstrekkelig oppfylt. I de 

tilfellene sentral godkjenning synes å være gitt på noe tynt eller feilaktig grunnlag som følge 

av for eksempel manglende oppfyllelse av utdanningskrav, har direktoratet heller ikke 

anledning til å videreføre denne. Det er således ingen automatikk i at et foretak får fornyet 

sin sentrale godkjenning selv om det tidligere har fått innvilget godkjenningsområdene. Når 

en utdanning ikke i tilstrekkelig grad gjenspeiler godkjenningsområdets arbeidsoppgaver, vil 

dermed ikke de nødvendige krav til utdanning være oppfylt.   

 

Her kommer heller ikke overgangsbestemmelsen til anvendelse i de tilfellene hvor det ikke er 

dokumentert tilstrekkelig relevant utdanning for godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 20-3.   

 

Foretaket viser i klagen til brev fra direktoratet (daværende Statens Bygningstekniske etat - 

BE) angående «Lederutdanning i bransjen», datert 23. mars 2004. I brevet konkluderer BE 

med at en gjennomført lederutdanning i regi av MEF vil bli tillagt vekt ved vurdering av 

sentral godkjenning, og vurdert som noe som kan «svare til» mesterbrev eller teknisk 

fagskole, men samtidig presiseres det et denne utdanningen ikke skal konkurrere med 

tradisjonell fagutdanning. 

 

Direktoratet vil informere om at dagens praksis opprettholdes med en delvis godkjenning 

av MEF-skolen for fagområdene veg- og grunnarbeider, landskapsutforming, vannforsynings- 

og avløpsanlegg samt riving for funksjonen utførende i tiltaksklasse 2 der praksisen 

er langvarig og god. 

  

Avslutningsvis vil direktoratet presisere at tilbakemelding til anleggsbransjen over lang tid har 

vært at det er teknisk fagskole som er veien inn til rett utdanningsnivå.  

 

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

 

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

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

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

 

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

godkjenningsområdene.» 

 

Klager har i e-poster datert 10.09.19 og 12.09.19 sendt inn kommentarer til direktoratets 

saksfremlegg i den aktuelle saken. Klagenemnda har tatt med disse i vurderingen, men kan 

ikke se at de har avgjørende betydning for resultatet i saken.  

 

Sak 54/19        Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra MT-BYGGTEKNIKK AS (klagesaksnr. 2019/2261) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

godkjenningsområde: 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

 

I brev datert 12.03.2019 ble vedtak av 12.03.2019 påklaget av foretaket. Klagen er rettidig, jf. 

forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 22.01.2019 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 12.03.2019 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Søker i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

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

2 

• Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 1 
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• Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

 

Avslaget for utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 ble begrunnet med 

at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig relevant utdanning på det nivået som 

kreves, jf. SAK10 §§ 11-2, 11-3 og 11-5, og tilhørende veiledninger. Direktoratet fant 

imidlertid grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1.  

 

Godkjenningsområde innvilget i klagesaksomgangen 

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

innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 1. Det ble ved avgjørelsen gjort en ny vurdering 

av den dokumenterte utdanningens relevans og direktoratet fant at læreplanen til fagbrev i 

forskalingsfaget viser til relevante fag innen oppmåling.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

MT-Byggteknikk AS fikk sentral godkjenning første gang 19.11.2007. I perioden 27.06.2016 – 

11.03.2019 hadde foretaket sentral godkjenning for blant annet de påklagede 

godkjenningsområdene. 

 

Foretaket har 45 ansatte og ligger i Stjørdal bykommune, Trøndelag fylke. Monica Fjerdingen 

Iselvmo er daglig leder. Styreleder og faglig leder er Torstein Fjerdingen Iselvmo og han har 

svennebrev i tømrerfaget fra 1993. Videre er det dokumentert at prosjektleder og 

serviceleder Morten Lien har håndverksbrev i tømrerfaget fra 1984, og anleggsleder for 

betongarbeider Marius Stenseth har fagbrev i forskalingsfaget fra 2003.  

 

Foretaket driver konsulentvirksomhet innen bygg og anlegg, utførelse av bygg- og 

anleggsarbeider, virksomhet innen verdipapirhandel og bedriftsutvikling samt kjøp, salg og 

forvaltning av fast eiendom. Foretaket er i Enhetsregisteret registrert med næringskoden 

«.41.200 Oppføring av bygninger».  

 

Saksgang 

22.01.2019 Søknad 

05.03.2019 Foreløpig svarbrev 

08.03.2019 Tilsvar fra foretaket 

12.03.2019 Vedtak om sentral godkjenning (delvis avslag) 

12.03.2019 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 



 

Side 16 

Foretakets anførsler 

Foretaket viser i klagebrevet til at det har hatt sentral godkjenning for det påklagede 

godkjenningsområdet tidligere og at det ikke har vært endringer i foretakets faglige ledelse 

som tilsier at det ikke kan beholde godkjenningen. Det vises til at foretaket gjennom årene 

har utført flere komplekse oppdrag innen fagområdet, blant annet for Statens vegvesen, og 

at foretaket har flere ansatte med fagbrev i betongfaget, støpeledere/kontroll-ledere i klasse 

2 og 3 og maskinførere med maskinførerbevis. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet. 

 

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

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

relevant utdanning og praksis som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet.  

 

Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 2 er mesterbrev eller høyere fagskolegrad med 120 studiepoeng, 

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

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

 

Foretaket har i denne og i tidligere søknader dokumentert å ha ansatte med svennebrev og 

håndverksbrev i tømrerfaget, og fagbrev i forskalingsfaget. Fagbrev i forskalingsfaget er 

relevant for godkjenningsområdet, men oppfyller ikke kravet til utdanningsnivå for 

tiltaksklasse 2. Håndverksbrevet i tømrerfaget vurderes tilsvarende mesterbrev-nivå og 

oppfyller dermed kravet til nødvendig utdanningsnivå. Spørsmålet blir derfor om denne 

utdanningen er tilstrekkelig relevant for utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner.  

 

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

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

utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets innhold 

og arbeidsoppgaver. 

 

Godkjenningsområdet omfatter forskalings-, armerings- og utstøpningsarbeider av 

konstruksjoner som fundamenter, vegger, søyler, bjelker og dekker, jf. SAK10 § 13-5 tredje 

ledd bokstav f og tilhørende veiledning. For at en utdanning skal anses som relevant for dette 

godkjenningsområdet er det avgjørende at utdanningen innehar relevante fag for støping, 

forskaling og betong. 

 

Utdanningen som tømrer innehar opplæring i konstruksjons- og innredningsarbeid i 

bygninger og produksjon og montering av elementer og moduler. Læreplanen for 
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tømrerfaget viser at kompetansemålene blant annet inneholder bygging av nye utvendige og 

innvendige konstruksjoner av tre og stål, bygge og montere ulike typer komplette 

veggkonstruksjoner og takkonstruksjoner, velge konstruksjoner og løsninger ved 

rehabiliterings- og ombyggingsarbeid som forebygger skader, og montere vinduer og dører 

og isolere og tette rundt dem. 

 

Direktoratet finner etter dette at utdanningen som tømrermester ikke er tilstrekkelig 

relevant til å dekke hele bredden av de arbeidsoppgaver som godkjenningsområdet 

omfatter.  

 

Foretaket viser i klagen til at faglig leder Torstein Iselvmo har kompetansebevis innen betong. 

Direktoratet finner det ikke synliggjort at dette tilsvarer utdanning på teknisk fagskole-nivå.  

 

Foretaket har derfor ikke dokumentert tilstrekkelig relevant utdanning på det nivået som 

kreves for tiltaksklasse 2.  

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

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

igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet bemerker likevel 

kort at selv om foretaket har vist til flere referanseprosjekter som er relevante for 

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

manglende relevant utdanning.  

 

Forholdet til tidligere godkjenning   

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

av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2. I tidligere søknader er det både ved 

utfylling av søknadene og i CV for Torstein Iselvmo gitt opplysninger om at foretaket innehar 

kompetanse på teknisk fagskolenivå. Hva gjelder tidligere innvilgelse av det påklagede 

godkjenningsområdet, synes innvilgelsen å være gitt på bakgrunn av disse opplysningene. 

Ved forespørsel kan imidlertid ikke foretaket dokumentere den tekniske fagskolen og det 

opplyses i stedet om at Torstein Iselvmo har en anleggslederskole som skulle sidestilles med 

teknisk fagskole, men at den ikke ble det likevel. Denne utdanningen er for øvrig heller ikke 

dokumentert. Godkjenningsområdet synes derfor å ha vært innvilget uten at forskriftens krav 

til utdanning var tilstrekkelig oppfylt for dette godkjenningsområdet.   

 

Konklusjon 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at MT-Byggteknikk AS verken i 

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av utførelse av plasstøpte 

betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2. 
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Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge. 

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdet.» 

 

Sak 55/19        Klage på vedtak om avslag på søknad om endring av sentral godkjenning fra 

NBYGG AS (klagesaksnr. 2019/2558) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

godkjenningsområde: 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

 

I brev av 20.03.2019 ble vedtak av 20.03.2019 påklaget av foretaket ved Bernhard Berntzen. 

Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 03.12.2018 søknad om endring av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 20.03.2019 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

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

1 

• Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 1 
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Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

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

2 

• Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2 

 

Avslaget for utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 ble 

begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig praksislengde med 

godkjenningsområdet, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 11-3. Det ble i begrunnelsen vist til 

at foretaket kun hadde sendt inn referanseprosjekter fra 2018 og at dette tilsvarer praksis på 

en periode på ca. 1 år. Direktoratet fant heller ikke grunnlag for å innvilge 

godkjenningsområdet i en lavere tiltaksklasse.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Nbygg AS fikk sentral godkjenning første gang 02.05.2018. I perioden 20.03.2019 – 

02.05.2021 innehar foretaket sentral godkjenning for utførelse av montering av bærende 

metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1, utførelse av montering av 

glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 1 og utførelse av taktekkingsarbeid i 

tiltaksklasse 1.  

 

Foretaket har ifølge Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret 13 inntektsmottakere og ligger i 

Skedsmo kommune, Akershus fylke. Migle Tamosiuniene er daglig leder og er i 

organisasjonsplanen oppført som økonom. Jonas Konopackis er i organisasjonsplanen 

oppført som bygningsteknisk konsulent (ingeniør) og har utdanning tilsvarende bachelor i 

ingeniørfag med retning bygg fra 2013.  

 

Foretaket har sin virksomhet innen konsulenttjenester i byggebransjen og er i 

Enhetsregisteret registrert med næringskoden «71.121 Byggeteknisk konsulentvirksomhet».  

 

Saksgang 

03.12.2018 Søknad 

11.02.2019 Foreløpig svarbrev 

20.03.2019 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

20.03.2019 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

15.04.2019 Brev til foretaket med forespørsel om flere referanseprosjekter 

07.05.2019-29.07.2019 E-postkorrespondanse mellom direktoratet og foretaket vedrørende 

utsatt frist for å sende inn dokumentasjon 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket skriver i klagen at de fikk utsatt frist for å sende inn supplerende informasjon til 

søknaden, men at vedtaket allerede var fattet da de skulle logge inn i brukerportalen og 

legge inn flere referanseprosjekter. Foretaket skriver at de har over ti prosjekter som de 
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ønsker å legge til for det påklagede godkjenningsområdet og synes det er beklagelig om de 

må starte hele søknadsprosessen på nytt. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet. 

 

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

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

relevant utdanning og praksis som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet.  

 

Utførelse av tømrerarbeider og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 2 er mesterbrev eller høyere fagskolegrad med 120 studiepoeng, 

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

dette godkjenningsområdet vil for eksempel være mesterbrev i tømrerfaget. Ingeniør med 

linjefag bygg vil også kunne være relevant.  

 

Foretaket har dokumentert at Jonas Konopackis har utdanning tilsvarende bachelor i 

ingeniørfag med retning bygg fra 2013. Det er for denne utdanningen dokumentert 

originaldokument, oversettelse til norsk og NOKUT-godkjenning.   

 

Utdanningskravet er dermed oppfylt. 

 

Krav til praksis 

Fagområdet omfatter oppgaver som utførelse av yttervegger, etasjeskiller, innvendige vegger 

og takkonstruksjoner, luft- og fukttetting, og varme-, lyd- og kondensisolering.  Utførelse av 

tømrerarbeider og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 omfatter oppføring og 

vesentlig endringsarbeider av bygning med boenhet til og med fire etasjer, bygning for 

publikum og arbeidsbygning med tre og fire etasjer, og andre trekonstruksjoner av 

tilsvarende kompleksitet, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav g og tilhørende veiledning.  

 

Eksempler på utførelse av tømrerarbeider i tiltaksklasse 2 kan være oppføring eller vesentlig 

endring av: 

• bygning med boenheter til og med fire etasjer 

• middels store skoler og barnehager 

• kompliserte loftsutbygginger med takopplett, ark eller takterrasse med store inngrep 

i bæresystemet 

• omfattende trekonstruksjoner slik som for eksempel komplett klimaskall, og 

omfattende brannskillekonstruksjoner i store bygg 
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Foretaket har i søknaden vist til to referanseprosjekter fra 2018. Det første prosjektet gjaldt 

en ungdomsskole, hvor foretaket viser til arbeider med metallkonstruksjoner. Det er ikke 

beskrevet arbeider med tømrerarbeider eller montering av trekonstruksjoner i dette 

prosjektet.  

 

Det andre prosjektet gjaldt et stort frittliggende boligbygg på 5 etasjer eller mer, hvor 

foretaket skriver at det utførte arbeider for Asker Entreprenør AS. Arbeidene omfattet 

bygging av vegger, innsetting av dører og montering av utforinger, listverk, vegger, himling, 

panel og fasadevegger. Direktoratet finner at dette referanseprosjektet inneholder 

elementer som kan være relevante for det påklagede godkjenningsområdet. Det fremgår 

imidlertid ikke klart av beskrivelsen om bygging av veggene innebærer arbeider med 

bærende konstruksjoner eller ikke.  

 

I søknadsomgangen ble foretaket i brev av 11.02.2019 bedt om å sende inn flere 

referanseprosjekter for å dekke kravet til praksislengde. Direktoratet kan ikke se å ha mottatt 

tilbakemelding på dette. Foretaket skriver imidlertid at de har flere referanseprosjekter de 

ønsker å sende inn og at det muligens ble en misforståelse mellom foretaket og 

saksbehandler hva gjaldt fristen for å sende inn ytterligere dokumentasjon.   

 

Direktoratet etterspurte derfor i klagesaksomgangen, i brev av 15.04.2019, flere 

referanseprosjekter. Fristen ble etter foretakets ønske utsatt til 15.06.2019. Direktoratet kan 

ikke se å ha mottatt ytterligere dokumentasjon fra foretaket. Direktoratet sendte derfor 

ytterligere en e-post til foretaket med frist for innsendelse av dokumentasjon 05.08.2019, 

men kan heller ikke se å ha mottatt tilbakemelding på denne henvendelsen.  

 

Foretaket har derfor kun vist til praksis fra 2018 som inneholder elementer som kan være 

relevante for det påklagede godkjenningsområdet. Det er imidlertid ikke dokumentert flere 

referanseprosjekter som viser at foretaket har praksis over tid med godkjenningsområdet, og 

det er heller ikke tydelig beskrevet arbeider med eksempelvis bærende konstruksjoner.  

 

Kravet til praksis er dermed ikke oppfylt.  

 

Direktoratet finner heller ikke grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet i en lavere 

tiltaksklasse, da det for tiltaksklasse 1 kreves at foretaket dokumenterer minst 2 års relevant 

praksis med godkjenningsområdet.  

 

Konklusjon 

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

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

godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeid og montering av 

trekonstruksjoner, verken i tiltaksklasse 1 eller 2. 

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdet.» 

 

Sak 56/19        Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra SVENNER 

JONAS HIMBERG (klagesaksnr. 2019/2670) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

 

Vedtak av 06.03.2019 påklaget av foretaket i brukerportalen 26.03.2019. Klagen er rettidig, 

jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 06.12.2018 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 06.03.2019 avslo direktoratet søknaden. Følgende godkjenningsområder ble 

ikke innvilget: 

• Søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 
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• Utførelse av varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

 

Avslaget for samtlige godkjenningsområder var begrunnet med at foretaket ikke var 

registrert i Merverdiavgiftsregisteret, jf. merverdiavgiftsloven § 2-1, jf. byggesaksforskriften 

(SAK10) § 13-1a første ledd bokstav a. Det ble vist til at direktoratet i søknadsomgangen 

hadde etterspurt dokumentasjon fra foretaket dersom det ikke har omsetning og uttak som 

er omfattet av merverdiavgiftsloven § 2-1 og således ikke er registreringspliktige, men at 

foretaket ikke hadde besvart denne henvendelsen.  

 

Godkjenningsområder innvilget i klagesaksomgangen 

Direktoratet tar klagen til følge for følgende godkjenningsområder: 

• Utførelse vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

 

Det ble ved avgjørelsen sett hen til at foretaket nå har registrert seg i 

Merverdiavgiftsregisteret, og at foretaket har dokumentert relevant utdanning og praksis for 

disse godkjenningsområdene.  

 

Godkjenningsområdene for funksjonen ansvarlig prosjekterende er ikke påklaget i 

brukerportalen. Dermed gjenstår kun vurderingen av godkjenningsområdet søker i 

tiltaksklasse 1.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Svenner Jonas Himberg har ikke hatt sentral godkjenning tidligere.  

 

Foretaket er et enkeltpersonforetak, hvor innehaver Jonas Himberg utgjør foretakets faglige 

ledelse. Han har svennebrev i rørleggerfaget fra 2016.  

 

Foretaket har sin virksomhet innen salg av rørleggertjenester, VVS-artikler og annet som 

tilhører byggebransjen. Foretaket er i Enhetsregisteret registrert med næringskoden «43.221 

Rørleggerarbeid».  

 

Saksgang 

06.12.2018 Søknad 

14.02.2019 Foreløpig svarbrev 

06.03.2019 Vedtak om sentral godkjenning (Avslag) 

26.03.2019 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket ønsker at direktoratet ser på saken på nytt, da foretaket nå er registrert i 

Merverdiavgiftsregisteret. Foretaket skriver at det i det minste ønsker sentral godkjenning 
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når det kommer til ansvarlig søker og utførende, hvis ikke vil det sette en brems for videre 

utvikling av bedriften. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdet ansvarlig søker i tiltaksklasse 1. 

 

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

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

relevant utdanning og praksis som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet. Det er 

også et vilkår for sentral godkjenning at foretaket oppfyller plikter som følger av skatteloven 

og merverdiavgiftsloven, kalt seriøsitetsvilkårene, jf. SAK10 § 13-1a.  

 

Seriøsitetsvilkårene 

Seriøsitetsvilkårene innebærer blant annet at registreringspliktige foretak etter 

merverdiavgiftsloven skal være registrert i Merverdiavgiftsregisteret, jf. merverdiavgiftsloven 

§ 2-1, jf. SAK10 § 13-1a første ledd bokstav a.  

 

Ved behandlingen av klagen er nå foretaket registrert i Merverdiavgiftsregisteret. 

 

Vilkåret om registrering i SAK10 § 13-1a første ledd bokstav a, og øvrige seriøsitetsvilkår, er 

dermed oppfylt.  

 

Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

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

tiltaksklasse 1 er mesterbrev eller høyere fagskolegrad med 120 studiepoeng, eller 

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

godkjenningsområdet vil for eksempel være mesterbrev i rørleggerfaget.  

 

Foretaket har dokumentert at faglig leder har svennebrev i rørleggerfaget fra 2016. Denne 

utdanningen er relevant for det påklagede godkjenningsområdet, men oppfyller ikke kravet 

til nødvendig utdanningsnivå.   

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

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

igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet ønsker likevel å 

bemerke at for funksjonen ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 må foretaket dokumentere minst 4 

års relevant praksis med godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-3. Relevant praksis vil si at den 

normalt er opparbeidet etter endt utdanning og bygger på det utdanningsnivået som kreves.  
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Foretaket har i søknaden lagt ved ett referanseprosjekt under godkjenningsområdet 

ansvarlig søker, hvor foretaket oppgir at dets rolle i prosjektet var rørleggerbas/utførende. 

Det er ikke gitt noen beskrivelse av at foretaket har hatt rollen som ansvarlig søker, da 

foretaket skriver at det ikke har noen referanse for dette godkjenningsområdet annet enn 

utdanning på skole. Foretaket har derfor heller ikke dokumentert relevant praksis med 

godkjenningsområdet.   

 

Konklusjon 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Svenner Jonas Himberg verken i 

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdet ansvarlig søker i tiltaksklasse 1. 

 

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

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdet.» 

 

Sak 57/19        Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra KV BYGG SULDAL AS (klagesaksnr. 2019/2699) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

imidlertid uenig i direktoratets vurdering av at utdanning som ingeniør med linjefag bygg er 

tilstrekkelig relevant for godkjenningsområdet prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2.  

Klagenemda ser i utdanningsvurderingen alltid på den konkrete utdanningens fagretning og 

fagkombinasjon og om utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler det påklagede 

godkjenningsområdets innhold og arbeidsoppgaver. Klagenemnda kan ikke se at utdanning 

som ingeniør med linjefag bygg automatisk kvalifiserer som faglig relevant for 

arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2.  



 

Side 26 

Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

godkjenningsområder: 

• Søker i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 

 

Vedtak av 22.03.2019 ble påklaget av foretaket i brukerportalen 26.03.2019. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 12.02.2019 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 22.03.2019 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 

• Uavhengig kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 

• Uavhengig kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Søker i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 

 

Avslaget for søker i tiltaksklasse 2 ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert 

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

(SAK10) §§ 11-3, 11-5 og 13-5 første ledd, og tilhørende veiledninger. Direktoratet fant 

imidlertid grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1.  

 

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

hadde dokumentert tilstrekkelig praksislengde, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. 

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

 

Generelle opplysninger om foretaket 

KV Bygg Suldal AS fikk sentral godkjenning første gang 12.03.2004. I perioden 29.04.2013 – 

12.03.2019 hadde foretaket sentral godkjenning for blant annet søker i tiltaksklasse 1 og 

prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1. Foretaket har ikke tidligere hatt sentral 

godkjenning for prosjektering av arkitektur.  
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Sentral godkjenning gis for tre år av gangen, men ved en feil har foretakets forrige 

godkjenning vart over en periode på nesten seks år.  

 

Foretaket har ifølge Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret 31 inntektsmottakere og ligger i 

Sand i Suldal kommune, Rogaland fylke. Cecilie Jelsa er daglig leder. Hun har svennebrev og 

mesterbrev i tømrerfaget fra henholdsvis 1987 og 2011, og teknisk fagskole med linje 

husbyggteknikk fra 1989. Foretaket har også dokumentert at de har en ansatt til med 

svennebrev og mesterbrev i tømrerfaget, ingeniør med linjefag bygg og fagbrev i murerfaget.   

 

Foretaket driver byggmestervirksomhet og det som herved står i forbindelse samt deltagelse 

i andre selskap med samme formål. Foretaket er i Enhetsregisteret registrert med 

næringskoden «41.200 Oppføring av bygninger».  

 

Saksgang 

12.02.2019 Søknad 

22.03.2019 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

26.03.2019 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

02.08.2019 Brev til foretaket med forespørsel om ytterligere informasjon 

13.08.2019 Tilsvar fra foretaket  

 

Foretakets anførsler 

Foretaket skriver i klagen at det legger ved manglende dokumentasjon på relevant praksis til 

deres ingeniør Arnstein Landsnes, og har lagt ved en CV og en arbeidsavtale for han. Det 

henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. 

 

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

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

relevant utdanning og praksis som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet.  

 

Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

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

tiltaksklasse 2 er mesterbrev eller høyere fagskolegrad med 120 studiepoeng, eller 

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

godkjenningsområdet vil for eksempel være mesterbrev i tømrerfaget.  

 

Foretaket har dokumentert at det har ansatte med blant annet mesterbrev i tømrerfaget, 

teknisk fagskole husbyggteknikk og ingeniør bygg. Disse utdanningene er relevante for 

godkjenningsområdet og oppfyller kravet til nødvendig utdanningsnivå.  
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Utdanningskravet er dermed oppfylt. 

 

Krav til praksis 

Oppgaver og ansvar til ansvarlig søker bestemmes av pbl. § 23-4 og presiseres ytterligere av 

byggesaksforskriften § 12-2 bokstav a-m. Tiltaksklasseplassering for søkerfunksjonen vil være 

avhengig av kompleksitet, herunder hvor mange ansvarlige foretak som skal ha ansvarsrett 

og koordineres og hvor mange ansvarsoppgaver i byggesaksforskriften § 12-2 som er aktuelle 

for tiltaket. For tiltak der prosjektering og utførelse ligger i høyere tiltaksklasse men der 

ansvarsforholdene er oversiktlige og koordineringsbehovet er lite, vil tiltaksklassen for 

søkerfunksjonen være lav. 

Ansvarlig søker har ansvar for å utarbeide tiltaksprofil for tiltaket og synliggjøre dette i 

gjennomføringsplanen, jf. byggesaksforskriften § 9-3, og har ansvar for at alle oppgaver er 

belagt med ansvar, herunder ansvar for uavhengig kontroll, jf. byggesaksforskriften kap 14. 

 

Søkerfunksjonen i tiltaksklasse 2 omfatter søknader med noe kompleksitet, der 

koordineringsbehovet for prosjektering, utførelse eller kontroll er krevende. Eksempelvis vil 

dette omfatte flertrinnssøknader der ansvarsforholdene i tiltaket er oppsplittet og krever 

koordinering, jf. SAK10 § 13-5 første ledd og tilhørende veiledning.  

Foretaket har i søknaden vist til ett referanseprosjekt fra 2018. Prosjektet gjaldt et 

leilighetsbygg med 8 leiligheter over to plan og garasje i kjeller, hvor foretaket skriver at det 

var ansvarlig søker for hele prosjektet. Det gis imidlertid ikke noen nærmere beskrivelse av 

rollen som ansvarlig søker i prosjektet, herunder er det ikke beskrevet kompleksitet, antall 

søknadstrinn eller koordineringsbehov som tilsier at tiltaket skal plasseres i tiltaksklasse 2.  

 

I klagen har foretaket lagt ved CV for ingeniør Arnstein Landsnes. CV-en er kortfattet og gir 

ingen beskrivelse av konkrete referanseprosjekter.  

 

Direktoratet etterspurte i klagesaksomgangen bedre beskrivelser av innsendte 

referanseprosjekter og/eller flere referanseprosjekter. I brevet til foretaket ble det vist til hva 

ansvarlig søkers oppgaver i tiltaksklasse 2 omfatter.  

 

I tilsvaret fra foretaket vises det til tre referanseprosjekter, hvor foretaket skriver at det har 

prosjektert og bygd rekkehus og leiligheter. Det ene prosjektet er det samme som er lagt inn 

i søknaden. Det er lagt ved tegninger, byggesøknader og kommunale vedtak for prosjektene. 

Søknad om tillatelse til tiltak viser at det ene prosjektet gjaldt en ettrinnssøknad, og i 

gjennomføringsplanene for prosjektene er foretaket oppført med ansvar for ansvarlig søker i 

tiltaksklasse 1. Det gis ingen nærmere beskrivelse av kompleksitet, antall søknadstrinn eller 

koordineringsbehov som tilsier at tiltakene skal plasseres i tiltaksklasse 2.  

 

Direktoratet har også sett hen til tidligere søknad om sentral godkjenning, men kan heller 

ikke her se at foretaket har beskrevet arbeider med søkerrollen i tiltaksklasse 2. Det er her 
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vist til et referanseprosjekt fra 2013, hvor foretaket skriver at det har vært ansvarlig søker for 

et prosjekt med ti eneboliger og tomannsboliger på eget felt. 

 

Kravet til praksis er dermed ikke oppfylt.  

 

Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

For funksjonen ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 2 må foretaket dokumentere 

utdanningsnivå tilsvarende høyere fagskolegrad med tilhørende ti års relevant praksis, eller 

utdanningsnivå tilsvarende bachelorgrad med tilhørende seks års relevant praksis, jf. SAK10 

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

 

Klagenemnda vil bemerke: 

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

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

utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets innhold 

og arbeidsoppgaver. 

  

Arkitekturprosjektering av bygninger, anlegg eller konstruksjoner omfatter arkitektonisk 

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

funksjonelle og miljømessige forhold, samt byggverkets kompleksitet og/eller 

tilpasningsbehov til omgivelser er avgjørende for fastsettelse av tiltaksklasse. Oppgaven 

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

prosjektering av utomhusarealer herunder veg og parkeringsplass, samt universell utforming 

(UU) av utomhusområder og planløsning i bygget, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav a og 

tilhørende veiledning. 

  

Arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2 omfatter arkitektonisk utforming av byggverk i 

områder med en viss tetthet (rekkehus, kjedehus og lignende), og andre bygninger inntil 5 

000 m2 BRA med enkle krav til arkitektonisk utforming, samt endringer i eksisterende 

byggverk der byggverket i seg selv representerer en viss arkitektonisk eller kulturell verdi. 

Eksempler på arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2 kan være boligblokker, kontor-, 

forretnings- og skolebygg (inntil 5 etasjer), store utendørstribuner, bruer og middels høye 

tårn, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav a og tilhørende veiledning. 

  

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

arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2, vil det være avgjørende hvorvidt utdanningen 

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

utforming. 

  

Utdanning som ingeniør med linjefag bygg retter seg mot tekniske og konstruksjonsmessige 

egenskaper ved byggverk. En ingeniør med linjefag bygg jobber med praktiske oppgaver og 
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tekniske løsninger, og har inngående kunnskaper om konstruksjoner og materialer som tre, 

stål og betong.  

  

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

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

miljø og kultur står sentralt. Ettersom arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2 omfatter 

bygninger med enkle krav til arkitektonisk utforming og endringer i eksisterende byggverk 

hvor byggverket i seg selv representerer en viss arkitektonisk eller kulturell verdi, finner 

direktoratet at utdanning som ingeniør med linjefag bygg ikke gir et bredt nok grunnlag til å 

prosjektere arkitektur i høyrere tiltaksklasser. Dette følger av klagenemndas praksis på 

området. 

  

Utdanningen som ingeniør med linjefag bygg anses etter dette for ikke å være tilstrekkelig 

relevant for arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2.  

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

Klagenemnda henviser videre fra direktoratets saksfremlegg: 

 

«Krav til praksis 

Arkitekturprosjektering av bygninger, anlegg eller konstruksjoner omfatter arkitektonisk 

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

funksjonelle og miljømessige forhold, samt byggverkets kompleksitet og/eller 

tilpasningsbehov til omgivelser er avgjørende for fastsettelse av tiltaksklasse. Oppgaven 

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

prosjektering av utomhusarealer herunder veg og parkeringsplass, samt universell utforming 

(UU) av utomhusområder og planløsning i bygget, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav a og 

tilhørende veiledning. 

 

Tiltaksklasse 2 omfatter arkitektonisk utforming av byggverk i områder med en viss tetthet 

(rekkehus, kjedehus, ol), og andre bygninger inntil 5 000 m2 BRA med enkle krav til 

arkitektonisk utforming samt endringer i eksisterende byggverk der byggverket i seg selv 

representerer en viss arkitektonisk eller kulturell verdi. Godkjenningsområdet omfatter enkel 

prosjektering innen følgende fagområder etter byggteknisk forskrift: 

• bygningsfysikk (inneklima, energieffektivitet og fuktsikring inkludert prosjektering av 

våtrom),  

• lydforhold, og 

• sikkerhet ved brann hvor prosjekteringen er basert på ytelser i byggteknisk forskrift 

med veiledning.  

 

Eksempler på arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2 kan være  

• boligblokker, kontor-, forretnings- og skolebygg (inntil 5 etg.), 
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• store utendørstribuner, bruer og middels høye tårn 

 

Foretaket har i søknaden vist til ett referanseprosjekt fra 2018. Prosjektet gjaldt et 

leilighetsbygg med 8 leiligheter over to plan og garasje i kjeller. Foretaket skriver at det var 

ansvarlig for prosjekteringen. Det gis imidlertid ingen nærmere beskrivelse av hva foretaket 

har prosjektert innen fagområdet arkitektur. 

 

I klagen har foretaket lagt ved CV for ingeniør Arnstein Landsnes. CV-en er kortfattet og gir 

ingen beskrivelse av konkrete referanseprosjekter.  

 

Direktoratet etterspurte i klagesaksomgangen bedre beskrivelser av innsendte 

referanseprosjekter og/eller flere referanseprosjekter. I brevet til foretaket ble det vist til hva 

prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 omfatter.  

 

I tilsvaret fra foretaket vises det til tre referanseprosjekter, hvor foretaket skriver at det har 

prosjektert og bygd rekkehus og leiligheter. Det er lagt ved tegninger, byggesøknader og 

kommunale vedtak for prosjektene. Det ene prosjektet er det samme som er lagt inn i 

søknaden, Stølane Sør. Ut fra tegningene og bildene av bygget vurderer direktoratet at dette 

prosjektet kan ha elementer som er relevante for tiltaksklasse 2. Det gis imidlertid ingen 

nærmere beskrivelse av rollen som ansvarlig prosjekterende. Hertil kommer også at 

foretaket i gjennomføringsplanen er oppført som overordnet ansvarlig for prosjektering i 

tiltaksklasse 1 i prosjektet. Direktoratet kan heller ikke se at det for øvrige prosjekter er 

beskrevet arbeider med godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2.  

 

Direktoratet har også sett hen til tidligere søknad om sentral godkjenning, men kan heller 

ikke her se at foretaket har beskrevet arbeider med prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 

2. Det er her blant annet vist til et referanseprosjekt fra 2013, hvor foretaket skriver at det 

har utført prosjektering for et prosjekt med ti eneboliger og tomannsboliger på eget felt. Det 

er også i tidligere søknad sendt inn avtaledokumenter over entrepriser vedrørende oppføring 

av en skole, et tilbygg til en skole, et verksted og et museum. Av anbudstegningene fremgår 

det at bygningene er tegnet av et arkitektfirma.  

 

Kravet til praksis er dermed ikke oppfylt.  

 

Konklusjon 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at KV Bygg Suldal AS verken i 

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 og 

prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2. 

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdene.» 

 

Sak 58/19        Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra 

ENTREPRENØR ROLF REKSTAD AS (klagesaksnr. 2019/2794) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 

Vedtak av 05.03.2019 ble påklaget av foretaket ved Rolf Rekstad i brukerportalen 

27.03.2019. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 25.01.2019 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 05.03.2019 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 
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Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig relevant 

utdanning for godkjenningsområdet det var søkt om, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-2 

og 11-3, og tilhørende veiledning. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det hadde 

kvalifikasjoner som var tilpasset godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Entreprenør Rolf Rekstad AS fikk sentral godkjenning første gang 24.09.2012. I perioden 

13.01.2016 – 13.01.2019 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene 

utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 og utførelse av plasstøpte 

betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1. 

 

Foretaket har ifølge Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret 3 inntektsmottakere og ligger i 

Trondheim kommune, Trøndelag fylke. Rolf Rekstad er daglig leder. Han har yrkesbevis som 

anleggsmaskinfører fra 1981. Foretaket har også dokumentert at ansatt Inge Rekstad har 

videregående kurs I og II i landbruksfag og naturbruk fra 1993/94 og ettårig kurs for 

anleggsmaskiner i landbruket fra 1995.  

 

Foretaket har sin virksomhet innen anleggs- og entreprenørvirksomhet, og er i 

Enhetsregisteret registrert med næringskoden «43.990 Annen spesialisert bygge- og 

anleggsvirksomhet».  

 

Saksgang 

25.01.2019 Søknad 

26.02.2019 Foreløpig svarbrev 

04.03.2019 Tilsvar fra foretaket 

05.03.2019 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

27.03.2019 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

I klagebrevet anføres det at tidligere godkjenning for utførelse av plasstøpte 

betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 er gitt på bakgrunn av daglig leders kvalifikasjoner, og 

at tidligere ansatt Erling Halvorsen har vært en sidestilt etter at han tok fagbrevet i 

forskalingsfaget. Det vises til at daglig leder har lagt grunnlaget for opplæringen av de som 

har tatt fagbrev i forskalingsfaget i foretaket.  

 

Foretaket ber om en frist på inntil 2 år for å få tid til å få kompetanse med fagbrev og at det 

vil bli sendt søknad til yrkesopplæringsnemnda for opptak til eksamen.  

 

Videre vises det til daglig leders lange erfaring i anleggsbransjen med grunn- og 

betongarbeider.  
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I klagen er det også lagt ved to bekreftelser fra tidligere ansatte, som viser til at de har tatt 

fagbrevet i forskalingsfaget på bakgrunn av opplæring og erfaring de fikk i Entreprenør Rolf 

Rekstad AS.   

 

Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet. 

 

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

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

relevant utdanning og praksis som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet. 

 

Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 1 er fag- eller svennebrev, eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 

og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel 

være fagbrev i betongfaget eller forskalingsfaget. 

 

Foretaket har dokumentert at daglig og faglig leder Rolf Rekstad har yrkesbevis som 

anleggsmaskinfører fra 1981. Foretaket har også dokumentert at ansatt Inge Rekstad har 

videregående kurs I og II i landbruksfag og naturbruk fra 1993/94 og ettårig kurs for 

anleggsmaskiner i landbruket fra 1995. 

 

Yrkesbeviset som anleggsmaskinfører vurderes som tilsvarende fag-/svennebrevnivå. 

Spørsmålet blir derfor om denne utdanningen er relevant for det påklagede 

godkjenningsområdet.  

 

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

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

utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets innhold 

og arbeidsoppgaver. 

 

Fagområdet utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner omfatter forskalings-, armerings- 

og utstøpningsarbeider av konstruksjoner som fundamenter, vegger, søyler, bjelker og 

dekker, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav f og tilhørende veiledning. For at en utdanning 

skal anses som relevant for dette godkjenningsområdet er det avgjørende at utdanningen 

innehar relevante fag for støping, forskaling og betong.  

 

Til sammenligning er utdanning som anleggsmaskinfører rettet mot blant annet håndtering 

av ulike typer masseflyttingsmaskiner, graving, fundamentering, oppbygging, komprimering, 
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legging av rør og montering av kummer. Dagens læreplan for fagbrev i 

anleggsmaskinførerfaget viser også til at kompetansemålene omfatter utførelse av enkle 

betongarbeider. Direktoratet kan imidlertid ikke se at utdanningen gjenspeiler det påklagede 

godkjenningsområdets innhold og arbeidsoppgaver i tilstrekkelig grad. Det er heller ikke 

dokumentert at opplæringen som ga yrkesbeviset som anleggsmaskinfører gjenspeiler 

godkjenningsområdets innhold og arbeidsoppgaver. Yrkesbeviset som anleggsmaskinfører 

vurderes derfor som ikke tilstrekkelig relevant for utførelse av plasstøpte 

betongkonstruksjoner.  

 

Det vises i klagen til at to tidligere ansatte har tatt fagbrevet i forskalingsfaget på bakgrunn 

av opplæring og erfaring de fikk i foretaket. Daglig leder synes det er rart at han er godkjent 

som læremester, men ikke godkjent for ansvarsrett. Til dette vil direktoratet bemerke at det 

må forholde seg til det forskriftsfestede kravet til relevant utdanning i SAK10 § 11-3 og at det 

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

 

I klagen vises det også til at foretaket tidligere har hatt sentral godkjenning for det påklagede 

godkjenningsområdet og at det anføres at denne er gitt på bakgrunn av daglig leders 

kvalifikasjoner. Til dette vil direktoratet bemerke at ved foretakets søknader om sentral 

godkjenning i 2012 og 2015 var det begge gangene dokumentert ansatte med fagbrev i 

forskalingsfaget. Godkjenningen synes derfor å være gitt på bakgrunn av at foretaket hadde 

dokumentert at det hadde ansatte med tilstrekkelig relevant utdanning. Foretaket har i brev 

av 04.03.2019 bekreftet at Erling Halvorsen, med fagbrev i forskalingsfaget, har avsluttet sitt 

arbeidsforhold hos foretaket.  

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

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

igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet bemerker likevel 

kort at foretaket har vist til arbeider som er relevante for det påklagede 

godkjenningsområdet, men at direktoratet som nevnt ikke har anledning til å la praksis veie 

opp for manglende relevant utdanning.  

 

Foretaket ber i klagen om en frist på inntil 2 år for å få tid til å få kompetanse med fagbrev og 

at det vil bli sendt søknad til yrkesopplæringsnemnda for opptak til eksamen. Direktoratet 

bemerker at det ikke har anledning til å innvilge sentral godkjenning uten at forskriftens krav 

er oppfylt og at en slik frist følgelig ikke kan gis.  

 

 

 

Konklusjon 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Entreprenør Rolf Rekstad AS verken 

i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige 
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kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av plasstøpte 

betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1. 

 

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

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdet.» 

 

Klager har i e-post datert 13.09.2019 sendt inn kommentarer til direktoratets 

saksfremlegg i den aktuelle saken. Klagenemnda har tatt med disse i vurderingen, men kan 

ikke se at de har avgjørende betydning for resultatet i saken.  

 

Sak 59/19        Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra ING. GEIR GJERTSEN AS (klagesaksnr. 2019/2815) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområde: 

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

 

I e-post datert 28.03.2018 ble vedtak av 20.03.2019 påklaget ved Geir Gjertsen. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 19.02.2019 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 
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I vedtak datert 20.03.2019 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Søker i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av innmåling og utstikking i tiltaksklasse 2 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

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

 

Avslaget for godkjenningsområdene ble begrunnet med at det ikke var dokumentert 

tilstrekkelig relevant utdanning med godkjenningsområdene, jf. SAK10 §§ 11-2, 11-3 og 

tilhørende veiledning. Direktoratet fant heller ikke grunnlag for å innvilge 

godkjenningsområdet prosjektering av veg-, utearealer og landskapsutforming i en lavere 

tiltaksklasse. 

 

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

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

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Ing. Geir Gjertsen AS fikk sentral godkjenning første gang i 2005.  

 

Fra 2013 til 2019 var foretaket godkjent for følgende godkjenningsområder: 

• Søker i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

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

• Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av innmåling og utstikking i tiltaksklasse 2 

 

I perioden 2013 – 2016 hadde foretaket i tillegg godkjenningsområdet overordnet ansvar for 

prosjektering i tiltaksklasse 2, som 01. januar 2016 ble fjernet fra ordningen. 

 

Foretaket har 1 ansatt og ligger i Lindesnes kommune. Geir Gjertsen er daglig leder. Han er 

utdannet høgskoleingeniør i miljøteknikk (avdeling for miljø- og naturforvaltning) fra 

Høgskolen i Agder. Foretaket har sin virksomhet innen byggeteknikk. Foretaket er i 

Enhetsregisteret registrert med næringskoden 71.121 Byggeteknisk konsulentvirkomhet. 
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Saksgang 

19.02.2019 Søknad 

13.03.2019 Innhenting av opplysninger 

20.03.2019 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

28.03.2019 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket v/ Geir Gjertsen anfører at han har utdanning som er høyst relevant for det 

påklagede godkjenningsområdet. Det nevnes videre at utdanningen var en ny fagretning som 

ble oppstartet i 1991 og lå innunder avdeling for bygg/miljø de første to årene. Grunnet 

endringer underveis i fagplanen, ble linjen til miljø og naturforvaltning – miljøteknikk. Det 

vises for øvrig til tolv fag som etter foretakets mening direkte kan knyttes opp som relevante 

i forbindelse med godkjenningsområdet prosjektering av veg-, utearealer og 

landskapsutforming: samfunnsplanlegging, trafikkmiljø, geologi, hydroteknikk, støy, 

materiallære, landmåling, offentlig forvaltning, vann og avløp, renseteknikk, vannresipienter 

samt luftforurensing.  

 

Avslutningsvis imøteser foretaket ny og positiv behandling av dets søknad om sentral 

godkjenning for nevnte fagområde. 

 

Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for følgende godkjenningsområde: 

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

 

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

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

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

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

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

 

Prosjektering av veg-, uteareal- og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 2 er utdanning som svarer til teknisk fagskolenivå med 

tilhørende ti års praksis eller bachelornivå med seks års praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og 

tilhørende veiledning.  

 

Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være fagskole eller 

bachelor i anlegg. 
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Foretaket har dokumentert å ha ansatt med høgskoleutdanning innen miljøteknikk fra 1993 

og dermed dokumentert at kravet til utdanningsnivå er oppfylt for funksjonen 

prosjekterende i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 med veiledning. 

 

Ved vurderingen av om utdanningen anses som relevant, er fagretning og fagkombinasjon 

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

utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler de påklagede godkjenningsområdenes 

innhold og arbeidsoppgaver. 

 

Godkjenningsområdet omfatter følgende fagområder: 

- Veg 

- Utearealer og landskapsutforming 

 

Prosjektering av veg 

Prosjektering av veg omfatter utforming og dimensjonering av veg samt håndtering av 

overvann, herunder avrenning av veg til grøfter, sluk og lignende. Veg i denne sammenheng 

omfatter også parkeringsplasser, gang og sykkelvei, busslommer osv. Plassering av tiltaket på 

situasjonsplan med koordinatfesting og høydeangivelse, inngår i oppgaven. Så langt det er 

aktuelt skal veg utformes og dimensjoneres etter vegvesenets normal N100 og N200. 

Fagområdet omfatter ikke lukket overvannshåndtering eller dimensjonering av føringsveier 

for overvann. Dette omfattes av godkjenningsområdet prosjektering av vannforsynings- og 

avløpsanlegg. Fagområdet omfatter heller ikke geoteknisk prosjektering og 

konstruksjonssikkerhet, samt prosjektering av sikringstiltak under arbeid og i ferdig stand. I 

områder hvor grunnforhold ikke er kjent m.v. må en geoteknisk vurdering ligge til grunn for 

dimensjonering av veg. 

 

Prosjektering av utearealer og landskapsutforming 

Prosjektering av utearealer og landskapsutforming skal ta hensyn til egnethet og funksjon, 

slik at god kvalitet oppnås i forhold til universell utforming, sikkerhet og innvirkning på ytre 

miljø, herunder overvann. Prosjektering av overvann i denne sammenheng omfatter å lede 

vann fra overflater ned til grøfter, vassdrag, eventuelt sluk o.l eller til lokal infiltrasjon i 

vegetasjonsdekket og i grunnen. Fagområdet innebærer ikke dimensjonering av føringsveier 

for overvann, dette omfattes av godkjenningsområdet prosjektering av vannforsynings- og 

avløpsanlegg. Fagområdet omfatter heller ikke geoteknisk prosjektering og 

konstruksjonssikkerhet, samt prosjektering av sikringstiltak under arbeid og i ferdig stand. 

 

For at utdanning skal anses som relevant for prosjektering av veg-, utearealer- og 

landskapsutforming, er det følgelig avgjørende at utdanningen innehar opplæring i relevante 

fag innen disse fagområdene. 

 

Utdanningen ved miljø-linjen ved Høyskolen i Agder innehar opplæring innen fag som blant 

annet samfunnsplanlegging, trafikkmiljø, geologi, hydroteknikk, støy, materiallære, 
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landmåling, offentlig forvaltning, vann og avløp, renseteknikk, vannresipienter samt 

luftforurensing. 

Foretaket mangler etter direktoratets vurdering fordypningsemne innen anleggsteknikk 

herunder konstruksjon av anlegg som veier eller bruer, kunnskap om løsmasser i forbindelse 

med anleggsarbeider samt geoteknikk, dvs. geotekniske beregninger innenfor jordtrykk, 

fundamentering og stabilitet, og dekker dermed ikke godkjenningsområdets faglige innhold. 

Når det gjelder den dokumenterte utdanningen innen miljøteknikk, finner direktoratet at de 

nevnte fagene har elementer som er relevante for godkjenningsområdet, men direktoratet 

finner ikke at det i klagen er synliggjort at disse fagene i tilstrekkelig grad gjenspeiler 

godkjenningsområdets arbeidsoppgaver. 

 

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

utearealer og landskapsutforming. 

 

Kravet til relevant utdanning, med bakgrunn i ovennevnte, er dermed ikke oppfylt, jf. SAK10 

§§ 11-3 og 11-5 med tilhørende veiledning. 

 

Krav til praksis 

Som følge av at utdanningskravet ikke er oppfylt, går direktoratet ikke detaljert igjennom 

referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet ønsker likevel kort å bemerke 

at referanseprosjektet foretaket har vist til i søknaden er vurdert som relevant for det 

påklagede godkjenningsområdet.     

  

Kravet til relevant praksis for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 er dermed oppfylt, jf. 

SAK10 §§ 11-3 og 13-5 andre ledd bokstav b med tilhørende veiledning.  

 

Konklusjon 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Ing. Geir Gjertsen AS verken i 

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for følgende godkjenningsområde: 

 

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

 

Tidligere godkjenning  

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

godkjenningsområdet prosjektering av utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2. Til 

dette vil direktoratet bemerke at tidligere innvilgelse synes å være gitt uten at forskriftens 

krav var tilstrekkelig oppfylt. I de tilfellene sentral godkjenning synes å være gitt på noe tynt 

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

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

i at et foretak får fornyet sin sentrale godkjenning selv om det tidligere har fått innvilget 
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godkjenningsområdene. Når en utdanning ikke i tilstrekkelig grad dekker 

godkjenningsområdet, vil dermed ikke de nødvendige krav til utdanning være oppfylt.   

 

I dette tilfellet kommer heller ikke overgangsbestemmelsen til anvendelse da det ikke er 

dokumentert tilstrekkelig relevant utdanning for godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 20-3.   

 

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

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdet.» 

 

Sak 60/19        Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra DROGSETH AS (klagesaksnr. 2019/2873)  

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

godkjenningsområder: 

• Utførelse av 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 29.03.2019 ble vedtak av 11.03.2019 påklaget av foretaket ved Jarle Drogseth. 

Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29. Klagen ble ytterligere supplert i brev av 

21.08.2019.  
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For godkjenningsområdet utførelse av murarbeid søkte opprinnelig foretaket om sentral 

godkjenning i tiltaksklasse 2. Det fremgår imidlertid av klagebrevet at de kun ønsker en 

vurdering av dette området i tiltaksklasse 1.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 18.01.2019 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 11.03.2019 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

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

1 

• Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 

 

Godkjenningsområdene utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i 

tiltaksklasse 2 og utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 3 ble innvilget i henhold til 

overgangsbestemmelsen i byggesaksforskriften (SAK10) § 20-3.  

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 

 

Avslaget for utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner og utførelse av 

riving og miljøsanering ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig 

relevant utdanning på nødvendig nivå for tiltaksklasse 2, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3, og 

tilhørende veiledninger. Direktoratet fant imidlertid grunnlag for å innvilge 

godkjenningsområdene i tiltaksklasse 1.  

 

Avslaget for utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 2 ble begrunnet med at foretaket ikke 

hadde dokumentert tilstrekkelig relevant utdanning for godkjenningsområdet, jf. SAK10 §§ 

11-3 og 11-5, og tilhørende veiledninger. Direktoratet fant heller ikke grunnlag for å innvilge 

godkjenningsområdet i en lavere tiltaksklasse.  

 

 

 

Godkjenningsområde innvilget i klagesaksomgangen 
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Direktoratet tar klagen til følge når det gjelder godkjenningsområdet utførelse av montering 

av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2. Foretaket fikk i søknaden innvilget 

dette godkjenningsområdet i henhold til overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3, hvor det i 

vedtaket heter at foretaket hadde dokumentert relevant utdanning på fag-/svennebrevnivå. 

Direktoratet finner at det er foretatt en feil vurdering av utdanningen for dette området, da 

foretaket har dokumentert at det har ansatte med mesterbrev i blikkenslagerfaget. 

Godkjenningsområdet er derfor innvilget på vanlig måte i klagesaksomgangen.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Drogseth AS fikk sentral godkjenning første gang 05.02.2003. I perioden 18.03.2016 – 

10.03.2019 hadde foretaket sentral godkjenning for blant annet de påklagede 

godkjenningsområdene. 

 

Foretaket har ifølge Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret 29 inntektsmottakere og ligger i 

Oppegård kommune i Akershus fylke. Jarle Drogseth er daglig leder. Han har mesterbrev i 

kobber- og blikkenslagerfaget fra 1987 og mesterbrev i taktekkerfaget fra 2001. Foretaket 

har også dokumentert at det har ansatte med svennebrev i tømrerfaget, svennebrev i 

ventilasjons- og blikkenslagerfaget, svennebrev i kobber- og blikkenslagerfaget og ingeniør 

med linjefag varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk.  

 

Foretaket har sin virksomhet innen blikkenslager-, tømrer-, murer-, maler-, tak- og 

fasadearbeid, rehabilitering og reparasjoner av bygg, oppføring av nybygg, 

handelsvirksomhet med byggevarer, kjøp og salg av fast eiendom, og annen 

handelsvirksomhet. Foretaket er i Enhetsregisteret registrert med næringskoden «43.911 

Blikkenslagerarbeid på tak».  

 

Saksgang 

18.01.2019 Søknad 

27.02.2019 Foreløpig svarbrev 

11.03.2019 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

29.03.2019 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

21.08.2019 Supplering av klagebrev 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket anfører at det ikke er lagt tilstrekkelig vekt på relevant erfaring og 

referanseprosjekter, og at relevant utdanning ikke er vurdert riktig.  

 

Det påpekes at foretaket har tre fagpersoner som hver har over førti års erfaring. Det anføres 

at dette må vektlegges for blant annet VVS-ingeniør Tor Linge, da han har svært bred erfaring 

på utførelsessiden, herunder innen fagområdene tømrerarbeid og trekonstruksjoner, 

murarbeid, glass og fasade, og riving og miljøsanering. Det samme gjelder for kompetansen 

tilknyttet mesterbrev innen blikkenslager- og taktekkerfaget, da disse har lang erfaring innen 

utførelse av de samme fagområdene.  
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Videre viser foretaket til at de ikke får se innsendt søknad i sin helhet og ber klagenemnda 

vurdere saken på nytt i lys av at de eventuelt har henvist til feil kompetanse, for eksempel at 

de har henvis til svennebrev hvor de faktisk har mesterbrev.  

 

For de enkelte påklagede godkjenningsområdene vises det til de ansattes utdanning og 

erfaring, og det anføres at foretaket tidligere har hatt sentral godkjenning for områdene på 

grunnlag av mesterbrev i blikkenslager- og taktekkerfaget.  

  

Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdene utførelse av tømrerarbeid og montering av 

trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2, utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 og utførelse av 

riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2. 

 

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

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

relevant utdanning og praksis som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet.  

 

Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 2 er mesterbrev eller høyere fagskolegrad med 120 studiepoeng, 

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

dette godkjenningsområdet vil for eksempel være mesterbrev i tømrerfaget.  

 

Foretaket har dokumentert at det har ansatte med svennebrev i tømrerfaget, kobber- og 

blikkenslagerfaget og ventilasjons- og blikkenslagerfaget, mesterbrev i blikkenslagerfaget og 

taktekkerfaget, og ingeniør med linjefag varme-, ventilasjon- og sanitærteknikk.  

 

Svennebrev i tømrerfaget er relevant for godkjenningsområdet, men oppfyller ikke kravet til 

nødvendig utdanningsnivå for tiltaksklasse 2.  

 

Mesterbrev i blikkenslagerfaget og taktekkerfaget, og ingeniør varme-, ventilasjon- og 

sanitærteknikk oppfyller kravet til nødvendig utdanningsnivå. Spørsmålet blir derfor om 

utdanningene er relevante for godkjenningsområdet.  

 

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

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

utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets innhold 

og arbeidsoppgaver. 
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Oppgaver som inngår i godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeid og montering av 

trekonstruksjoner kan være utførelse av yttervegger, etasjeskiller, innvendige vegger og 

takkonstruksjoner, luft- og fukttetting og varme-, lyd- og kondensisolering. Tiltaksklasse 2 

omfatter oppføring og vesentlig endringsarbeider av bygning med boenhet til og med fire 

etasjer. Bygning for publikum og arbeidsbygning med tre og fire etasjer, samt andre 

trekonstruksjoner av tilsvarende kompleksitet, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav g og 

tilhørende veiledning.  

 

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

avgjørende at utdanningen innehar opplæring i fag knyttet til konstruksjonslære, bygging av 

nye utvendige og innvendige konstruksjoner av tre og stål, bygging av komplette vegg- og 

takkonstruksjoner, og montering av elementer og moduler.  

 

Mesterbrev innen kobber- og blikkenslagerfaget er rettet mot blant annet fasadearbeider, 

tak- og tekkearbeid og arbeider med ventilasjonsanlegg, og mesterbrev innen taktekkerfaget 

er rettet mot blant annet tekking av flate tak, skråtak og andre takformer, tekking av 

membran, diffusjonstetting og montering av avløp. Direktoratet vurderer at utdanningene 

innehar elementer som er relevante for godkjenningsområdet, men at de ikke i tilstrekkelig 

grad dekker hele godkjenningsområdets faglige innhold. Mesterbrev i kobber- og 

blikkenslagerfaget og taktekkerfaget vurderes dermed til å ikke være tilstrekkelig relevant for 

det påklagede godkjenningsområdet.  

 

Når det gjelder den dokumenterte ingeniørutdanningen innen varme-, ventilasjon- og 

sanitærteknikk, fremgår det av vitnemålet at utdanningen innehar opplæring i fag knyttet til 

blant annet reguleringsteknikk, varmelære, kjøleteknikk, ventilasjonsanlegg og 

sanitæranlegg. Utdanningen innehar også opplæring i faget bygningsteknikk, som 

direktoratet ut fra utdanningens fagsammensetning vurderer til å være et fag som ivaretar 

grensesnitt til andre fagområder i bygg. Utover dette kan ikke direktoratet se at utdanningen 

innehar opplæring i fag knyttet til konstruksjonslære, bygging av nye og innvendige 

konstruksjoner av tre og stål med mer. Direktoratet finner derfor ikke at utdanningens 

innhold gjenspeiler godkjenningsområdets innhold og arbeidsoppgaver. Ingeniør med linje 

varme-, ventilasjon- og sanitærteknikk vurderes dermed til å ikke være tilstrekkelig relevant 

for det påklagede godkjenningsområdet.   

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

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

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

flere av referanseprosjektene gjelder store bygg, men at arbeidene gjennomgående gjelder 

omtekking av tak, etablering av lufting, og rehabilitering av piper, fasader og vinduer. 

Arbeider knyttet til bærende konstruksjoner for tak og arbeider med klimavegger innehar 
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elementer som kan være relevante for tiltaksklasse 2, men ut fra foretakets beskrivelse 

vurderer direktoratet prosjektene til å være relevante for tiltaksklasse 1. Direktoratet 

bemerker for øvrig også at det ikke har anledning til å la praksis veie opp for manglende 

relevant utdanning.  

 

Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 1 er fag- eller svennebrev, eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 

og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel 

være mesterbrev i murerfaget.  

 

Foretaket har dokumentert at det har ansatte med svennebrev i tømrerfaget, kobber- og 

blikkenslagerfaget og ventilasjon- og blikkenslagerfaget, mesterbrev i blikkenslagerfaget og 

taktekkerfaget, og ingeniør med linjefag varme-, ventilasjon- og sanitærteknikk.  

 

Nevnte utdanninger oppfyller kravet til nødvendig utdanningsnivå. Spørsmålet blir derfor om 

utdanningene er relevante for godkjenningsområdet.  

 

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

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

utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets innhold 

og arbeidsoppgaver. 

 

Godkjenningsområdet omfatter utførelse av konstruksjoner og anlegg av liten 

vanskelighetsgrad, som for eksempel forstøtningsmur, montering av enkle vegg- og 

dekkelementer, utførelse av luft- og fukttetting, varme-, lyd- og kondensisolering, montering 

av piper og ildsteder og puss- og flisarbeider inkludert membranlegging, jf. SAK10 § 13-5 

tredje ledd bokstav h og tilhørende veiledning. 

 

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

avgjørende at utdanningen innehar relevante fag for teglmuring, blokkmuring, pussing, 

natursteinsarbeider, våtromsarbeid og flislegging.  

 

Utdanningen som tømrer innehar opplæring i konstruksjons- og innredningsarbeid i 

bygninger og produksjon og montering av elementer og moduler. Læreplanen for 

tømrerfaget viser at kompetansemålene blant annet inneholder bygging av nye utvendige og 

innvendige konstruksjoner av tre og stål, bygge og montere ulike typer komplette 

veggkonstruksjoner og takkonstruksjoner, velge konstruksjoner og løsninger ved 

rehabiliterings- og ombyggingsarbeid som forebygger skader, og montere vinduer og dører 

og isolere og tette rundt dem. Direktoratet kan ikke se at utdanningen er rettet mot bygging 

av ulike typer murkonstruksjoner, herunder eksempelvis teglmuring, blokkmuring, pussing og 

våtromsarbeid. 
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Hva gjelder relevansvurderingen av utdanningen innen kobber- og blikkenslagerfaget og 

taktekkerfaget, og ingeniørutdanning innen varme-, ventilasjon- og sanitærteknikk, vises det 

til det som er sagt ovenfor vedrørende fagsammensetningen. Direktoratet kan ikke se at 

utdanningene er rettet mot bygging av ulike typer murkonstruksjoner, herunder eksempelvis 

teglmuring, blokkmuring, pussing og våtromsarbeid. 

 

Direktoratet finner etter ovennevnte at de dokumenterte utdanningene ikke gjenspeiler 

godkjenningsområdets innhold og arbeidsoppgaver, og utdanningene vurderes dermed ikke 

som tilstrekkelig relevante for godkjenningsområdet.  

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

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

igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet bemerker likevel 

kort at selv om flere av referanseprosjektene viser til relevante arbeider med 

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

manglende relevant utdanning.  

 

Direktoratet bemerker for øvrig at godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeider og 

montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1, som foretaket innehar sentral godkjenning 

for, omfatter alle relevante arbeider som inngår i oppføring av bygning, for eksempel 

betongarbeider og murarbeider for småhus i tiltaksklasse 1, montering av produkter, 

bygningselementer, taktekkingsarbeider, membranarbeider med mer, jf. SAK10 § 13-5 tredje 

ledd bokstav g og tilhørende veiledning.  

 

Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 2 er mesterbrev eller høyere fagskolegrad med 120 studiepoeng, 

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

dette godkjenningsområdet vil for eksempel være mesterbrev i tømrerfaget.  

 

Foretaket har dokumentert at det har ansatte med svennebrev i tømrerfaget, og kobber- og 

blikkenslagerfaget, mesterbrev i blikkenslagerfaget og taktekkerfaget og ingeniør med 

linjefag varme-, ventilasjon- og sanitærteknikk.  

 

Svennebrev i tømrerfaget er relevant for godkjenningsområdet, men oppfyller ikke kravet til 

nødvendig utdanningsnivå for tiltaksklasse 2.  
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Mesterbrev i blikkenslagerfaget og taktekkerfaget, og ingeniør varme-, ventilasjon- og 

sanitærteknikk oppfyller kravet til nødvendig utdanningsnivå. Spørsmålet blir derfor om 

utdanningene er relevante for godkjenningsområdet.  

 

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

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

utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets innhold 

og arbeidsoppgaver. 

 

Godkjenningsområdet riving og miljøsanering omfatter sanering og forsvarlig sluttbehandling 

av farlig avfall iht. miljøsaneringsbeskrivelsen samt håndtering av rivingsmaterialer for 

ombruk, gjenvinning, energiutnyttelse og forsvarlig sluttbehandling iht. avfallsplan. 

Godkjenningsområdet omfatter også oppgaver ved tiltak på eksisterende byggverk 

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

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

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

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

veiledning.  

 

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

avgjørende at utdanningen innehar relevante fag for riving og håndtering av materialer samt 

miljøsanering og sluttbehandling av farlig avfall. Fag knyttet til bygningsteknikk og 

anleggsteknikk vil kunne være relevante.  

 

Hva gjelder relevansvurderingen av utdanningen innen kobber- og blikkenslagerfaget og 

taktekkerfaget, og ingeniørutdanning innen varme-, ventilasjon- og sanitærteknikk, vises det 

til det som er sagt ovenfor vedrørende fagsammensetning. Direktoratet kan ikke se at 

utdanningene innehar opplæring i byggtekniske eller anleggstekniske fag som dekker 

godkjenningsområdets innhold og arbeidsoppgaver i tilstrekkelig grad. Utdanningene 

vurderes dermed ikke som tilstrekkelig relevante for godkjenningsområdet. 

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

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

igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet bemerker likevel 

kort at foretaket har vist til arbeider med riving av tak, piper, balkonger fasadepuss med 

maling, og sanering av muggsopp og hussopp. Ut fra foretakets beskrivelse vurderer 

direktoratet referanseprosjektene til å være relevante for tiltaksklasse 1. Direktoratet 

bemerker for øvrig også at det ikke har anledning til å la praksis veie opp for manglende 

relevant utdanning.  
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Forholdet til tidligere godkjenning 

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

påklagede godkjenningsområdene. Foretaket anfører også i klagen at tidligere godkjenning 

er gitt med bakgrunn i mesterbrev i blikkenslager- og taktekkerfaget. Til dette vil direktoratet 

bemerke at foretaket tidligere både har oppgitt at det har ansatte med mesterbrev i 

tømrerfaget og murerfaget, og dokumentert ansatte med teknisk fagskole linjefag bygg og 

anlegg. Overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3 kommer derfor heller ikke til anvendelse, da 

det har vært endringer i foretakets faglige ledelse.  

 

Konklusjon 

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

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

godkjenning for godkjenningsområdene 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. 

 

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

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

Direktoratet for byggkvalitet finner ikke å kunne ta klagen til følge for 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.» 

 

Sak 61/19        Klage på utdanningsvurderingen ved vedtak om innvilgelse av søknad om 

fornyelse av sentral godkjenning fra SIGVARTSEN DESIGN AS (klagesaksnr. 

2019/2924)  

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

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

Tone Cecilie Frønsdal erklærte seg inhabil og deltok ikke i behandlingen av saken.  

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

Klagen gjelder utdanningsvurderingen for følgende godkjenningsområder ved søknad om 

fornyelse av sentral godkjenning: 

• Søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

 

Sigvartsen Design AS fikk innvilget ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 og prosjektering av 

arkitektur i tiltaksklasse 1 i henhold til overgangsbestemmelsen i byggesaksforskriften 

(SAK10) § 20-3. Foretaket ved advokat Arve Lønnum anfører at godkjenningsområdene skulle 

ha vært innvilget på vanlig måte og at den delen av vedtaket som gjelder senere bortfall av 

godkjenninger fjernes.  

  

I e-post datert 01.04.2019 ble vedtak av 12.03.2019 påklaget av foretaket ved advokat Arve 

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

 

Klagen var opprinnelig berammet til behandling i møte i Klagenemnda for sentral 

godkjenning 18.06.2019. Etter ønske fra foretaket ved advokat Lønnum, ble behandlingen av 

klagesaken utsatt, da foretaket ønsket mer tid til å sende inn kommentarer til direktoratets 

fremstilling av saken. Kommentarer ble mottatt 30.08.2019 og er oversendt Klagenemnda for 

sentral godkjenning. Dette, i tillegg til endret dato for e-postkorrespondanse, fremgår av 

saksgangen nedenfor. Øvrig fremstilling er ikke endret.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 06.02.2019 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 12.03.2019 innvilget direktoratet søknaden.  

Følgende godkjenningsområder ble innvilget i henhold til overgangsbestemmelsen i SAK10 § 

20-3: 

• Søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

 

Ovennevnte godkjenningsområder ble innvilget kompensert for manglende utdanningsnivå, 

med bakgrunn i at foretaket hadde dokumentert svennebrev i tømrerfaget og teknisk tegner, 

relevant og langvarig praksis samt det forhold at foretaket hadde hatt sentral godkjenning for 

disse områdene tidligere, jf. SAK10 § 20-3. 

 

Følgende godkjenningsområde ble innvilget fullt ut: 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 
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Generelle opplysninger om foretaket 

Sigvartsen Design AS fikk sentral godkjenning første gang 24.07.2013. I perioden 19.04.2016 

– 11.03.2019 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene ansvarlig søker 

i tiltaksklasse 1, prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 og utførelse av tømrerarbeid og 

montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1. 

 

Foretaket har 2 ansatte og ligger i Oslo kommune. Kristian Sigvartsen er daglig leder. Han har 

dokumentert kompetansebevis som viser at han i 2001 har oppnådd kompetanse i 

videregående opplæring innen grunnkurs for mekaniske fag og videregående kurs I og II for 

teknisk tegning. Foretaket har også dokumentert at byggeleder Ole Sigvartsen har 

svennebrev i tømrerfaget fra 2008.  

 

Foretaket driver entreprenør- og konsulentvirksomhet innen bygg og anlegg, deltagelse i 

andre virksomheter innen bygg og anlegg samt det som står i naturlig forbindelse med dette. 

Foretaket er i Enhetsregisteret registrert med næringskoden «71. Byggeteknisk 

konsulentvirksomhet».  

 

Saksgang 

06.02.2019 Søknad 

06.03.2019 Foreløpig svar 

11.03.2019 Tilsvar fra foretaket 

12.03.2019 Vedtak om sentral godkjenning 

01.04.2019 Klage på vedtak om sentral godkjenning 

15.04.2019-26.06.2019 E-postkorrespondanse mellom Sigvartsen Design AS og direktoratet 

30.08.2019 Kommentarer til direktoratets saksfremlegg 

 

Foretakets anførsler 

Innledningsvis i klagebrevet skriver advokat Lønnum at formuleringen i vedtaksbrevet om 

senere bortfall av den sentrale godkjenningen for to av godkjenningsområdene skapte 

tolkningstvil, da det var uklart om det allerede var fattet vedtak om bortfall av godkjenningen 

01.07.2020 eller om det henimot 01.07.2020 vil bli fattet vedtak om bortfall.  

 

Det anføres i klagebrevet at direktoratet har anvendt en altfor enkel form for 

rettsanvendelse og at formalkravene hva gjelder utdanningsnivå i SAK10 § 11-2 og 11-3 ikke 

kan tolkes bokstavelig. Videre skrives det at forskriften må tolkes ut fra lovens formål, 

forarbeider, det EØS-rettslige bakteppet og at tolkningen må tilpasse seg realitetene og de 

reelle hensyn.  

 

Det er også vist til utdrag fra Ot.prp. nr.45 (2007-2008) og Prop.99 L (2013-2014), hvor deler 

av teksten er merket i rødt for å vise at departementet og Stortinget ved begge de siste 

behandlinger av ansvarssystemet har lagt til grunn at reglene ikke skulle gjøre det 

vanskeligere å få godkjenning, men lettere og at gjeldende krav i hovedsak skulle videreføres. 
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Det anføres at det er ingen fornuft i at et ansvarlig foretak som har fungert utmerket i årevis 

ikke lenger skal anses kvalifisert.  

 

Det henvises for øvrig til klagen.  

Vurdering 

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

utdanningsvurderingen for de påklagede godkjenningsområdene. 

 

Samlet vurdering av godkjenningsområdene søker i tiltaksklasse 1 og prosjektering av 

arkitektur i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

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

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

fagskolegrad med 120 studiepoeng, eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende 

veiledning. Relevant utdanning for disse godkjenningsområdene vil for eksempel være 

mesterbrev i tømrerfaget. 

 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med grunnkurs for mekaniske fag og videregående 

kurs I og II for teknisk tegning, og svennebrev i tømrerfaget. Begge utdanningene er vurdert 

tilsvarende fag-/svennebrevnivå og oppfyller dermed ikke kravet til nødvendig 

utdanningsnivå.  

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

I søknadsomgangen fikk imidlertid foretaket innvilget ovennevnte godkjenningsområder i 

henhold til overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3, da foretaket søkte om fornyelse av 

sentral godkjenning for disse områdene.  

 

Vedrørende senere bortfall av den sentrale godkjenningen 

I vedtaket om sentral godkjenning av 12.03.2019 heter det at dersom foretaket innen 

01.07.2020 ikke oppfyller kvalifikasjonskravene fullt ut, fatter direktoratet vedtak om bortfall 

av godkjenningsområder og tiltaksklasser som er innvilget i henhold til 

overgangsbestemmelsen. Advokat Lønnum anfører at vedtaksbrevet skapte tolkningstvil med 

denne formuleringen, da det var uklart om det allerede var fattet vedtak om bortfall av 

godkjenningen 01.07.2020 eller om det henimot 01.07.2020 vil bli fattet vedtak om bortfall. 

Direktoratet ønsker å understreke at foretaket er innvilget sentral godkjenning for søker i 

tiltaksklasse 1 og prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 med de begrensninger som ligger 

i overgangsbestemmelsen og at direktoratet vil fatte vedtak om bortfall dersom 

kvalifikasjonskravene ikke oppfylles fullt ut innen 01.07.2020.  

 

Kommentarer til anførslene i klagebrevet 

Det anføres i klagebrevet at direktoratet har anvendt en altfor enkel form for 

rettsanvendelse og at formalkravene hva gjelder utdanningsnivå i SAK10 § 11-2 og 11-3 ikke 
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kan tolkes bokstavelig. Videre skrives det at forskriften må tolkes ut fra lovens formål, 

forarbeider, det EØS-rettslige bakteppet og at tolkningen må tilpasse seg realitetene og de 

reelle hensyn.  

 

Til dette vil direktoratet bemerke at det må forholde seg til de forskriftsfestede kravene til 

utdanningsnivå i SAK10 § 11-3. Ved søknad om sentral godkjenning skal foretaket 

dokumentere at dets faglige ledelse oppfyller krav til relevant utdanning og praksis som er 

tilpasset omsøkte godkjenningsområder. I dette ligger det at utdanningen må være relevant 

for de omsøkte godkjenningsområdene og at den oppfyller kravet til nødvendig 

utdanningsnivå etter inndelingen i tiltaksklasser og funksjoner i henhold til tabellen i SAK10 § 

11-3. Tabellen setter minimumskrav til utdanning og praksis for faglig ledelse.  

 

I SAK10 § 11-1 andre ledd bokstav b er det angitt at utdanning kan dokumenteres ved å legge 

frem kopi av vitnemål eller kvalifikasjonsbevis som er utstedt av offentlig myndighet i Norge 

eller annen EØS-stat. Når bestemmelsen bruker uttrykket «kan» er det nettopp for å 

understreke at eksemplene som er listet opp ikke er uttømmende. At det må dokumenteres 

utdanning som er tilpasset omsøkte godkjenningsområder, er likevel klart. 

 

Det bemerkes også at SAK10 slik den lød før 01.01.2016 med tilhørende veiledning inneholdt 

en tabell med krav til utdanningsnivå og praksis inndelt etter tiltaksklasse og funksjon. 

Tabellen var tidligere gitt i veiledningen til bestemmelsen, som åpnet for en skjønnsmessig 

vurdering av at langvarig og god praksis kunne kompensere for manglende utdanningsnivå. 

Ved forskriftsendringene 01.01.2016 ble imidlertid tabellen trukket opp fra veiledning til 

forskrift. Dette fremgår også klart av Prop. 99 L (2013-2014, Endringer i plan- og 

bygningsloven (forenklinger i byggesaksdelen og oppheving av krav om lokal godkjenning av 

foretak), som det vises til i klagebrevet. Tydelige og konkrete krav til utdanning og praksis 

reduserer muligheten for skjønn og sikrer likebehandling og forutsigbarhet for foretakene. 

Høringsnotat av 3.juli 2014, Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av 

krav om lokal godkjenning av foretak, presiserte også at konkrete forskriftskrav kan medføre 

at foretak som tidligere er innvilget sentral godkjenning, ikke får godkjenningen fornyet siden 

muligheten for skjønnsmessig vurdering bortfaller. Det fremgår således klart av forarbeidene 

at forskriftsendringene medførte klare krav til utdanning.  

 

Overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3 ble innført for at foretakene etter 

forskriftsendringene 01.01.2016 skulle få tid til å oppgradere sin formalkompetanse og 

tilpasse seg regelverket. Bestemmelsen innebærer at foretak kan få fornyet sin sentrale 

godkjenning på grunnlag av de mer lempede kvalifikasjonskrav som gjaldt før 01.01.2016, det 

vil si hvor langvarig og god praksis kunne kompensere for det manglende utdanningsnivået. 

Dette er et tidsbegrenset unntak som gjelder frem til 01.07.2020. Direktoratet har ikke 

anledning til å la praksis veie opp for manglende utdanningsnivå utover de retningslinjer 

overgangsbestemmelsen setter.  
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For ordens skyld bemerkes det at ved forskriftsendringene 01.12.2018 ble tabellen i SAK10 § 

11-3 endret noe, da antall utdanningsnivåer ble utvidet fra fire til fem og faglig ledelse med 

fagskoleutdanning kan erklære ansvarsrett og/eller får sentral godkjenning innen 

prosjektering i tiltaksklasse 2 og utførelse i tiltaksklasse 3. For søker og prosjekterende i 

tiltaksklasse 1 er fremdeles minimumskravet utdanning tilsvarende mesterbrev.  

 

For øvrig opplyses det om at kommunen er gitt mulighet til å etter søknad godkjenne at 

foretak som ikke oppfyller formalkravene kan påta seg ansvarsrett for arbeider i tiltaksklasse 

1. Kommunen kan blant annet godkjenne at krav til utdanning reduseres ved relevant praksis 

av lengre varighet og god kvalitet for ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 1, jf. SAK10 § 11-

4 sjette ledd bokstav b og tilhørende veiledning. Direktoratet er ikke gitt samme mulighet.  

 

Konklusjon 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Sigvartsen Design AS verken i 

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene søker i tiltaksklasse 1 og prosjektering 

av arkitektur i tiltaksklasse 1 uten henvisning til overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3. 

 

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

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdene.» 

 

Klager har i e-post datert 30.08.2019 sendt inn kommentarer til direktorates saksfremlegg i 

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

avgjørende betydning for resultatet i saken.  

 

Sak 62/19        Klage på vedtak om avslag på søknad av sentral godkjenning fra HUSLID 

CONSULT AS (klagesaksnr. 2019/2958) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 
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Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10. 

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

• Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 3 

 

I brev datert 02.04.2019 ble vedtak av 15.03.2019 påklaget av foretaket ved Kristofer Huslid. 

Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 29.01.2019 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 15.03.2019 avslo direktoratet søknaden. Følgende godkjenningsområder ble 

ikke innvilget: 

• Søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 3 

 

Avslaget for prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 3 ble begrunnet med at foretaket 

ikke hadde dokumentert nødvendig utdanningsnivå, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-2 

og 11-3. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det hadde kvalifikasjoner som var 

tilpasset godkjenningsområdet det var søkt om, jf. SAK10 § 11-1. Direktoratet fant heller ikke 

grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet i en lavere tiltaksklasse.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Huslid Consult AS har ikke hatt sentral godkjenning tidligere.  

 

Foretaket har ifølge Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret 3 inntektsmottakere og ligger i 

Eidsvoll kommune, Akershus fylke. Kristofer Huslid er daglig leder. Han har kursbevis i 

miljøkartlegging av bygninger og anlegg fra 2018, kursbevis fra Koordinatorskolen fra 2018, 

AF lederkurs fra 2009 og kurs i PCB-avfall bygg fra 2001. Foretaket har også dokumentert at 

det har flere ansatte med kurs i miljøkartlegging av bygninger og anlegg, kursbevis fra 

Koordinatorskolen og HMS-kurs.  

 

Foretaket har sin virksomhet innen kjøp, drift og slag av eiendommer, salg av 

konsulenttjenester innen bygg- og anleggsbransjen, og deltakelse i andre selskaper. 

Foretaket er i Enhetsregisteret registrert med næringskoden «41.109 Utvikling og salg av 

egen fast eiendom ellers».  
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Saksgang 

29.01.2019 Søknad 

15.03.2019 Vedtak om sentral godkjenning (Avslag) 

02.04.2019 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket skriver i klagen at det i dag ikke finnes studieretninger på verken fagskoler eller 

høgskoler som omhandler kartlegging av miljøfarlig avfall i bygg og konstruksjoner. Foretaket 

skriver at prosjektering av miljøsanering ikke må forveksles med konstruksjonssikkerhet i 

forbindelse med riving, miljøtekniske grunnundersøkelser eller andre fagområder. Det vises 

til at alle ansatte i foretaket har kurset «Miljøkartlegging av bygninger og anlegg» fra 

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), i tillegg til spesifikke kurs innen farlig avfall og 

sanering. Da det ikke finnes relevante mesterbrev, fagskoler, universitets- eller 

høgskolestudier for dette området, anfører foretaket at det må ses på annen relevant 

utdanning og kursing, og at kurset fra RIF i høyeste grad oppfyller utdanningskravet.  

 

Videre vises det til at daglig leder sitter i valgkomiteen for «Forum for miljøkartlegging og -

sanering. Det vises også til formålet med SAK10 § 11-1 og at kvalifikasjonskravene skal sikre 

at foretak som påtar seg ansvarsrett har tilstrekkelig kompetanse til å forestå oppgaver etter 

plan- og bygningsloven. Det anføres at utdanning gjennom ulike kurs sammenholdt med 

praksisen og erfaringen til de ansatte i foretaket, oppfyller dette formålet.  

 

Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet. 

 

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

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

relevant utdanning og praksis som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet.  

 

Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 3 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 3 er mastergrad i ingeniørutdanning eller arkitektur, 

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

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

godkjenningsområdet vil for eksempel være sivilingeniør bygg eller anlegg. 

 

Foretaket har dokumentert at det har ansatte med kursbeviset «Miljøkartlegging av 

bygninger og anlegg» fra RIF, kursbevis fra Koordinatorskolen, AF lederkurs, kurs i PCB-avfall 

og HMS-kurs.  
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Foretaket fremhever at særlig kurset fra RIF er relevant for godkjenningsområdet og at det 

sammen med erfaring oppfyller kravet til utdanning. Det fremgår av kursbeviset at det er et 

femdagers kurs over to samlinger, inkludert praktisk feltarbeid og hjemmeoppgave. Kurset 

ble avsluttet med en skriftlig eksamen. Til sammenligning vil en mastergrads- eller 

sivilingeniørutdanning normalt ha en varighet på 5 eller 6 år. Direktoratet finner at selv om 

flere av kursene er relevante for prosjektering av miljøsanering, så oppfyller verken kurset fra 

RIF alene eller alle kursene samlet sett kravet til nødvendig utdanningsnivå.  

 

Direktoratet finner heller ikke at kursene oppfyller kravet til nødvendig utdanningsnivå for 

ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 1 eller 2, som er henholdsvis mesterbrev-/teknisk 

fagskole-nivå og bachelornivå.  

 

Når det gjelder foretakets anførsel om at det ikke finnes studieretninger på verken fagskoler 

eller høgskoler som omhandler kartlegging av miljøfarlig avfall i bygg og konstruksjoner, 

bemerker direktoratet at det må forholde seg til de forskriftsfestede kravene til 

utdanningsnivå og at det ikke har anledning til å la relevante kurs veie opp for manglende 

utdanningsnivå. Relevant erfaring kan heller ikke veie opp for manglende utdanningsnivå.  

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

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

igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet bemerker likevel 

kort at selv om foretaket har vist til arbeider som er relevante for det påklagede 

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

manglende utdanningsnivå. Hertil kommer også at praksis skal bygge på det 

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

 

Konklusjon 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Huslid Consult AS verken i 

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdet prosjektering av miljøsanering i 

tiltaksklasse 3. 

 

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

 

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

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

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

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

godkjenningsområdet.» 

 

Sak 63/19        Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra SEIERSTAD 

GEO AS (klagesaksnr. 2019/3226) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

• Prosjektering av geoteknikk i tiltaksklasse 3 

• Uavhengig kontroll av geoteknikk i tiltaksklasse 3 

 

I brev datert 10.04.2019 ble vedtak av 09.04.2019 påklaget ved daglig leder Hans-Henrik 

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

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 13.03.2019 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 09.04.2019 avslo direktoratet søknaden. Følgende godkjenningsområder ble 

ikke innvilget: 

• Prosjektering av geoteknikk i tiltaksklasse 3 

• Uavhengig kontroll av geoteknikk i tiltaksklasse 3 

 

Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert å ha fast ansatt faglig 

ledelse med reell beslutningsmyndighet og innflytelse, da faglig leder er ansatt i en 15 % 

stilling, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 11-1 andre ledd og tilhørende veiledning.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Seierstad Geo AS fikk sentral godkjenning første gang 03.07.2012. I perioden 03.07.2012 – 

03.07.2015 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av 
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geoteknikk i tiltaksklasse 3, overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 2 og kontroll av 

geoteknikk i tiltaksklasse 3. 

 

Foretaket har ifølge organisasjonsplanen 3 ansatte. Foretaket har dokumentert at daglig 

leder Hans-Henrik Seierstad er fast ansatt i foretaket. Han er utdannet sivilingeniør bygg- og 

miljøteknikk fra 2000.  

 

Foretaket har sin virksomhet innen rådgivning og konsulenttjenester innenfor geoteknikk, og 

er i Enhetsregisteret registrert med næringskoden «71.121 Byggeteknisk 

konsulentvirksomhet». Foretaket ligger i Bærum kommune, Akershus fylke. 

 

Saksgang 

13.03.2019 Søknad 

19.03.2019 Foreløpig svarbrev 

22.03.2019 Tilsvar fra foretaket 

09.04.2019 Vedtak om sentral godkjenning (Avslag) 

10.04.2019 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket skriver i klagen at de ikke er enige i at en gjennomsnittlig 15 % stilling medfører at 

reell påvirkning og beslutningsmyndighet ikke er tilstrekkelig. Det vises til at Hans-Henrik 

Seierstad jobber resterende arbeidstid som ansatt i Seierstad Pelemaskiner som primært 

utførende innenfor geotekniske fag. Ved behov og i perioder jobber Hans-Henrik Seierstad 

mer i Seierstad Geo AS, slik at prosjektene får den oppfølging som behøves. Foretaket ber 

subsidiært om at direktoratet oppgir hvilken stillingsprosent foretaket må øke til for å kunne 

inneha sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. Det henvises for øvrig 

til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. 

 

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

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

relevant utdanning og praksis som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet.  

 

Krav om faglig ledelse med nødvendig formell og reell innflytelse 

Det er et vilkår for å kunne få sentral godkjenning at foretakets faglige ledelse er fast ansatt, 

jf. SAK10 § 11-1 andre ledd. Dette for å sikre at den faglige ledelsen har nødvendig formell og 

reell innflytelse. Faglig ledelse er i SAK10 definert som en eller flere personer i foretaket som 

oppfyller kravene til kvalifikasjoner i kapittel 11, og som har myndighet til å ta beslutninger 

av betydning for oppfyllelse av krav i plan- og bygningsloven ved gjennomføring av 

søknadspliktige tiltak.  
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Den faglige ledelsen må ha en ansettelsesprosent som sikrer at den ansatte har tid til i 

tilstrekkelig grad å ivareta kravene i plan- og bygningsloven. Det er foretakets faglige ledelse 

som vil ha myndighet til å ta beslutninger av betydning for oppfyllelse av myndighetskravene 

og stå ansvarlig for prosjekteringsvalg og utførelsesmetoder. 

Det innebærer ikke nødvendigvis at den faglige ledelsen utøver selve prosjekteringen eller 

utførelsen, men den formelle og reelle innflytelsen over arbeidet må være til stede.  

 

Ved søknad om sentral godkjenning ble Seierstad Geo AS bedt om å sende inn 

dokumentasjon på at faglig ledelse er fast ansatt i foretaket. I tilsvaret fra foretaket ble det 

dokumentert arbeidsavtale for Hans-Henrik Seierstad. Av arbeidsavtalen fremgår det at 

Hans-Henrik Seierstad er ansatt som daglig leder med en stillingsbrøk på 15 %. Ukentlig 

arbeidstid er 6 timer. Videre fremgår det at både daglig arbeidstid (lengde), arbeidstidens 

plassering og tidspunkt for arbeidet tilpasses.  

 

Spørsmålet blir derfor om Hans-Henrik Seierstad med en ansettelsesprosent på 15 % kan sies 

å ha nødvendig formell og reell innflytelse over de arbeidene som godkjenningsområdene 

omfatter, for å kunne ivareta krav i plan- og bygningsloven.  

 

Den faglige ledelsen må som nevnt ha en ansettelsesprosent som sikrer at den ansatte har 

tid til i tilstrekkelig grad å ivareta kravene i plan- og bygningsloven. I dette ligger det at 

stillingen må være av en slik størrelse at vedkommende har tilstrekkelig tid til å både ta valg 

for prosjektering og kontroll samt følge opp og kontrollere arbeidene. Hertil kommer også at 

stillingen skal kunne ivareta faglig ledelse av hele godkjennings-området. For tiltaksklasse 3 

vil dette kunne omfatte prosjekter som er av stor vanskelighetsgrad og kompleksitet.  

 

Prosjektering av geoteknikk i tiltaksklasse 3 omfatter prosjektering av fundamentering på 

grunn med vanskelige grunnforhold og der metode for fastleggelse av grunnforhold er lite 

utviklet. Godkjenningsområdet omfatter oppgaver hvor oppgaveløsning krever utredning av 

spesielle, ikke standardiserte laster, oppgaver hvor det ikke finnes sikre data for 

grunnforhold, oppgaver hvor det er behov for utarbeidelse av konsept for utbedring av 

bæreevne og stabilitet av grunnforhold, og oppgaver ved behov for utarbeidelse av konsept 

for sikringstiltak på byggeplassen eller området utenfor, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav 

e og tilhørende veiledning. Kontroll av geoteknikk i tiltaksklasse 3 omfatter fundamentering 

av byggverk med flere enn 5 etasjer og fundamentering på tomt med vanskelige 

grunnforhold hvor metode for fastleggelse av grunnforhold er lite utviklet, jf. SAK10 § 13-5 

fjerde ledd bokstav f og tilhørende veiledning.»  

 

Klagenemnda vurderer en ansettelsesprosent på 15% med en ukentlig arbeidstid på 6 timer 

som lav, men at det kan være tilstrekkelig etter en konkret vurdering. En slik vurdering vil for 

eksempel dreie seg om mengde og omfang av oppdrag i foretaket, selskapsstrukturer, andre 

ansettelsesforhold, antall personer man er faglig leder for, godkjenningsområder og 

tiltaksklasser.  
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I den foreliggende saken mangler det dokumentasjon som gjør at klagenemnda kan ta stilling 

til om faglig ledelse har tilstrekkelig innflytelse og reell påvirkning, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd 

med tilhørende veiledning. Det bemerkes også at praksis må være oppdatert, og at det ikke 

er dokumentert noe praksis etter 2012. Det fremgår heller ikke av dokumentasjonen hvilke 

tiltaksklasser og hvilke pålitelighetsklasser prosjektene er plassert i, jf. SAK10 § 13-5 andre 

ledd bokstav e og fjerde ledd bokstav f med tilhørende veiledning.  

 

Som følge av at kravet til faglig ledelse med nødvendig formell og reell innflytelse ikke er 

dokumentert, er det ikke nødvendig å gå detaljert igjennom kravene til utdanning og praksis.  

 

Det hitsettes videre fra direktoratets saksfremlegg: 

 

«Direktoratet bemerker likevel kort at foretaket har dokumentert at Hans-Henrik Seierstad er 

utdannet sivilingeniør innen bygg- og miljøteknikk, og at denne utdanningen både er relevant 

og oppfyller kravet til nødvendig utdanningsnivå for de påklagede godkjenningsområdene, jf. 

SAK10 §§ 11-2 og 11-3.  

 

Konklusjon 

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

eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har faglig ledelse med nødvendig og reell 

innflytelse til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av 

konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3 og kontroll av geoteknikk i tiltaksklasse 3. 

 

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

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdene.» 

 

Sak 64/19        Klage på vedtak om avslag på søknad om endring av sentral godkjenning fra 

STEEL CONSTRUCTION BULAJIC (klagesaksnr. 2019/3267) 

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

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

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområde: 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 

 

I brev datert 11.04.2019 ble vedtak av 19.03.2019 påklaget av foretaket ved daglig leder 

Dusan Bulajic. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29. 

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 10.02.2019 søknad om endring av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 19.03.2019 avslo direktoratet søknaden. Følgende godkjenningsområde ble 

ikke innvilget: 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 

 

Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig relevant 

utdanning for godkjenningsområdet, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-3 og 11-5 med 

tilhørende veiledning. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det hadde 

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

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Steel Construction Bulajic fikk sentral godkjenning første gang 05.10.2009. I perioden 

november 2012 til september 2015 og fra september 2015 til juli 2018 hadde foretaket 

sentral godkjenning for godkjenningsområdene overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 

2, utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3 og 

prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2. 

  

Foretaket har ifølge Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret fire inntektsmottakere og ligger i 

Spydeberg, Østfold fylke. Dusan Bulajic er daglig leder. Han har utdanning som sivilingeniør 

fra Sarajevo i 1985. Foretaket har sin virksomhet innen produksjon og montasje av stål og 

glasskonstruksjoner. Foretaket er i Enhetsregisteret registrert med næringskoden produksjon 

av metallkonstruksjoner og deler. 
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Saksgang 

10.02.2019 Søknad 

19.03.2019 Vedtak om sentral godkjenning (avslag) 

11.04.2019 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket viser til at det nå har sendt inn fagplan for faglig leders utdannelse. Det vises også 

til at de har hatt sentral godkjenning for godkjenningsområdet frem til 2018. Det henvises for 

øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet. 

 

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

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

relevant utdanning og praksis som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet. 

 

Prosjekterende konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen prosjekterende i 

tiltaksklasse 2 er høyere fagskolegrad med 120 studiepoeng eller bachelorgrad i 

ingeniørutdanning, høgskolegrad eller tilsvarende grad med 180 studiepoeng, jf. SAK10 §§ 

11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil 

for eksempel være innen bygg eller anlegg med relevante byggfag. 

Foretaket har dokumentert å ha faglig leder med sivilingeniørutdanning fra det maskinske 

fakultetet ved universitetet i Sarajevo, studieretning organisasjon-produksjon, og har fått 

yrkestittelen sivilingeniør i maskinfag. Utdanningen oppfyller kravet til nødvendig 

utdanningsnivå, jf. SAK10 § 11-3. Vurderingen i det følgende vil derfor være hvorvidt 

utdanningen er relevant for det påklagede godkjenningsområdet.  

 

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

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

om utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets 

innhold og arbeidsoppgaver. 

 

Prosjektering av konstruksjonssikkerhet omfatter prosjektering av byggverkets totale 

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

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

for standard laster, naturpåkjenninger og ulykkeslaster. Godkjenningsområdet omfatter også 

utarbeidelse av eventuelle utredninger vedrørende behov for sikringstiltak ved oppføring og 

ved bruk av tiltaket. Godkjenningsområdet omfatter også prosjektering av riving, jfr. SAK 10 § 
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13-5 andre ledd bokstav f med tilhørende veiledning. For at en utdanning skal anses relevant 

for prosjektering av konstruksjonssikkerhet er det følgelig avgjørende at utdanningen innehar 

relevante fag innen bygg. 

Fagkombinasjonen til Bulajic innen maskinfag inneholder ikke tilstrekkelig med byggrelaterte 

fag. Fagene i maskinutdanningen har gjentatte ganger blitt vurdert av direktoratet til ikke å 

være tilstrekkelige for konstruksjonssikkerhet. Direktoratet finner dermed ikke at 

sivilingeniørutdanning i maskinfag er relevant for prosjektering av konstruksjonssikkerhet i 

tiltaksklasse 2. 

Foretaket har etter ovennevnte ikke dokumentert at kravet til relevant utdanning er oppfylt. 

  

Krav til praksis 

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

igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet bemerker likevel 

kort at selv om referanseprosjektene foretaket viser til i søknaden og i klagesaksomgangen i 

seg selv er relevante for godkjenningsområdet, så har ikke direktoratet anledning til å la 

praksis veie opp for manglende relevant utdanning, jf. SAK10 § 11-3. 

 

Konklusjon 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Steel Contruction Bulajic verken i 

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2. 

 

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

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdet.» 

 

Sak 65/19        Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra 

AKSJESELSKAP MOSSAS (klagesaksnr. 2019/3269) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 
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Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10. 

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av veg, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 

 

Vedtaket av 03.04.2019 ble påklaget av foretaket i brukerportalen 11.04.2019. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 20.02.2019 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 03.04.2019 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 

 

Søker i tiltaksklasse 1, prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 1 og utførelse av veg- og 

grunnarbeider i tiltaksklasse 2 ble innvilget i henhold til overgangsbestemmelsen i 

byggesaksforskriften (SAK10 § 20-3), da daglig leders enkeltpersonforetak tidligere har hatt 

sentral godkjenning for disse områdene.   

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av veg, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 
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• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 

 

Avslaget for prosjektering av arkitektur og veg, utearealer og landskapsutforming, begge i 

tiltaksklasse 1, ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig 

utdanningsnivå og tilstrekkelig relevant praksis, jf. SAK10 §§ 11-2, 11-3, 11-4, 11-5 og 13-5 

andre ledd bokstav a og b, og tilhørende veiledninger. Videre ble det vist til at 

overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3 ikke kom til anvendelse, da daglig leders 

enkeltpersonforetak ikke tidligere har hatt sentral godkjenning for disse områdene.  

 

Avslaget for utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 2 ble begrunnet med at foretaket 

ikke hadde dokumentert nødvendig utdanningsnivå, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3. Videre ble det 

vist til at overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3 ikke kom til anvendelse, da daglig leders 

enkeltpersonforetak ikke tidligere har hatt sentral godkjenning for dette området. 

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

 

Avslaget for utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner, tømrerarbeider og montering av 

trekonstruksjoner, og murarbeid, alle i tiltaksklasse 1, ble begrunnet med at foretaket ikke 

hadde dokumentert tilstrekkelig relevant utdanning og praksis, jf. SAK10 §§ 11-3, 11-5 og 13-

5 tredje ledd bokstav f, g og h, og tilhørende veiledninger.  

 

Avslaget for overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 ble begrunnet med at foretaket 

ikke hadde dokumentert tilstrekkelig relevant utdanning på nødvendig nivå og praksis, jf. 

SAK10 §§ 11-3, 11-4, 11-5 og 13-5 fjerde ledd bokstav a og tilhørende veiledning.  

 

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

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

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Aksjeselskap Mossas fikk sentral godkjenning første gang 03.04.2019. I perioden 03.04.2019 

– 03.04.2022 innehar foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene: 

• Søker i tiltaksklasse 1 (henhold til SAK10 § 20-3) 

• Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 1 (i henhold til SAK10 § 20-3) 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2 (i henhold til SAK10 § 20-3) 

• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 

 

Foretaket har ifølge Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret 1 inntektsmottaker og ligger i 

Florvåg i Askøy kommune, Hordaland fylke. Ørjan Andre Moss Vågenes er daglig leder. Han 
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har fagbrev i anleggsmaskinførerfaget fra 2009. Foretaket har sin virksomhet innen graving 

med maskin og kjøp og salg av eiendom. Foretaket er i Enhetsregisteret registrert med 

næringskoden «43.120 Grunnarbeid».  

 

Daglig leder er også innehaver av enkeltpersonforetaket Ø. Vågenes, organisasjonsnummer 

988333565. Dette foretaket har i perioden 02.05.2018 – 02.05.2021 sentral godkjenning for 

godkjenningsområdene:  

• Søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 

 

Saksgang 

20.02.2019 Søknad 

05.03.2019 Foreløpig svarbrev 

06.03.2019 Tilsvar fra foretaket 

29.03.2019 Foreløpig svarbrev 

03.04.2019 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

11.04.2019 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket stiller spørsmålstegn ved hvorfor de påklagede områdene ikke er innvilget, og 

anfører at det er nok erfaring og utdannelse i foretaket. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. 

 

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

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

relevant utdanning og praksis som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet.  

 

Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 1 er mesterbrev eller høyere fagskolegrad med 120 

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

utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være teknisk fagskole med 

linjefag bygg. 
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Foretaket har dokumentert at daglig leder har fagbrev i anleggsmaskinførerfaget. Denne 

utdanningen oppfyller ikke kravet til nødvendig utdanningsnivå. Direktoratet finner heller 

ikke at utdanningen er relevant for godkjenningsområdet, da utdanning i 

anleggsmaskinførerfaget ikke innehar opplæring i fagområder knyttet til eksempelvis 

byggverkets oppbygning, konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk, arkitektonisk utforming 

eller planløsning.  

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

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

igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet bemerker likevel 

kort at for funksjonen ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 1 må foretaket dokumentere 

minst 4 års relevant praksis med godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende 

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

bygger på det utdanningsnivået som kreves.  

 

Foretaket har i søknaden kun vist til ett referanseprosjekt fra 2017 og som dermed 

dokumenterer for kort praksislengde. Beskrivelsen av referanseprosjektet er også noe 

kortfattet og gir ingen dekkende beskrivelse av hva foretaket har prosjektert innen 

fagområdet arkitektur. Praksisen bygger heller ikke på det utdanningsnivået som kreves.  

 

Forholdet til overgangsbestemmelsen 

Overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3 innebærer at foretak kan få fornyet sin sentrale 

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

2016. Det betyr at langvarig og god praksis kan kompensere for manglende utdanningsnivå.  

 

Ved endring av foretaks organisasjonsnummer kan tidligere sentral godkjenning på gammelt 

organisasjonsnummer legges til grunn for overføring av sentral godkjenning, jf. SAK10 § 13-4 

og tilhørende veiledning. Nytt organisasjonsnummer utløser krav om ny søknad. Hvor det 

gamle foretaket er innvilget sentral godkjenning i henhold til overgangsbestemmelsen, vil det 

nye foretaket også kunne vurderes etter overgangsbestemmelsen, forutsatt at den nye 

søknaden er innsendt mens det gamle foretaket fortsatt har en gyldig godkjenning. 

 

I dette tilfellet er søknaden sendt inn mens daglig leders enkeltpersonforetak fortsatt har en 

gyldig godkjenning. Enkeltpersonforetaket har imidlertid ikke tidligere hatt sentral 

godkjenning for prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 og overgangsbestemmelsen 

kommer derfor ikke til anvendelse. Foretaket har for øvrig heller ikke dokumentert langvarig 

og god praksis med godkjenningsområdet.  
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Samlet vurdering av 

- Prosjektering av veg, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

- Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning  

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

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

høyere fagskolegrad med 120 studiepoeng, eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og 

tilhørende veiledning. Relevant utdanning for disse godkjenningsområdene vil for eksempel 

være teknisk fagskole med linjefag anlegg.  

 

Foretaket har dokumentert at daglig leder har fagbrev i anleggsmaskinførerfaget. Denne 

utdanningen er relevant for de påklagede godkjenningsområdene, men oppfyller ikke kravet 

til nødvendig utdanningsnivå, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3.  

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

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

igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet bemerker likevel 

kort at for funksjonen ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 1 må foretaket dokumentere 

minst 4 års relevant praksis, og for funksjonen ansvarlig utførende i tiltaksklasse 2 må 

foretaket dokumentere minst 3 års relevant praksis, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende 

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

bygger på det utdanningsnivået som kreves. Dekkende beskrivelser av referanseprosjektene 

er nødvendig for å kunne vurdere om foretaket har tilstrekkelig bred erfaring med de 

arbeidsoppgavene som godkjenningsområdet omfatter.  

 

Flere av referanseprosjektene foretaket har vist er kortfattet beskrevet, og dekker ikke kravet 

til praksislengde som beskrevet ovenfor. Praksisen bygger heller ikke på det utdanningsnivået 

som kreves.  

 

Forholdet til overgangsbestemmelsen 

Overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3 kommer ikke til anvendelse, da daglig leders 

enkeltpersonforetak ikke tidligere har hatt sentral godkjenning for prosjektering av veg, 

utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 eller utførelse av landskapsutforming i 

tiltaksklasse 2. Foretaket har for øvrig heller ikke dokumentert langvarig og god praksis med 

godkjenningsområdet. Det vises i denne sammenheng til redegjørelsen av 

overgangsbestemmelsen ovenfor.  

 

Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 1 er fag- eller svennebrev, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende 
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veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være fagbrev 

i betongfaget. 

 

Foretaket har dokumentert at daglig leder har fagbrev i anleggsmaskinførerfaget. Denne 

utdanningen oppfyller kravet til nødvendig utdanningsnivå. Spørsmålet blir derfor om 

utdanningen er relevant for utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner.  

 

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

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

utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets innhold 

og arbeidsoppgaver. 

 

Godkjenningsområdet omfatter forskalings-, armerings- og utstøpningsarbeider av 

konstruksjoner som fundamenter, vegger, søyler, bjelker og dekker, jf. SAK10 § 13-5 tredje 

ledd bokstav f og tilhørende veiledning. For at en utdanning skal anses som relevant for dette 

godkjenningsområdet er det avgjørende at utdanningen innehar relevante fag for støping, 

forskaling og betong. 

 

Utdanningen som anleggsmaskinfører rettet mot blant annet håndtering av ulike typer 

masseflyttingsmaskiner, graving, fundamentering, oppbygging, komprimering, legging av rør 

og montering av kummer. Dagens læreplan for fagbrev i anleggsmaskinførerfaget viser også 

til at kompetansemålene omfatter utførelse av enkle betongarbeider. Direktoratet kan 

imidlertid ikke se at utdanningen gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets innhold 

og arbeidsoppgaver i tilstrekkelig grad. 

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

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

igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet bemerker likevel 

kort at for funksjonen ansvarlig utførende i tiltaksklasse 1 må foretaket dokumentere minst 2 

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

Foretaket har i søknaden kun vist til ett referanseprosjekt fra 2017 og som dermed 

dokumenterer for kort praksislengde.  

 

Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 1 er fag- eller svennebrev, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende 

veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være 

svennebrev i tømrerfaget.  
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Foretaket har dokumentert at daglig leder har fagbrev i anleggsmaskinførerfaget. Denne 

utdanningen oppfyller kravet til nødvendig utdanningsnivå. Spørsmålet blir derfor om 

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

 

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

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

utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets innhold 

og arbeidsoppgaver.  

 

Oppgaver som inngår i tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner kan være utførelse 

av yttervegger, etasjeskiller, innvendige vegger og takkonstruksjoner, luft- og fukttetting og 

varme-, lyd- og kondensisolering, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav g og tilhørende 

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

det avgjørende at utdanningen innehar relevante fag for bygging av nye utvendige og 

innvendige konstruksjoner i blant annet tre, og montering av elementer og moduler.  

 

Utdanningen som anleggsmaskinfører rettet mot blant annet håndtering av ulike typer 

masseflyttingsmaskiner, graving, fundamentering, oppbygging, komprimering, legging av rør 

og montering av kummer. Direktoratet vurderer at utdanningen som anleggsmaskinfører ikke 

gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets innhold og arbeidsoppgaver og vurderer 

den derfor til å ikke være tilstrekkelig relevant.  

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

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

igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet bemerker likevel 

kort at for funksjonen ansvarlig utførende i tiltaksklasse 1 må foretaket dokumentere minst 2 

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

Foretaket har i søknaden kun vist til ett referanseprosjekt fra 2017 og som dermed 

dokumenterer for kort praksislengde. Foretaket har heller ikke beskrevet konkret hvilke 

arbeidsoppgaver det har utført sett opp mot godkjenningsområdet.  

 

Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 1 er fag- eller svennebrev, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende 

veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være 

svennebrev i murerfaget.  

 

Foretaket har dokumentert at daglig leder har fagbrev i anleggsmaskinførerfaget. Denne 

utdanningen oppfyller kravet til nødvendig utdanningsnivå. Spørsmålet blir derfor om 

utdanningen er relevant for utførelse av murarbeid  
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Ved vurderingen av om utdanningen anses som relevant vil fagretning og fagkombinasjon 

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

utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets innhold 

og arbeidsoppgaver.  

 

Oppgaver som inngår i murarbeid kan være utførelse av yttervegger, etasjeskiller, innvendige 

vegger, forstøtningsmurer, utførelse av luft- og fukttetting, varme-, lyd- og kondensisolering, 

montering av piper og ildsteder, og puss og flisarbeider inkludert membranlegging, jf. SAK10 

§ 13-5 tredje ledd bokstav h og tilhørende veiledning. For at en utdanning skal anses som 

relevant for dette godkjenningsområdet er det avgjørende at utdanningen innehar opplæring 

i fagområder som teglmuring, blokkmuring, pussing, natursteinsarbeider og flislegging. 

 

Utdanningen som anleggsmaskinfører rettet mot blant annet håndtering av ulike typer 

masseflyttingsmaskiner, graving, fundamentering, oppbygging, komprimering, legging av rør 

og montering av kummer. Direktoratet vurderer at utdanningen som anleggsmaskinfører ikke 

gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets innhold og arbeidsoppgaver og vurderer 

den derfor til å ikke være tilstrekkelig relevant.  

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

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

igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet bemerker likevel 

kort at for funksjonen ansvarlig utførende i tiltaksklasse 1 må foretaket dokumentere minst 2 

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

Foretaket har i søknaden kun vist til ett referanseprosjekt fra 2017 og som dermed 

dokumenterer for kort praksislengde.  

 

Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

kontrollerende i tiltaksklasse 1 er mesterbrev eller høyere fagskolegrad med 120 

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

utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være teknisk fagskole med 

linjefag bygg eller anlegg.  

 

Foretaket har dokumentert at daglig leder har fagbrev i anleggsmaskinførerfaget. Denne 

utdanningen er relevant for det påklagede godkjenningsområdet, men oppfyller ikke kravet 

til nødvendig utdanningsnivå, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3. 

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 
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Krav til praksis 

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

igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet bemerker likevel 

kort at 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, jf. SAK10 § 13-5 fjerde ledd bokstav a og tilhørende veiledning. For funksjonen 

ansvarlig kontrollerende i tiltaksklasse 1 må foretaket dokumentere minst 4 års relevant 

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

 

Foretaket har i søknaden vist til ett referanseprosjekt fra 2017, hvor det skriver at det har 

kontrollert underleverandører fortløpende. Det er imidlertid ikke gitt noen nærmere 

beskrivelse av uavhengig kontroll av prosjektering eller utførelse. Videre er det ikke 

dokumentert praksis med prosjekteringsledelse. Kravet til praksislengde er heller ikke 

oppfylt.  

 

Forholdet til overgangsbestemmelsen 

Overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3 kommer ikke til anvendelse, da daglig leders 

enkeltpersonforetak ikke tidligere har hatt sentral godkjenning for overordnet ansvar for 

kontroll i tiltaksklasse 1. Foretaket har for øvrig heller ikke dokumentert langvarig og god 

praksis med godkjenningsområdet. Det vises i denne sammenheng til redegjørelsen av 

overgangsbestemmelsen ovenfor.  

 

Konklusjon 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Aksjeselskap Mossas verken i 

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av arkitektur og veg, 

utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1, utførelse av landskapsutforming i 

tiltaksklasse 2, utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner, tømrerarbeider og montering 

av trekonstruksjoner og murarbeid i tiltaksklasse 1 og overordnet ansvar for kontroll i 

tiltaksklasse 1. 

 

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

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdene.» 



 

Side 74 

Klager har i e-post datert 06.09.2019 sendt inn kommentarer til direktoratets 

saksfremlegg i den aktuelle saken. Klagenemnda har tatt med disse i vurderingen, men kan 

ikke se at de har avgjørende betydning for resultatet i saken.  

 

 

Sak 66/19        Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra 

CHRISTOFFERSEN AS (klagesaksnr. 2019/3769) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 3 

 

I brev datert 05.05.2019 ble vedtak av 03.05.2019 påklaget ved Stian Christoffersen. Klagen 

er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 26.04.2019 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 03.05.2019 avslo direktoratet delvis søknaden.  

Følgende godkjenningsområder ble innvilget: 

• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av veg- og utearealer i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 3 
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Avslaget for godkjenningsområdet utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i 

tiltaksklasse 3 ble begrunnet med at foretaket ikke dokumenterte tilstrekkelig relevant 

praksis innen dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 

11-3, 11-5 og 13-5 tredje ledd d med tilhørende veiledning. Direktoratet fant imidlertid 

grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2.  

 

Når det gjelder godkjenningsområdet utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 3 ble 

avslaget begrunnet med at det ikke var dokumentert tilstrekkelig relevant praksis med 

godkjenningsområdet, jf. SAK10 §§ 11-3, 11-4, 11-5 og 13-5 tredje ledd bokstav c og 

tilhørende veiledning. Direktoratet fant heller ikke grunnlag for å innvilge 

godkjenningsområdet i en lavere tiltaksklasse.  

 

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

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

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Christoffersen AS har ikke hatt sentral godkjenning tidligere. 

 

Foretaket har 1 ansatt og ligger i Tinn Austbygd i Tinn kommune. Stian Christoffersen er 

daglig leder. Han har teknisk fagskoleutdanning innen anlegg fra 2009. Foretaket er i 

Enhetsregisteret registrert med næringskoden 71.121 Byggeteknisk konsulentvirksomhet. 

 

Saksgang 

26.04.2019 Søknad om sentral godkjenning 

03.05.2019 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

05.05.2019 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

08.08.2019 Innhenting av opplysninger 

26.08.2019 Innsendt tilleggsopplysninger 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket v/ Stian Christoffersen skriver at de ikke kan se seg enige i avslag på de påklagede 

godkjenningsområdene. Når det gjelder godkjenningsområdet vannforsynings- og 

avløpsanlegg i tiltaksklasse 3 anfører foretaket at nøkkelperson i Christoffersen AS, Stian 

Christoffersen, kan vise til jobber av større kompleksitet enn det som er begrunnelsen for 

avslaget og ber om at det tas en ny vurdering. Foretaket skriver videre at det også har 

erfaring med utførelse av landskapsutforming, herunder utførelse av steinmurer, kantstein, 

plen, lekeområder og etablering av grøntområder etter gitte landskapsplaner fra byggherre. 

Det informeres om at flere referanser kan gis om ønskelig. Stian Christoffersen er også 

tidligere maskinfører og har også utført slike arbeider selv.  

 

Til sist ønsker foretaket at direktoratet omgjør sin beslutning og innvilger sentral godkjenning 

for de påklagede godkjenningsområdene.  
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Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdene utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 3 og 

utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3. 

 

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

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

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

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

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

 

Godkjenningsområder som er innvilget av direktoratet i klageomgangen 

Følgende godkjenningsområde er innvilget: 

• Utførelse av landskapsutforming i tilatsklasse 2 

 

Relevant praksis med godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 er dokumentert i 

klageomgangen. 

 

Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 3 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 3 er utdanningsnivå tilsvarende høyere fagskolegrad med tilhørende 

åtte års praksis eller utdanningsnivå tilsvarende bachelorgrad med tilhørende fem års 

relevant praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for 

dette godkjenningsområdet vil være teknisk fagskole eller bachelor i anlegg.  

 

Foretaket har i søknaden dokumentert å ha ansatt med fagskoleutdanning innen anlegg. 

 

Kravet til utdanningsnivå er dermed oppfylt.  

 

Krav til praksis 

I henhold til SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav c omfatter godkjenningsområdet 

opparbeidelse og planering av grøntanlegg, idrettsanlegg, mindre veier og plasser, legging av 

dekker med belegningsstein, utførelse av forstøtninger og skråningsbeskyttelse samt 

natursteinsarbeider m.v. 

Eksempler på utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 3 kan være: 

• Opparbeidelse og planering inkludert åpen overvannshåndtering av store og 

kompliserte grøntanlegg og idrettsanlegg i områder hvor håndtering av overvann er 

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

• Planering, utførelse av forstøtninger og skråningsbeskyttelse tilsvarende «ekstreme 

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

erosjonsbeskyttelse. 
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Foretaket har vist til at det har ansatt med utdanning tilsvarende høyere fagskolegrad og må 

dermed dokumentere åtte års relevant praksis. Relevant praksis vil si at den normalt er 

opparbeidet etter endt utdanning og bygger på det utdanningsnivået som kreves. Hvert år 

med relevant og kvalifiserende praksis som er opparbeidet før utdanningen er avsluttet, 

godskrives med et 1/2 år, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. For tiltaksklasse 3 vil 

normalt praksis fra de siste 15 år anses oppdatert og relevant.  

 

Foretaket har i søknadsomgangen vist til ett referanseprosjekt fra 2013 fra Lier kommune 

med gnr. 50 og bnr. 25 samt en referanseliste med tolv referanseprosjekter. 

 

Det oppgitte referanseprosjektet fra Lier kommune omfattet i hovedsak utførelse av veg- og 

grunnarbeider og var på bakgrunn av foretakets beskrivelse vurdert som ikke tilstrekkelig 

relevant og dekkende for godkjenningsområdet utførelse av landskapsutforming.  

 

I klagesaksomgangen har direktoratet foretatt en ny vurdering av dette prosjektet og 

konkludert med at referanseprosjektet inneholder elementer som tilhører 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1. 

 

Prosjektene fra referanselista omhandlet i hovedak utførelse av grunnarbeid og 

vannforsynings- og avløpsanlegg. 

Direktoratet har gått gjennom disse prosjektene på nytt og funnet kun ett referanseprosjekt 

som relevant for godkjenningsområdet. I dette referanseprosjektet fra Neidre Eiker 

kommune fra 2014 var foretaket ansvarlig utførende i forbindelse med et flomsikringstiltak i 

Mjøndalbakken. Referanseprosjektet er vurdert til tiltaksklasse 2. 

Referanseprosjektet fra 2013 som gjelder etablering av støyskjerm langs Rosenkrantzgata i 

Drammen med en lengde på ca. 100 m og utført i juni 2013 med 0.5 mill i kontraktssum er 

imidlertid ikke beskrevet slik at direktoratet kan vurdere det som relevant og dekkende for 

godkjenningsområdet.  

I klagesaksomgangen er det ikke vist flere referanseprosjekter.  

I brev av 08.08.2019 ble foretaket bedt om bedre beskrivelser av referanseprosjektene som 

ble sendt inn tidligere samt flere referanseprosjekter. I brev av 26.08.2019 viste foretaket 

igjen til de tolv prosjektene fra søknadsomgangen. Innsendt dokumentasjon inneholder noen 

nærmere beskrivelse av referanseprosjekter, hvorav tre av disse etter direktoratets vurdering 

dekker det vesentligste av godkjenningsområdets faglige innhold i tiltaksklasse 2: 

- 2011, Bærum kommune: Prosjektet handler om omfattende utomhusarbeider med 

blant annet Larvikitt mur mot golfbane (ca. 300 m2), etablering av erosjonssikringer, 
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jordbelagte skråninger, beplantning etc. Etablering av parkeringer og veier med 

avretting og asfalt. 

- 2014, Nedre Eiker kommune: Flomsikringstiltak i Mjøndalsbekken. Etablering av ca. 

200m2 med Larvikitt murer, planering etc.  

- 2018, Kongsberg kommune: 3,5 km Europavei med arondering, behandling av 

uønskede jordarter og tiltak rundt dette; grønnmur, forblendinger; tiltak mot 

erosjon, fjellsikring etc.  

Etter en helhetsvurdering finner ikke direktoratet at noen av de innsendte 

referanseprosjektene dokumenterer relevant praksis for tiltaksklasse 3. 

Foretaket har dokumentert tre referanseprosjekter i tiltaksklasse 2 utført i perioden 2011-

2018 og oppfyller dermed ikke kravet til relevant praksis for tiltaksklasse 3. Følgelig er heller 

ikke kravet til praksislengde oppfylt. 

Direktoratet bemerker også at for funksjonen ansvarlig utførende i tiltaksklasse 3 må 

foretaket dokumentere minst åtte års relevant praksis med godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 

11-3 og tilhørende veiledning. 

Kravet til praksis er etter ovennevnte ikke oppfylt. 

Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 3 er utdanningsnivå tilsvarende høyere fagskolegrad med tilhørende 

åtte års praksis eller utdanningsnivå tilsvarende bachelorgrad med tilhørende fem års 

relevant praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for 

dette godkjenningsområdet vil være teknisk fagskole eller bachelor i anlegg.  

 

Foretaket har i søknaden dokumentert å ha ansatt med fagskoleutdanning innen anlegg. 

 

Kravet til utdanningsnivå er dermed oppfylt.  

 

Krav til praksis 

I henhold til SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav d skal utførelse av vannforsynings- og 

avløpsanlegg omfatte omfatter legging av rør for vann og avløp, samt rør for overvann med 

middels kompleksitet og vanskelighetsgrad, men der mangler eller feil kan føre til store 

konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet, eller stor kompleksitet og vanskelighetsgrad. 

Eksempler på utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3 kan være: 

• Legging av rør for vann med diameter over 200 mm 

• Legging av rør for avløp med diameter over 400 mm 

• Legging av overvannsrør for store områder i tett bystruktur. 
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For funksjonen ansvarlig utførende i tiltaksklasse 3 må foretaket dokumentere minst åtte års 

relevant praksis.  

 

Foretaket har i søknadsbehandlingen vist til ti referanseprosjekter utført i perioden 2011-

2016. I søknadsbehandlingen er de i hovedsak vurdert til å være relevante for tiltaksklasse 2. 

Direktoratet har i brev datert 08.08.2019 bedt om bedre beskrivelser av 

referanseprosjektene som ble sendt inn tidligere samt flere referanseprosjekter. I brev av 

26.08.2019 viste foretaket igjen til de tolv prosjektene fra søknadsomgangen. Innsendt 

dokumentasjon inneholder noen nærmere beskrivelse av referanseprosjekter. Direktoratet 

har gått gjennom disse prosjektene på nytt og funnet to referanseprosjekter som inneholder 

relevante elementer for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3: 

- 2012, Bærum kommune, gnr. 52, bnr. 46 : I dette prosjektet var Arne Olav Lund AS 

ansvarlig utførende foretak i forbindelse med grunnarbeider for 4 

blokker/leilighetsbygg, sprengning, omlegging av bla 300mm vannledninger i vei med 

200mm spillvannledninger og 250mm overvannledninger, flere plasstøpte 

vannkummer samt opparbeidelse av kabelanlegg og veianlegg.  

- 2013, Lier kommune, gnr. 50, bnr. 25: I dette prosjektet hadde Arne Olav Lund AS 

ansvar for planlegging og utførelse av 2000 m med grøfter, utblokking av 

vannledninger 315 m, retningstyrt boring 315 m, fjernvarmegrøft 975 m, 

kabelgrøfter 1140 m, miljøgate 585 m, omfattende spuntearbeider for dype kummer 

(9 m), etablering av ny pumpestasjon for SP, 62 nye vann og avløpskummer.  

 

Stian Christoffersen var ansatt som anleggsleder i Arne Olav Lund AS i perioden 2010-2014. 

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

relevant praksis med godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-3. Foretaket har dokumentert to 

referanseprosjekter utført i perioden fra 2012-2013 og oppfyller dermed ikke kravet til 

praksislengde for tiltaksklasse 3. I søknadsomgangen har foretaket fått innvilget 

godkjenningsområdet i tilatsklasse 2.  

Foretaket har etter dette ikke dokumentert å ha kvalifikasjoner som er tilpasset 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd.   

 

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

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene utførelse av vannforsynings- og 

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

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdene.» 

 

Sak 67/19        Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra NOGULICS STÅLKONSTRUKSJONER AS (klagesaksnr. 2019/3832) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområder: 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet tiltaksklasse 3 

• Uavhengig kontroll av konstruksjonssikkerhet tiltaksklasse 3 

 

I brev datert 06.05.2019 ble vedtak av 29.04.2019 påklaget av foretaket ved daglig leder 

Nebosja Nogulic. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 22.03.2019 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 29.04.2019 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende godkjenningsområde 

ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklassse 1 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3 

• Uavhengig kontroll av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3 
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Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig relevant 

utdanning for godkjenningsområdene, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-3 og 11-5 med 

tilhørende veiledning. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det hadde 

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

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Nogulics Stålkonstruksjoner AS fikk sentral godkjenning første gang i 2010. I perioden 

23.01.2015-11.06.2016 og 04.05.2016-04.05.2019 hadde foretaket sentral godkjenning for 

godkjenningsområdet uavhengig kontroll av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3. I 

perioden 13.11.2014-11.06.2016 og 04.05.2016-04.05.2019 hadde foretaket sentral 

godkjenning for prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3. 

 

Foretaket har ifølge Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret én inntektsmottaker og ligger i 

Tønsberg kommune i Vestfold fylke. Nebosja Nogulic er daglig leder. Han er utdannet 

diplommaskiningeniør (sivilingeniør) fra Mostar i Bosnia Herzegovina. Foretaket har sin 

virksomhet innen beregning, prosjektering og utførelse av stålkonstruksjoner. Foretaket er i 

Enhetsregisteret registrert med næringskoden 82.990 «annen forretningsmessig 

tjenesteyting ikke nevnt annet sted.» 

 

Saksgang 

22.03.2019 Søknad 

23.04.2019 Foreløpig svarbrev 

25.04.2019 Tilsvar 

29.04.2019 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

07.05.2019 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket anfører i klagen at utdannelsen til faglig leder er relevant. Det anføres at det er feil 

å oppgi at godkjenningsområdene omfatter spesielle materialtyper. Det anføres videre at 

vurderingen av utdannelsen ikke er riktig, og at utdannelsen inneholder relevante fag. Det 

henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av konstruksjonssikkerhet i 

tiltaksklasse 3 og uavhengig kontroll av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3. 

 

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

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

relevant utdanning og praksis som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet.  
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Prosjektering og uavhengig kontroll av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen prosjekterende 

og uavhengig kontrollerende i tiltaksklasse 3 er mastergrad eller sivilingeniørgrad eller 

tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 med tilhørende veiledning.  

 

Foretaket har dokumentert å ha faglig leder med sivilingeniørutdanning fra det tekniske 

fakultetet ved universitetet i Mostar, Bosnia Herzegiovina produksjonsavdelingen, og har fått 

yrkestittelen diplommaskiningeniør. Utdanningen oppfyller kravet til nødvendig 

utdanningsnivå, jf. SAK10 § 11-3. Vurderingen i det følgende vil derfor være hvorvidt 

utdanningen er tilstrekkelig relevant for de påklagede godkjenningsområdene. 

 

Prosjektering av konstruksjonssikkerhet omfatter prosjektering av byggverkets totale 

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

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

for standard laster, naturpåkjenninger og ulykkeslaster. Godkjenningsområdet omfatter også 

utarbeidelse av eventuelle utredninger vedrørende behov for sikringstiltak ved oppføring og 

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

13-5 andre ledd bokstav f med tilhørende veiledning. 

 

Direktoratet vil her bemerke at foretak som søker sentral godkjenning skal ha faglig ledelse 

som behersker bredden av arbeidsoppgaver innen de godkjenningsområder det søkes sentral 

godkjenning for, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) side 130. Dette innebærer at faglig ledelse 

dermed må ha utdanning og praksis som gir tilstrekkelige kvalifikasjoner til å kunne forestå 

hele bredden av godkjenningsområdets arbeidsoppgaver.  

 

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

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

bredt nok grunnlag med tanke på konstruksjonsforståelse, herunder opplæring i 

dimensjonering og ulike typer konstruksjoner. Relevant utdanning for disse 

godkjenningsområdene vil for eksempel være innen bygg, eller anlegg med relevante 

byggfag. 

 

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

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

moment vil være om utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler de påklagede 

godkjenningsområdenes innhold og arbeidsoppgaver. 

 

Direktoratet kan ikke se av innsendt fagplan at utdanningen som maskiningeniør innehar en 

tilstrekkelig faglig bredde og dybde innenfor byggfagene til at den kan anses tilstrekkelig 

relevant for prosjektering og uavhengig kontroll av konstruksjonssikkerhet.  
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Fagkombinasjonen til Nogulic innen maskinfag inneholder ikke tilstrekkelig med 

byggrelaterte fag. Maskiningeniører prosjekterer maskininstallasjoner, utstyr og 

installasjoner i alle bygninger, inkludert støttesystemer, hjelpeutstyr, installasjoner og 

relaterte deler av bærende maskinkonstruksjon av maskinutstyr. Utdanningen har fokus på 

dimensjoneringsgrunnlag for maskinkonstruksjon (som omfatter materialvalg, 

dimensjoneringsprinsipper med hensyn til diverse sviktemekanismer som flytting, knekking 

og utmatting. De grunnleggende prinsippene og gjeldende dimensjoneringsstandarder 

anvendes på vanlige maskindeler slik som aksling, lager, fjærer, bremser og 

forbindelseselementer som sveise- og skrueforbindelser) og prosjektering av utvendig 

struktur, herunder vannforsyning og avløpsanlegg, slik at de oppfyller krav med hensyn til 

sikkerhet, funksjonsdyktighet og kostnad.  

 

Fagene i maskinutdanningen har gjentatte ganger blitt vurdert av direktoratet til ikke å være 

tilstrekkelig relevante for konstruksjonssikkerhet. Direktoratet finner dermed ikke at 

sivilingeniørutdanning i maskinfag er relevant for prosjektering og uavhengig kontroll av 

konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3. 

 

Foretaket har etter ovennevnte ikke dokumentert at kravet til relevant utdanning er oppfylt. 

 

Krav til praksis 

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

igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet bemerker likevel 

kort at selv om referanseprosjektene foretaket viser til i søknaden og i klagesaksomgangen i 

seg selv er relevante for godkjenningsområdet, så har ikke direktoratet anledning til å la 

praksis veie opp for manglende relevant utdanning, jf. SAK10 § 11-3. 

 

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

godkjenningsområdene tidligere. Ved tidligere søknader om sentral godkjenning har 

foretaket oppgitt at det har ansatte med utdanning som «Diplomirani Maskinski Inzenjer», 

og det er dokumentert en bevitnelse fra Universitetet i Trondheim om at utdanningen gir rett 

til tittelen sivilingeniør. Tidligere godkjenning synes å være gitt på bakgrunn av disse 

opplysningene. Da foretaket nå har dokumentert vitnemål som viser fagsammensetning, 

finner ikke direktoratet at utdanningen er tilstrekkelig relevant, jf. vurderingen over. 

 

Konklusjon 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Nogulics Stålkonstruksjoner AS 

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

kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for prosjektering av konstruksjonssikkerhet i 

tiltaksklasse 3 og uavhengig kontroll av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3. 

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdene.» 

 

Sak 68/19        Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra NOKAS 

TEKNIKK SØR AS (klagesaksnr. 2019/4177) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

• Søker i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av ledesystem i tiltaksklasse 3 

 

I brev datert 20.05.2019 ble vedtak av 07.05.2019 påklaget av foretaket ved Stig-Henrik 

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

 

For godkjenningsområdet ansvarlig søker søkte opprinnelig foretaket om sentral godkjenning 

i tiltaksklasse 3. Det fremgår imidlertid av klagebrevet at foretaket har forståelse for avslaget 

i tiltaksklasse 3, men de lurer på hvorfor de ikke fikk tiltaksklasse 2. Direktoratet tolker det 

derfor dit hen at foretaket kun ønsker en vurdering av nevnte godkjenningsområde i 

tiltaksklasse 2.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 09.04.2019 søknad om av sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 
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I vedtak datert 07.05.2019 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av ledesystem i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av installasjon av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av installasjon av ledesystem i tiltaksklasse 3 

 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Søker i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av ledesystem i tiltaksklasse 3 

 

Avslaget for søker i tiltaksklasse 3 ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert 

tilstrekkelig relevant utdanning på nødvendig utdanningsnivå, og at foretaket ikke hadde 

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

byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-2, 11-3, 11-5 og 13-5 første ledd, og tilhørende 

veiledninger. Direktoratet fant imidlertid grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet i 

tiltaksklasse 1.  

 

Avslaget for prosjektering av brannalarmanlegg og ledesystem i tiltaksklasse 3 ble begrunnet 

med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig utdanningsnivå, jf. SAK10 §§ 11-2 og 

11-3, og tilhørende veiledninger Videre ble vist til at overgangsbestemmelsen ikke kom til 

anvendelse, da søknaden ikke var en fornyelse, jf. SAK10 § 20-3 og tilhørende veiledning. 

Direktoratet fant imidlertid grunnlag for å innvilge godkjenningsområdene i tiltaksklasse 2.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Nokas Teknikk Sør AS fikk sentral godkjenning første gang 05.01.2016. I perioden 05.01.2016 

– 05.01.2019 hadde foretaket sentral godkjenning for følgende godkjenningsområder: 

• Søker i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av brannalarm, nødlys og ledesystem i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av installasjon av brannalarm, nødlys og ledesystem i tiltaksklasse 3 

 

Foretaket har ifølge Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret 47 inntektsmottakere og ligger i 

Tønsberg kommune, Vestfold fylke. Stig-Henrik Klophmann er daglig leder. Det er ikke 

dokumentert utdanning for daglig leder.  

 

Foretaket har dokumentert at teknisk sjef Rune Anders Daviknes har ingeniørutdanning med 

studieretning elektronikk fra 1986. Det er også dokumentert at serviceleder Hans Arne Ruud 

har fullført utdanning som ingeniør, herunder teknisk fagskole elektronikklinje fra 1985 og 1-

årig ingeniørutdanning med studieretning elektronikk, påbygningsår for teknisk fagskole fra 

1993.  
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Foretaket har sin virksomhet innen salg og installasjon av alarmer, lås, beslag, 

ITV/adgangskontroll, fysisk sikring og gitter, kjederelatert deltagelse i andre selskap og alt av 

tilhørighet i sikkerhetsbransjen. Foretaket er i Enhetsregisteret registrert med næringskoden 

«43.210 Elektrisk installasjonsarbeid» og «80.200 Tjenester tilknyttet vakttjenester».  

 

Saksgang 

09.04.2019 Søknad 

29.04.2019 Foreløpig svarbrev 

07.05.2019 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

20.05.2019 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket skriver i klagen at de ikke forstår hvorfor de ikke har fått sentral godkjenning for 

søker i tiltaksklasse 2, da de mener de har den kompetansen og utdanningsnivået som 

kreves.  

 

Når det gjelder prosjektering av brannalarmanlegg og ledesystem skriver foretaket at de er 

klare over at de ikke har ansatt med master-/sivilingeniørutdanning, men at den 

kompetansen og erfaringen foretaket har burde være tilfredsstillende. Det vises til de 

ansattes utdanning og ansiennitet, og anføres at kvalifikasjonskravene er oppfylt på 

bakgrunn av dette, på tross av at de ikke har utdanning tilsvarende master/sivilingeniør.  

 

Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. 

 

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

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

relevant utdanning og praksis som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet.  

 

Søker i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

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

tiltaksklasse 2 er mesterbrev eller høyere fagskole med 120 studiepoeng, eller tilsvarende, jf. 

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

godkjenningsområdet vil for eksempel være teknisk fagskole med linjefag bygg.   

Foretaket har dokumentert at Rune Anders Daviknes og Hans Arne Ruud har utdanning som 

ingeniør med linjefag elektronikk fra henholdsvis 1986 og 1993. Direktoratet vurderer 

utdanningen til å være tilstrekkelig relevant for godkjenningsområdet, og den oppfyller 

kravet til utdanningsnivå.   
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Utdanningskravet er dermed oppfylt. 

 

Krav til praksis 

Oppgaver og ansvar til ansvarlig søker bestemmes av pbl. § 23-4 og presiseres ytterligere av 

byggesaksforskriften § 12-2 bokstav a-m. Tiltaksklasseplassering for søkerfunksjonen vil være 

avhengig av kompleksitet, herunder hvor mange ansvarlige foretak som skal ha ansvarsrett 

og koordineres og hvor mange ansvarsoppgaver i byggesaksforskriften § 12-2 som er aktuelle 

for tiltaket. For tiltak der prosjektering og utførelse ligger i høyere tiltaksklasse men der 

ansvarsforholdene er oversiktlige og koordineringsbehovet er lite, vil tiltaksklassen for 

søkerfunksjonen være lav. 

Ansvarlig søker har ansvar for å utarbeide tiltaksprofil for tiltaket og synliggjøre dette i 

gjennomføringsplanen, jf. byggesaksforskriften § 9-3, og har ansvar for at alle oppgaver er 

belagt med ansvar, herunder ansvar for uavhengig kontroll, jf. byggesaksforskriften kap 14. 

 

Søkerfunksjonen i tiltaksklasse 2 omfatter søknader med noe kompleksitet, der 

koordineringsbehovet for prosjektering, utførelse eller kontroll er krevende. Eksempelvis vil 

dette omfatte flertrinnssøknader der ansvarsforholdene i tiltaket er oppsplittet og krever 

koordinering, jf. SAK10 § 13-5 første ledd og tilhørende veiledning. 

 

Foretaket har i søknaden vist til atten referanseprosjekter fra perioden 2013 – 2019 for 

ansvarlig søker. Beskrivelsen av referanseprosjektene er «brannvarsling tiltaksklasse 1», 

«brannvarsling tiltaksklasse 2» og «brannvarsling tiltaksklasse 3».  

 

Direktoratet etterspurte i søknadsomgangen en bedre beskrivelse av innsendte 

referanseprosjekter. Foretaket oppdaterte flere av beskrivelsene med en generell beskrivelse 

av tiltaket og hva som er prosjektert og montert av brannalarmanlegg og ledesystem. 

Direktoratet kan ikke se at foretaket gir en nærmere beskrivelse av rollen som ansvarlig 

søker, herunder er det ikke beskrevet kompleksitet, antall søknadstrinn eller 

koordineringsbehov som sier at tiltaket skal plasseres i tiltaksklasse 2.  

 

Direktoratet understreker at for tiltak der prosjektering og utførelse ligger i høyere 

tiltaksklasse, men der ansvarsforholdene er oversiktlige og koordineringsbehovet er lite, vil 

tiltaksklassen for søkerfunksjonen være lav. Direktoratet finner det ikke synliggjort at 

søkerrollen for brannvarslingsanleggene skal plasseres i tiltaksklasse 2.  

 

Direktoratet har også sett hen til tidligere søknad om sentral godkjenning, men kan heller 

ikke her se at det er gitt en tilstrekkelig beskrivelse av arbeider med søkerrollen i tiltaksklasse 

2.  

 

Samlet vurdering av godkjenningsområdene 

- Prosjektering av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 3 

- Prosjektering av ledesystem i tiltaksklasse 3 
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Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 3 er mastergrad i ingeniørutdanning eller arkitektur, 

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

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

godkjenningsområdet vil for eksempel være sivilingeniør med relevante fag innen elektro.  

 

Foretaket har dokumentert at Rune Anders Daviknes og Hans Arne Ruud har utdanning som 

ingeniør med linjefag elektronikk fra henholdsvis 1986 og 1993. Utdanningene er relevante 

for de påklagede godkjenningsområdene, men oppfyller ikke kravet til utdanningsnivå 

tilsvarende mastergrad.  

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

Forholdet til overgangsbestemmelsen 

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

godkjenningsområdet prosjektering av brannalarmanlegg, nødlys og ledesystem i 

tiltaksklasse 3.  

 

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

sentrale godkjenning kan vurderes etter de mer lempede kvalifikasjonskravene som gjaldt før 

1. januar 2016. I begrepet fornyelse ligger det at den nye søknaden må være innsendt innen 

utløpet av forrige godkjenningsperiode.  

 

I dette tilfellet utløp den sentrale godkjenningen til Fauskebygg AS 05.01.2019, mens den nye 

søknaden ble sendt inn 09.04.2019. Det har derfor gått drøye tre måneder fra forrige 

godkjenning utløp til den nye søknaden ble sendt inn. Søknaden er derfor ikke å regne som 

en fornyelse og overgangsbestemmelsen kommer derfor ikke til anvendelse.  

 

Krav til praksis 

Som følge av at kravet til nødvendig utdanningsnivå ikke er oppfylt, er det ikke nødvendig å 

gå detaljert igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet ønsker 

likevel kort å kommentere praksisen foretaket har vist til.  

 

For prosjektering av brannalarmanlegg har foretaket dokumentert flere referanseprosjekter 

som kan være relevante for tiltaksklasse 3, herunder  

- Storgata 90 i Porsgrunn kommune fra 2018– bygg i tre etasjer med forretning i kjeller 

og første etasje og leiligheter i andre etasje  

- Kjørbekkdalen 13B i Skien kommune fra 2018 – butikk/forretning i første etasje og 

kontorer i andre etasje  

- Husebyjordet i Larvik kommune fra 2017 – aldersboliger med sykehjemsfunksjon 

over to etasjer 
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- Nedre Langgate 18 i Tønsberg kommune ra 2016 – et verneverdig bygg med 

kombinert laget, kontor, utleie og serveringslokale over tre etasjer 

 

Vurdering av risikoklasse og brannklasse av ovennevnte prosjekter kan tilsi at 

referanseprosjektene kan være relevante for tiltaksklasse 3, men det gis ingen nærmere 

beskrivelse av prosjekteringen av om brannalarmanlegget gjaldt hele eller deler av 

bygningene. Direktoratet bemerker for øvrig at for funksjonen ansvarlig prosjekterende i 

tiltaksklasse 3 må foretaket dokumentere minst 8 års relevant praksis med 

godkjenningsområdet. Øvrige referanseprosjekter er ut fra foretakets beskrivelse vurdert 

som relevante for tiltaksklasse 1 og 2, noe foretaket også selv har oppgitt ved beskrivelse av 

prosjektene.  

 

For prosjektering av ledesystem har foretaket i søknaden vist til ett referanseprosjekt 

vedrørende en kontorbygning hvor beskrivelsen er «nød/ledelys». I øvrige 

referanseprosjekter beskriver foretaket arbeider med brannalarmanlegg og det er vist til at 

prosjekteringen er utført i henhold til Norsk Standard for brannalarmanlegg. Direktoratet kan 

ikke se at det er beskrevet arbeider med prosjektering av ledesystem i tiltaksklasse 3 i 

prosjektene.  

 

Direktoratet har også sett hen til tidligere innsendte referanseprosjekter, hvor foretaket har 

dokumentert en referanseliste. Referanselisten er i stikkordsform og gir ingen nærmere 

beskrivelse av type bygg, antall etasjer eller kompleksitet og vanskelighetsgrad som tilsier at 

tiltakene skal plasseres i tiltaksklasse 3.  

 

Konklusjon 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Nokas Teknikk Sør AS verken i 

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene søker i tiltaksklasse 2, prosjektering av 

brannalarmanlegg i tiltaksklasse 3 og prosjektering ledesystem i tiltaksklasse 3. 

 

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

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdene.» 
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Sak 69/19        Klage på vedtak om avslag på søknad om endring av sentral godkjenning fra 

R: ARKITEKTUR AS (klagesaksnr. 2019/4247) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområde: 

• Søker i tiltaksklasse 2 

 

I brev datert 14.05.2019 ble vedtak av 12.04.2019 påklaget ved Ragnhild Hald. Klagen er ikke 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29, men direktoratet finer likevel grunnlag for å ta klagen til 

behandling.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 10.04.2019 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 12.04.2019 avslo direktoratet delvis søknaden.  

Følgende godkjenningsområder og tiltaksklasser ble innvilget: 

• Søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 

 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Søker i tiltaksklasse 2 

 

Avslaget for godkjenningsområdet ble begrunnet med at foretaket ikke dokumenterte 

tilstrekkelig relevant og oppdatert praksis innen dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, 

jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-3, 11-5 og 13-5 første ledd med tilhørende veiledning. 

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

 

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

godkjenningsområdet det var søkt om, jf. SAK10 § 11-1.  



 

Side 91 

Generelle opplysninger om foretaket 

R: ARKITEKTUR AS fikk sentral godkjenning første gang i 2007.  

Foretaket hadde sentral godkjenning i perioden 2013-2019 for følgende 

godkjenningsområder: 

• Søker i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 

 

Foretaket har 1 ansatt og ligger i Kristiansand. Ragnhild Hald er daglig leder. Hun er 

sivilarkitekt fra NTH hvor hun har fullført arkitekteksamen ved Arkitektavdelingen i 1987. 

Foretaket er i Enhetsregisteret registrert med næringskoden 71.112 Arkitekttjenester 

vedrørende byggverk. 

 

Saksgang 

10.04.2019 Søknad om sentral godkjenning 

12.04.2019 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

14.05.2019 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket v/ Ragnhild Hald anfører at avslag på søkerfunksjonen i tiltaksklasse 2 med 

begrunnelse i at det ikke er dokumentert tilstrekkelig relevant og oppdatert praksis innen 

godkjenningsområdet er dypt urimelig, sett i lys av at foretaket alltid har hatt tiltaksklasse 2, 

og at det aldri på noe tidspunkt har forekommet feil eller mangler ved utførelse av denne 

funksjonen. 

Ragnhild Hald er firmaets eneste ansatte og har 32 års praksis. I løpet av disse årene har hun 

prosjektert, og søkt om byggetillatelse for, et utall prosjekter av ulik størrelse og 

kompleksitet. Det refereres her til CVen som er vedlagt klagen. De tolv siste årene har hun 

drevet egen praksis, og har samarbeidet tett med prosjekterende for andre fag, samt 

entreprenører. Foretaket skriver videre at det har vært naturlig å la andre utføre 

søkefunksjonen for å frigjøre egen kapasitet til arkitekturprosjekteringen.  

Avslutningsvis ønsker foretaket at direktoratet omgjør sin beslutning og innvilger sentral 

godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet da foretaket disponerer tilstrekkelig 

utdannelse, erfaring og vurderingsevne til å forstå når det eventuelt må søkes mer 

kunnskap/sette seg mer inn i lovverket for å kunne utføre denne funksjonen på en ansvarlig 

måte.  

Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdet ansvarlig søker i tiltaksklasse 2. 
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I henhold til SAK10 § 11-1 andre ledd skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for 

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

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

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

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

 

Søker i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

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

tiltaksklasse 2 er minimum utdanningsnivå tilsvarende mesterbrev med tilhørende seks års 

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

godkjenningsområdet vil eksempelvis være byggmester. 

 

Foretaket har i søknaden dokumentert å ha ansatt med utdanning som sivilarkitekt. 

 

Kravet til utdanningsnivå er dermed oppfylt.  

 

Krav til praksis 

I henhold til SAK10 § 13-5 første ledd omfatter godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 

søknader med noe kompleksitet, der koordineringsbehovet for prosjektering, utførelse eller 

kontroll er krevende. Eksempelvis vil dette omfatte flertrinnssøknader der ansvarsforholdene 

i tiltaket er oppsplittet og krever koordinering. 

  

Foretaket har i søknaden kun vist til ett referanseprosjekt fra 2017 fra Kristiansand  

kommune med gnr. 1 og bnr. 22. Referanseprosjektet omfattet ombygging og fasadeendring 

av eksisterende fritidsbolig med grunnflate 95 m2 BTA i 1,5 etasjer, i 100-metersbeltet i 

skjærgården utenfor Kristiansand og er vurdert til å ligge i tiltaksklasse 1.  

 

Direktoratet har gjennomgått tidligere innsendte søknader, sak 13/948 og 16/2541, og har 

kun funnet ett relevant referanseprosjekt for tiltaksklasse 2, fra 2008. Kravet til praksislengde 

for funksjonen søker i tiltaksklasse 2 er seks år, jf. § 11-3 med veiledning. Foretaket har kun 

vist til ett prosjekt fra 2008 som ikke dokumenterer at foretaket har tilstrekkelig 

praksislengde innen godkjenningsområdet. 

 

Det skal legges vekt på om praksis er oppdatert. For tiltaksklasse 1 og 2 vil normalt praksis fra 

de siste 10 år anses oppdatert og relevant, jf. § 11-3 med veiledning. På visse fagområder må 

praksisen være fra nyere tid. Dette gjelder også dette godkjenningsområdet da det fra 

lovendring i 2008 med ikrafttredlese i 2010 har vært endringer som gir ansvarlig søker et 

større ansvar.  

 

Oppgaver og ansvar til ansvarlig søker bestemmes av pbl. § 23-4 og presiseres ytterligere av 

SAK10 § 12-2 bokstav a-m, tidligere forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF) 

kap. 1 § 3 og kap. 2 § 8 med veiledning. 
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I klagesaksomgangen er det ikke vist flere referanseprosjekter. CVen til Ragnhild Hald viser 

blant annet flere ansettelseforhold hvor hun hadde stilling som sivilarkitekt: 

• 1987-1989 Harlklau og Lindberg (ATEK) 

• 1990-1997 UNICO AS 

• 1997-1999 Tor Linge Tønnesen AS/Strek Arkitekter AS 

• 1999-2007 Asplan Viak  

Når det gjelder foretakets anførsler om at det har tilstrekkelig utdannelse og erfaring til å 

sette seg mer inn i lovverket, vil vi informere om at direktoratet ikke kan la relevant 

utdanning veie opp for manglende oppdatert praksis med tiltaksklasse 2. 

 

Direktoratet vil understreke at  foretakets tidligere praksis på ingen måte underkjennes, men 

direktoratet har ikke anledning til å la krav til oppdatert praksis for ansvarlig søker i høyere 

tiltaksklasser reduseres ved relevant utdanning av høyere grad.  

 

Kravet til praksis for tiltaksklasse 2 er dermed ikke oppfylt.   

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at R: ARKITEKTUR AS verken i 

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdet søker i tiltaksklasse 2. 

 

Tidligere godkjenning 

Direktoratet har merket seg at foretaket R: ARKITEKTUR AS tidligere har hatt sentral 

godkjenning for godkjenningsområdet ansvarlig søker i tiltaksklasse 2. Til dette vil 

direktoratet bemerke at tidligere innvilgelse synes å være gitt uten at forskriftens krav var 

tilstrekkelig oppfylt.  Det er således ingen automatikk i at et foretak får sentral godkjenning 

selv om det tidligere har fått innvilget godkjenningsområdet.  

 

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

 

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

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

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

 

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdet.» 

 

Sak 70/19        Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra ECO RØR 

COSKUN (klagesaksnr. 2019/4519) 



 

Side 94 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

• Prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 31.05.2019 ble vedtak av 29.05.2019 påklaget ved Ersin Coskun. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 11.05.2019 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 29.05.2019 avslo direktoratet søknaden i sin helhet.  

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

 

Avslaget for godkjenningsområdet ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 ble begrunnet med at 

foretaket ikke dokumenterte tilstrekkelig relevant praksis som bygger på utdanningen som 

kreves, jf. SAK10 §§ 11-3og § 11-5 med tilhørende veiledning.  

 

Når det gjelder godkjenningsområdene prosjektering og utførelse av sanitærinstallasjoner i 

tiltaksklasse 1 ble avslaget begrunnet med at det ikke var dokumentert relevant utdanning 

for godkjenningsområdene, jf. SAK10 §§ 11-3 og tilhørende veiledning.  
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Avslaget for godkjenningsområdene prosjektering og utførelse av vannforsynings- og 

avløpsanlegg i tiltaksklasse 1 ble begrunnet med at foretaket ikke dokumenterte tilstrekkelig 

relevant praksis innen disse godkjenningsområdene, jf. SAK10 §§ 11-3, 11-4, 11-5 og 13-5 

med tilhørende veiledning.  

 

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

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

 

Generelle opplysninger om foretaket 

ECO RØR COSKUN har ikke hatt sentral godkjenning tidligere, men det er de samme 

kvalifikasjonene i det nye som i det gamle foretaket EKKO VVS Sadullah Coskun som hadde 

sentral godkjenning i perioden 2012-2018 for følgende godkjenningsområder: 

 

• 2012-2015: Ansvarlig søker, prosjektering av sanitær-, varme-, og 

slukkeinstallasjoner, prosjektering av vannforsynings- og avløps- og fjernvarmeanlegg 

og utførelse av sanitær-, varme-, og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• 2015-2018: Ansvarlig søker, prosjektering av sanitær-, varme-, og 

slukkeinstallasjoner, og utførelse av sanitær-, varme-, og slukkeinstallasjoner i 

tiltaksklasse 1 

• 03.05.2018-13.09.2019: Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

 

ECO RØR COSKUN har to ansatte og ligger i Oslo. Sadullah Coskun er daglig leder. Han har 

fagbrev som industrirørlegger fra 1997. Foretaket er i Enhetsregisteret registrert med 

næringskoden 43.221 Rørlegger- og ventilasjonsarbeid. 

 

Saksgang 

11.05.2019 Søknad om sentral godkjenning 

23.05.2019 Innhenting av opplysninger vedrørende fast ansettelse 

27.05.2019 Innhenting av opplysninger vedrørende betaling av restanser 

29.05.2019 Vedtak om sentral godkjenning (Totalavslag) 

31.05.2019 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket v/ Ersin Coskun informerer om at daglig leder Sadullah Coskun har jobbet som 

rørlegger i over 25 år, både innenfor industrirørlegging, men store deler av perioden har vært 

som VVS rørlegger der vedkommende har hatt arbeidsoppgaver med installasjon av blant 

annet sanitæranlegg. Foretaket har i en lengre periode hatt sentral godkjenning og fått 

utstedt ansvarsrett på de fleste oppgavene som er utført innenfor de omsøkte 

godkjenningsområdene.  

 

Ersin Coskun, skriver foretaket videre, var ikke fast ansatt i foretaket da foretaket søkte om 

sentral godkjenning; foretaket var i en ny etableringsfase, men det foregikk en prosess der 
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utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon tok noe tid. Det presiseres at foretaket i perioden 

har hatt sentral godkjenning og erklært ansvarsrett for flere typer tiltak, og derfor er det 

vanskelig for foretaket å forstå at dets kapasitet og kompetanse i søknadsprosessen ikke er 

tilstrekkelig. Foretaket mener at det som et minimum burde har blitt utstedt sentral 

godkjenning for godkjenningsområdet ansvarlig søker for alle typer tiltak. 

 

Når det gjelder vedlagte referanseprosjekter som direktoratet mener ikke kan knyttes til 

Ersin Coskun, er foretaket av den oppfatning at dette kun er en påstand fra direktoratets 

side, da foretaket har lang erfaring med prosjektering, utførelse og oppfølging samt kontroll 

av egen utført arbeid for både for sanitærinstallasjoner, tilknytning av stikkledninger mot 

offentlig VA nett, samt komplett og delvis oppbygging av sanitærinstallasjoner i 

restaurantlokaler. Ersin Coskun har i tillegg hatt hovedprosjekt innenfor VA-anlegg, der 

oppdraget gikk ut på å finne løsninger for lokal overvannshåndtering for Halden kommune. I 

dette arbeidet har Ersin Coskun ledet en gruppe på tilsammen 4 personer. Dette ble gjort ved 

Høyskolen i Østfold.  

 

Det anføres at både ingeniørkompetansen til Ersin Coskun og daglig leders lange erfaring som 

rørlegger, både som ansatt for Christiania Rørservice, industrirørlegging for Brattvåg 

skipsverft, 10 år som selvstendig næringsdrivende servicerørlegger, samt service rørlegger 

for BI service AS er tilstrekkelig dokumentert. 

Ersin Coskun informerer om at foretaket under navnet EKKO VVS med org.nr. 982392136 har 

utført flere oppdrag med ansvarsrett for prosjekterende- og utførende av 

sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 og montering av vann- og avløpsinstallasjoner med 

tilkopling til kommunalt vann- og avløpsanlegg. Disse prosjektene er vedlagt klagen. 

Til sist ønsker foretaket at direktoratet omgjør sin beslutning og innvilger sentral godkjenning 

for de påklagede godkjenningsområdene basert på lang erfaring og tilstrekkelig 

dokumentasjon på utdanning. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av sanitærinstallasjoner, prosjektering 

av vannforsynings- og avløpsanlegg, utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg og 

utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1. 

 

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

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

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

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

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. SAK10 § 11-5 første ledd. 
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Godkjenningsområder som er innvilget av direktoratet i klageomgangen 

Følgende godkjenningsområde innvilget i klageomgangen: 

• Søker i tilatsklasse 1 

 

Ersin Coskun var oppført som prosjektansvarlig i EKKO VVS Sadullah Coskun med org.nr. 

982392136, som hadde sentral godkjenning som blant annet ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 i 

perioden 2012-2018. Ersin Coskun ble uteksaminert som ingeniør i allmennbygg i 2012.  

 

Prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 1 er minimum utdanningsnivå tilsvarende mesterbrev med 

tilhørende fire års praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant 

utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være rørleggermester eller 

fagskole KEM/VVS.  

 

Ved vurderingen av om utdanningen anses som relevant, er fagretning og fagkombinasjon 

sentralt, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning.  

 

Foretaket har i søknaden dokumentert fagbrev i industrirørleggerfaget og ingeniørutdanning 

innen allmennbygg. 

 

Direktoratet vil her bemerke at foretak som søker sentral godkjenning skal ha faglig ledelse 

som behersker bredden av de arbeidsoppgaver som inngår i godkjenningsområdene det 

søkes sentral godkjenning for. Dette innebærer at faglig ledelse dermed må ha utdanning og 

praksis som gir tilstrekkelige kvalifikasjoner til å kunne forestå hele bredden av 

godkjenningsområdets arbeidsoppgaver.  

 

Direktoratet har ved vurderingen av fagbrevet sett hen til læreplaner for både rørleggere og 

industrirørleggere. 

 

Av læreplan for rørleggerfaget fremgår det at utdanningen blant annet skal 

kunne planlegge og gjennomføre oppbygging av utvendige og innvendige vann-og 

avløpsledninger til boliger, tegne enkle sanitæranlegg for boliger og utføre forenklet 

dimensjonering av vann-og avløpsledninger og montere sanitærutstyr. Videre skal man 

kunne tegne og dimensjonere og velge materiale for enkle energianlegg, montere, isolere og 

sette i gang enkle vannbårne energianlegg, utføre ulike sveisemetoder og montere enkle 

varmepumpeanlegg. Man skal også kunne forklare oppbyggingen av vannbårne 

sprinkleranlegg i boliger, velge rør og deler til sprinkleranleggene og montere enkle anlegg 

med vann som slukkemiddel.  

 

Etter hva direktoratet kan se ut i fra læreplan for industrirørleggere er denne utdanningen 

mer rettet mot håndtering og bruk av maskiner, materialer og produksjonsutstyr og bygger i 
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større grad på maskin-og teknologifag enn byggfag. Fagene dreier seg først og fremst om 

feilsøking, reparasjon, testing, montering og forebyggende vedlikehold av maskiner og utstyr 

samt tekniske tjenester og røropplegg i forbindelse med dette. Det er etter det direktoratet 

kan finne såpass stor forskjell når det kommer til faginnholdet i utdanningene at utdanningen 

som industrirørlegger ikke etter direktoratets vurdering kan anses som tilstrekkelig relevant 

for det påklagede godkjenningsområdet, jf. SAK10 §§ 11-3 og 11-5. Utdanningen som 

industrirørlegger gjenspeiler ikke godkjenningsområdets innhold og arbeidsoppgaver i 

tilstrekkelig grad til at denne kan vurderes til å være tilstrekkelig relevant.  

 

Direktoratet er klar over at foretaket kan ha tilegnet seg kompetanse på 

godkjenningsområdet gjennom praksis. Denne kompetansen vil imidlertid ikke bygge på en 

tilstrekkelig relevant utdanning i tråd med byggesaksforskriftens krav. Fagbrevet som 

industrirørlegger tilfredsstiller heller ikke kravet til utdanningsnivå for godkjenningsområdet 

prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3.  

 

Den dokumenterte utdanningen innen allmennbygg mangler, etter direktoratets vurdering, 

fordypningsemne innen VVS-teknikk og dekker dermed ikke godkjenningsområdets faglige 

innhold. Direktoratet kan ikke se av innsendt fagplan at utdanningen innehar en tilstrekkelig 

faglig bredde og dybde innenfor VVS-fagene til at den kan anses tilstrekkelig relevant for 

prosjektering og/eller utførelse av sanitærinstallasjoner.  

 

Kravet til utdanning er dermed ikke oppfylt.  

 

Krav til praksis 

Som følge av at utdanningskravet ikke er oppfylt, går direktoratet ikke detaljert igjennom 

referanseprosjektene for å avgjøre klagen. Direktoratet ønsker likevel kort å bemerke at 

referanseprosjektet foretaket har vist til i søknaden og referanseprosjektene som er vedlagte 

klagen er vurdert som relevante for det påklagede godkjenningsområdet.    

 

Kravet til relevant praksis for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 er dermed oppfylt, jf. 

SAK10 §§ 11-3 og 13-5 andre ledd bokstav h med tilhørende veiledning.  

  

Prosjektering av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 1 er minimum utdanningsnivå tilsvarende mesterbrev med 

tilhørende fire års praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant 

utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være rørleggermester eller 

fagskole anlegg.  

 

Foretaket har i søknaden dokumentert å ha ansatt med ingeniørutdanning innen 

allmennbygg med anleggsfag som vann- og avløpsteknikk og veiplannlegging samt 
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hovedprosjekt «Plan til tiltak for reduksjon av overvann til ledningsnettet i Låbyorådet». 

Denne utdanningen er derfor vurdert som relevant for godkjenningsområdet. 

Kravet til utdanning dermed oppfylt.  

 

Krav til praksis 

I henhold til SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav l omfatter godkjenningsområdet komplett 

prosjektering av anleggskonstruksjoner og installasjoner, nødvendig dimensjonering og 

spesifikasjon av produkter og komponenter. Det skal sikres at produktene har 

produktdokumentasjon, jf. forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til 

byggverk . 

 

Godkjenningsområdet omfatter blant annet anlegg og installasjoner for drikke- og 

slukkevann. 

 

Godkjenningsområdet omfatter også prosjektering av overvann. Håndtering av overvann 

omfatter blant annet vurdering og eventuell dimensjonering av; 

• hendelser som overvannssystemet skal håndtere 

• infiltrasjon, fordrøyning og bortledning på og i bakken og i rør 

• tiltak mot eventuell forurensning 

• krav i forbindelse med tilkobling til kommunalt nett 

• flomveier 

 

Plassering av tiltaket på situasjonsplan med koordinatfesting og høydeangivelse av viktige 

deler av anlegget, inngår i oppgaven. Oppgaven omfatter også prosjektering av sikringstiltak i 

anleggsperioden, samt utarbeidelse av dokumentasjon som grunnlag for forvaltning, drift og 

vedlikehold (FDV) av anlegget. 

Prosjektering av anleggskonstruksjoner som store kummer, pumpestasjoner, kulverter og 

lignende, inngår i prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 eller 3. 

 

Godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 omfatter prosjektering av vannforsynings- og 

avløpsanlegg inntil 20 personekvivalenter.  

 

Prosjekteringen omfatter: 

• dimensjonering, plassering, fundamentering og gjenfylling av stikkledninger for vann 

og avløp, 

• overvannshåndtering for en liten gruppe av småhus inkludert eventuell 

dimensjonering, plassering, fundamentering og gjenfylling av overvannsledninger, 

• forsyningsanlegg for grunnvann fra borebrønner i fjell eller i løsmasser, 

vannrenseanlegg, 

• avløpsrenseanlegg herunder infiltrasjonsanlegg. 

 

https://dibk.no/byggeregler/dok/
https://dibk.no/byggeregler/dok/
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I søknadsomgangen har foretaket vist til åtte referanseprosjekter fra Oslo kommune utført i 

perioden 2011-2014 hvor foretaket hadde ansvaret for innhenting av nødvendige uttalelser 

fra Vann- og avløpsetaten for endret tilknytning til offentlig VA- nett samt prosjektering av en 

ny fettutskiller med tilhørende avløps- og tømmeinstallasjoner. Disse referansene er vurdert 

til å ikke være tilstrekkelig relevante da de ikke i tilstrekkelig grad beskriver 

godkjenningsområdet. 

 

I klagen er det vedlagt ti referanseprosjekter utført i perioden 2012-2017: 

- 2012: Bærum kommune, Dragveien 25, sak 11/23594: Rehabilitering av våtrom, 

EKKO VVS Sadullah Coskun har vært ansvarlig søker, prosjekterende og utførende. 

- 2015, Oslo kommune, gnr. 219, bnr. 129: Tiltaket gjelder etablering og endret 

tilknytning til kommunalt VA-nett i forbindelse med montering av fettutskiller. EKKO 

VVS Sadullah Coskun har vært ansvarlig prosjekterende og utførende for montering 

av fettutskiller med tilhørende VVS. 

- 2016, Oslo kommune, gnr. 105 bnr. 707: EKKO VVS Sadullah Coskun har vært 

ansvarlig prosjekterende og utførende for VVS/sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1. 

- 2016, Nannestad kommune, gnr. 27, bnr. 365: Prosjektet gjelder installering av en ny 

fettutskiller med tilhørende materiale i en eksisterende gatekjøkken. EKKO VVS 

Sadullah Coskun har hatt ansvar som ansvarlig søker, prosjekterende og utførende 

for tiltaket. 

- 2016, Oslo kommune, gnr. 83, bnr. 157: Tiltaket gjelder bruksendring fra 

kjøttforretning til take-away kebabforetning. EKKO VVS Sadullah Coskun har vært 

ansvarlig prosjekterende og utførende for sanitæranlegg. 

- 2016, Oslo kommune, gnr. 91, bnr.12: Tiltaket gjelder montering av ny Odin 

fettutskiller i kjelleren. EKKO VVS Sadullah Coskun har vært ansvarlig søker, 

prosjekterende og utførende for montering av en ny fettutskiller med tilhørende 

avløps- og tømmeinstallasjoner i tiltaksklasse 1. 

- 2017, Oslo kommune, gnr. 213, bnr. 327: Tiltaket gjelder bruksendring, 

sammenslåing og fasadeendring. EKKO VVS Sadullah Coskun har hatt ansvar for 

prosjektering av sanitæranlegg, utførelse av sanitæranlegg og fettutskiller og 

utførelse av våtromsarbeider i tiltaksklasse 1. 

- 2017, Bærum kommune, gnr. 86, bnr. 300: EKKO VVS Sadullah Coskun var ansvarlig 

utførende for sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1. 

- 2017, Oslo kommune, gnr. 105, bnr. 707: Bruksendring av deler av første etasje til 

gatekjøkken. EKKO VVS Sadullah Coskun var ansvarlig prosjekterende og utførende 

for VVS og sanitær (tiltaksklasse 1). 

- 2017, Oslo kommune, gnr. 107, bnr. 517: I dette prosjektet har EKKO VVS Sadullah 

Coskun overtatt ansvarsrett for prosjektering og utførelse av VVS fra Oslo 

Rørleggerservice AS. 

 

Vedlagte referanseprosjekter gjelder i hovedsak ansvarsrett for prosjektering og utførelse av 

sanitærinstallasjoner. Direktoratet finner at referanseprosjektene som gjelder montering av 

fettutskiller og tilknytning til kommunalt VA-nett dokumenterer relevante arbeider med 
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godkjenningsområdet, men at de ikke dekker det vesentligste av godkjenningsområdets 

faglige innhold, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav l.  

 

Direktoratet finner derfor ikke at foretaket har dokumentert tilstrekkelig relevant praksis 

med det påklagede godkjenningsområdet.  

 

Til opplysning omfatter godkjenningsområdet prosjektering av sanitærinstallasjoner blant 

annet stikkledninger fram til kommunalt ledningsnett, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav h. 

 

Foretaket har dermed ikke dokumentert at det har kvalifikasjoner tilpasset det omsøkte 

godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 og tilhørende veiledning.   

 

Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 1 er minimum utdanningsnivå tilsvarende fagbrevnivå med 

tilhørende to års praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant 

utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være fagbrev i 

anleggsmaskinfører- eller rørleggerfaget. 

 

Foretaket har i søknaden dokumentert å ha ansatt med ingeniørutdanning innen 

allmennbygg som er vurdert som relevant for godkjenningsområdet. Dette er ytterligere 

forklart under prosjektering av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1. 

 

Kravet til utdanning er dermed oppfylt.  

 

Krav til praksis 

I henhold til SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav d omfatter godkjenningsområdet utførelse av 

vann- og avløpsanlegg samt utførelse av overvannssystem, med tilhørende komponenter og 

utstyr. 

 

Godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 omfatter legging av rør for vann og avløp, samt rør for 

overvann med liten kompleksitet og vanskelighetsgrad, og der mangler eller feil ved tiltaket 

fører til mindre konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. 

 

Eksempler på utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1 kan være: 

• Legging av rør for vann med diameter høyst 63 mm 

• Legging av rør for avløp med diameter høyst 200 mm 

• Legging av overvannsrør for en liten gruppe av småhus 

 

I søknadsomgangen har foretaket vist til åtte referanseprosjekter fra Oslo kommune utført i 

perioden 2011-2014 hvor hadde foretaket ansvaret for innhenting av nødvendige uttalelser 
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fra Vann- og avløpsetaten for endret tilknytning til offentlig VA- nett samt utførelse av utslipp 

av fettholdig vann. Disse referansene er vurdert til å ikke være tilstrekkelig relevante da de 

ikke i tilstrekkelig grad beskriver godkjenningsområdet. 

 

Referanseprosjektene som er innsendt i klagesaksomgangen gjelder i hovedsak ansvarsrett 

for prosjektering og utførelse av sanitærinstallasjoner. Direktoratet finner at 

referanseprosjektene som gjelder montering av fettutskiller og tilknytning til kommunalt VA-

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

vesentligste av godkjenningsområdets faglige innhold, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav d. 

Det opplyses om at godkjenningsområdet utførelse av sanitærinstallasjoner blant annet 

omfatter legging av vann- og avløpsledninger utenfor byggverket (stikkledninger) frem til 

kommunalt ledningsnett, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav o. 

 

Direktoratet finner derfor ikke at foretaket har dokumentert tilstrekkelig relevant praksis 

med det påklagede godkjenningsområdet.  

 

Foretaket har dermed ikke dokumentert at det har kvalifikasjoner tilpasset det omsøkte 

godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 og tilhørende veiledning.   

 

Utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 1 er utdanningsnivå tilsvarende fagbrevnivå med tilhørende to års 

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

godkjenningsområdet vil være fagbrev som rørlegger.  

 

Ved vurderingen av om utdanningen anses som relevant, er fagretning og fagkombinasjon 

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

utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets innhold 

og arbeidsoppgaver. 

 

Foretaket har i søknaden dokumentert fagbrev i industrirørleggerfaget samt 

ingeniørutdanning innen allmennbygg. Disse utdanningene anses imidlertid ikke som 

tilstrekkelig relevante for dette godkjenningsområdet, som forklart tidligere under 

prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1. 

 

Kravet til utdanning er dermed ikke oppfylt.  

 

Krav til praksis 

Som følge av at utdanningskravet ikke er oppfylt, går direktoratet ikke detaljert igjennom 

referanseprosjektene for å avgjøre klagen. Direktoratet ønsker likevel kort å bemerke at 

referanseprosjektet foretaket har vist til i søknaden og referanseprosjektene som er vedlagte 

klagen er vurdert som relevante for det påklagede godkjenningsområdet.     
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Kravet til relevant praksis for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 er dermed oppfylt, jf. 

SAK10 §§ 11-3 og 13-5 tredje ledd bokstav o med tilhørende veiledning.  

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at ECO RØR COSKUN verken i 

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av sanitærinstallasjoner, 

prosjektering av vannforsynings- og avløpsanlegg, utførelse av vannforsynings- og 

avløpsanlegg og utførelse av sanitærinstallasjoner, alle i tiltaksklasse 1. 

 

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

 

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

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

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

 

Konklusjon 

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

godkjenningsområdene prosjektering av sanitærinstallasjoner, prosjektering av 

vannforsynings- og avløpsanlegg, utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg og utførelse 

av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1. 

 

Tidligere godkjenning 

Direktoratet har merket seg at foretaket EKKO VVS Sadullah Coskun tidligere har hatt sentral 

godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering og utførelse av sanitærinstallasjoner i 

tiltaksklasse 1. Til dette vil direktoratet bemerke at tidligere innvilgelse synes å være gitt uten 

at forskriftens krav var tilstrekkelig oppfylt. I de tilfellene sentral godkjenning synes å være 

gitt på noe tynt eller feilaktig grunnlag som følge av for eksempel manglende oppfyllelse av 

utdanningskrav, har direktoratet heller ikke anledning til å videreføre denne. Det er således 

ingen automatikk i at et foretak får sentral godkjenning selv om det tidligere har fått innvilget 

godkjenningsområdene. Når en utdanning ikke i tilstrekkelig grad dekker 

godkjenningsområdet, vil dermed ikke de nødvendige krav til utdanning være oppfylt.   

 

Overgangsbestemmelsen kommer heller ikke til anvendelse i de tilfellene hvor det ikke er 

dokumentert tilstrekkelig relevant utdanning for godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 20-3.» 

 

Sak 71/19        Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra AUT-

RØRLEGGER BRØDRENE JOHNSEN AS (klagesaksnr. 2019/4697) 

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

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

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 06.06.2019 ble vedtak av 23.05.2019 påklaget ved Stein Johnsen. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 29.03.2019 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 23.05.2019 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende godkjenningsområde 

ble innvilget: 

• Utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

 

Avslagene ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig 

utdanningsnivå eller praksislengde, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-2 og 11-3.  

Foretaket hadde vist til ansatte med svennebrev som ikke oppfylte kravet til utdanningsnivå, 

og hadde heller ikke dokumentert tilstrekkelig praksis over tid som bygger på utdanning som 

tilfredsstiller kravene.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

AUT-RØRLEGGER BRØDRENE JOHNSEN AS ble registrert i Enhetsregisteret 28.02.2019 og har 

ikke tidligere hatt sentral godkjenning.  

 

Foretaket har ingen registrerte lønnsmottakere i Aa-registeret, men har dokumentert 

arbeidskontrakt for 4 ansatte. Foretaket ligger i Krokkleiva i Hole kommune i Buskerud. 

Morten Johnsen er oppført som styreleder. Han har svennebrev i rørleggerfaget fra 2007. Det 

er også dokumentert svennebrev i rørleggerfaget for Øyvind Johnsen fra 2004. 



 

Side 105 

 

Foretaket har sin virksomhet innen rørleggerarbeider med vareleveranser og er i 

Enhetsregisteret registrert med næringskoden «43.221 Rørleggerarbeid».  

 

Saksgang 

29.03.2019 Søknad 

03.05.2019 Foreløpig svarbrev 

14.05.2019 og 22.05.2019 Tilleggsinformasjon innsendt av foretaket 

23.05.2019 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

06.06.2019 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

Stein Johnsen skriver i klagen at hans sønner skal fortsette som ett rørleggerfirma etter at 

han trekker seg tilbake. Morten Johnsen skal fungere som daglig leder, og det vises til at han 

har svennebrev som rørlegger og 2-årig teknisk tegning. Det vises videre til at Morten 

Johnsen har tegnet og prosjektert en rekke prosjekter i flere kommuner.  

 

Avslutningsvis skriver foretaket at det håper på et imøtekommende svar og at direktoratet 

kan gi foretaket de etterspurte tiltaksklasser. Det henvises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering 

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

godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene.  

 

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

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

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

 

Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 og prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonene ansvarlig søker 

og prosjekterende i tiltaksklasse 1 er mesterbrev eller tilsvarende, eller høyere fagskolegrad 

med 120 studiepoeng, eller tilsvarende, med tilhørende 4 års praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-

3 og tilhørende veiledning.  

 

Relevant utdanning for disse godkjenningsområdene i tiltaksklasse 1 vil for eksempel være 

mesterbrev som rørlegger eller teknisk fagskole VVS.  

 

Foretaket har dokumentert å ha to ansatte med svennebrev som rørlegger. Svennebrev 

oppfyller ikke kravet til utdanningsnivå for funksjonene ansvarlig søker og ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 1, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3.  
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Til informasjon vil direktoratet bemerke at da foretaket ikke har hatt sentral godkjenning for 

godkjenningsområdene i dette foretaket tidligere kommer heller ikke 

overgangsbestemmelsen for kompensering av manglende utdanningsnivå til anvendelse, jf. 

SAK10 § 20-3 og tilhørende veiledning. Overgangsbestemmelsen gjelder kun foretak som 

tidligere har hatt sentral godkjenning for det aktuelle godkjenningsområdet uten å oppfylle 

kravet til utdanningsnivå, og som deretter søker fornyelse av dette.  

 

Foretaket har ikke hatt sentral godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet tidligere, 

og må dermed vurderes etter de ordinære krav til utdanningsnivå som fremgår av SAK10 §§ 

11-2 og 11-3.  

 

Utdanningskravet er etter dette ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

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

gjennom referanseprosjektene for å avgjøre klagen. Direktoratet vil imidlertid kort bemerke 

at foretaket i søknaden har vist til tre referanseprosjekter fra 2017 og 2019 for 

godkjenningsområdet ansvarlig søker i tiltaksklasse 1, og fire referanseprosjekter fra 2017 for 

godkjenningsområdet prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1. Prosjektene 

vurderes til å være relevante for godkjenningsområdene i tiltaksklasse 1. Prosjektene 

dokumenterer imidlertid ikke praksis over tilstrekkelig tid, da det kreves minimum 4 års 

praksis med godkjenningsområdene i tiltaksklasse 1, jf. SAK10 § 11-3.  

 

Uavhengig av praksisen foretaket har vist til er utdanningskravene absolutte, og praksis kan 

ikke veie opp for manglende oppfylte utdanningskrav. Direktoratet vil også bemerke at 

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

utdanningsnivået som kreves, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Da praksisen det 

vises til ikke bygger på det utdanningsnivået som kreves, kan den ikke legges til grunn for 

sentral godkjenning.  

 

Konklusjon 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at AUT-RØRLEGGER BRØDRENE 

JOHNSEN AS verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har 

tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for de påklagede 

godkjenningsområdene.  

 

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

 

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

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

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

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

godkjenningsområdene.» 

 

Sak 72/19        Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra 

CARLGUSTAV SOLUTIONS AS (klagesaksnr. 2019/4544) 

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

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

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

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

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

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

3 

 

Direktoratets vedtak av 13.05.2019 ble påklaget elektronisk av foretaket 03.06.2019. 

Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 27.03.2019 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 13.05.2019 avslo direktoratet søknaden. Følgende godkjenningsområde ble 

ikke innvilget: 

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

3 

 

Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig 

utdanningsnivå, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-2 og 11-3. Det var ikke dokumentert 

at utdanningene foretaket hadde vist til var formell utdanning som var fullført og bestått 

innen relevante fagområder. Direktoratet fant dermed heller ikke grunnlag for å innvilge 

godkjenningsområdet i en lavere tiltaksklasse.  
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Generelle opplysninger om foretaket 

CARLGUSTAV SOLUTIONS AS har ikke tidligere hatt sentral godkjenning.  

 

Foretaket har 42 ansatte og ligger i Kongsvinger i Hedmark. Carl-Johan Sahlström er daglig 

leder. Det er vedlagt en rekke kompetansebevis samt sveiseprøvesertifikat for Sahlström 

samt flere andre ansatte. Videre er det for Daniel Rydberg vist til at han har tatt 150 av 180 

studiepoeng av en bachelorgrad innen maskin. For Bartek Kawalec har foretaket vist til 

sveisediplom samt i klagen også vedlagt dokumentasjon på elektroingeniørutdanning fra 

2011.  

 

Foretaket har sin virksomhet innen oppføring av bygninger og datatjenester, og er i 

Enhetsregisteret registrert med næringskoden «41.200 Oppføring av bygninger».  

 

Saksgang 

27.03.2019 Søknad 

06.04.2019 Foreløpig svarbrev 

08.04.2019 Tilleggsinformasjon innsendt av foretaket 

13.05.2019 Vedtak om sentral godkjenning (Avslag) 

03.06.2019 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket viser i klagen til vedlagt dokument som det anføres at beviser fullført bachelorgrad 

for sveiseingeniør Bartek Kawalec. Det henvises for øvrig til klagen og vedlagte dokumenter.  

 

Vurdering 

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

godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet.  

 

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

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

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

 

Utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 3 er høyere fagskolegrad med 120 studiepoeng, eller tilsvarende, 

med tilhørende 8 års praksis, eller bachelorgrad i ingeniørutdanning, høgskolegrad eller 

tilsvarende, med tilhørende 5 års praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. 

Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være teknisk fagskole 

bygg eller ingeniør bygg.  
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Vurdering av utdanning 

Foretak som søker sentral godkjenning skal ha faglig ledelse med eksamen eller annen 

bestått prøve som tilsvarer de utdanningsnivå som fremgår av SAK10 § 11-2 og er relevant 

for foretakets godkjenningsområde, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 med tilhørende veiledning. For 

sentral godkjenning er det dermed formell utdannelse som skal legges til grunn. 

 

Foretaket har vist til flere ansatte med kompetansebevis og sveiseprøvesertifikat. Dette er 

ikke formell, bestått utdanning som tilsvarer de utdanningskrav som fremgår av SAK10 §§ 11-

2 og 11-3, og kan dermed ikke legges til grunn for sentral godkjenning. 

 

For Daniel Rydberg er det vist til at han har tatt 150 av 180 svenske høgskolepoeng 

(tilsvarende studiepoeng) av en bachelorgrad innen maskin. Av dokumentet fremgår det av 

60 høgskolepoeng tilsvarer ett års heltidsstudier, og at utdanningen for å være fullført 

dermed må inneholde 180 studiepoeng. Bachelorgraden innen maskin er således ikke fullført 

og bestått, og kan dermed ikke legges til grunn for sentral godkjenning. 

 

Videre er det for Bartek Kawalec vist til diplom som internasjonal sveiseingeniør samt i 

klagen vedlagt dokumentasjon på elektroingeniørutdanning fra 2011. Diplomet som 

sveiseingeniør dokumenterer etter direktoratets vurdering ikke at utdanning på bachelornivå 

er fullført og bestått, og kan dermed ikke legges til grunn for sentral godkjenning i henhold til 

SAK10 § 11-2.  

 

Når det gjelder elektroingeniørutdanningen fra 2011 er denne fullført og bestått, og har 

dermed tilstrekkelig utdanningsnivå for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3, jf. SAK10 §§ 

11-2 og 11-3. Det er imidlertid også et krav ved søknad om sentral godkjenning at 

utdanningen skal være relevant for det omsøkte godkjenningsområdets innhold og oppgaver, 

jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning.  

 

Godkjenningsområdet omfatter arbeid med montering av bærende og ikke-bærende 

bygningsdeler av metall, eller prefabrikkerte betongelementer, utførelse av sikringstiltak, 

montering og avstivning under montering og ansvar for utførelse av brannisolering og 

branntetting, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav i og tilhørende veiledning. Bachelorgrad 

som sveiseingeniør vil ikke være relevant for dette godkjenningsområdet, da utdanningen 

ikke inneholder fag som er relevante og dekkende for de oppgaver som omfattes av 

godkjenningsområdet, jf. SAK10 §§ 11-3 og 13-5 tredje ledd bokstav i.  

 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

Utdanningskravene som oppstilles i SAK10 §§ 11-2 og 11-3 er absolutte, og praksis kan ikke 

veie opp for manglende oppfylte utdanningskrav. Da foretaket ikke har dokumentert at 

utdanningskravene er oppfylt, er det ikke nødvendig å gå detaljert igjennom foretakets 

praksis for å avgjøre klagen.  
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Direktoratet vil imidlertid kort bemerke at foretaket i søknaden har vist til en rekke 

prosjekter fra 2013 – 2019 som viser relevant praksis med godkjenningsområdet i 

tiltaksklasse 3. Det er imidlertid kun praksis som er opparbeidet etter fullført relevant 

utdanning på tilstrekkelig nivå som kan legges til grunn for sentral godkjenning, jf. SAK10 § 

11-3 og tilhørende veiledning. Praksisen foretaket har vist til kan dermed ikke veie opp for 

manglende oppfylte utdanningskrav.  

 

Konklusjon 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at CARLGUSTAV SOLUTIONS AS verken 

i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige 

kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet.  

 

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

 

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

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

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

 

Oppsummering: 

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

godkjenningsområdet.» 

 

Sak 73/19        Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra QPS AS (klagesaksnr. 2019/2158) 

 

Klagesaken utgår fra behandling fra direktoratets side. 

 

Sak 74/19        Eventuelt 

Dato for neste klagenemdsmøte blir mandag 9. desember 2019.  
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	Krav til praksis
	Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.
	Oppsummering:
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	«Klagen gjelder
	Bakgrunn
	Godkjenningsområde innvilget i klagesaksomgangen
	Direktoratet har tatt klagen til følge når det gjelder godkjenningsområdet utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 1. Det ble ved avgjørelsen gjort en ny vurdering av den dokumenterte utdanningens relevans og direktoratet fant a...
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretakets anførsler
	Vurdering
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.
	Oppsummering:
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	«Klagen gjelder
	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretakets anførsler
	Vurdering
	Utførelse av tømrerarbeider og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.
	Oppsummering:
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	«Klagen gjelder
	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretakets anførsler
	Vurdering
	Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.
	Oppsummering:
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Klagenemnda er imidlertid uenig i direktoratets vurdering av at utdanning som ingeniør med linjefag bygg er tilstrekkelig relevant for godkjenningsområdet prosjektering av arki...
	Klagenemda ser i utdanningsvurderingen alltid på den konkrete utdanningens fagretning og fagkombinasjon og om utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets innhold og arbeidsoppgaver. Klagenemnda kan ikke se at utda...
	Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	«Klagen gjelder
	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretakets anførsler
	Vurdering
	Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2
	Krav til praksis
	Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2
	Klagenemnda henviser videre fra direktoratets saksfremlegg:
	«Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.
	Oppsummering:
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	«Klagen gjelder
	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretakets anførsler
	Vurdering
	Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.
	Oppsummering:
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	«Klagen gjelder
	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretakets anførsler
	Foretaket v/ Geir Gjertsen anfører at han har utdanning som er høyst relevant for det påklagede godkjenningsområdet. Det nevnes videre at utdanningen var en ny fagretning som ble oppstartet i 1991 og lå innunder avdeling for bygg/miljø de første to år...
	Avslutningsvis imøteser foretaket ny og positiv behandling av dets søknad om sentral godkjenning for nevnte fagområde.
	Det henvises for øvrig til klagen.
	Vurdering
	Prosjektering av veg-, uteareal- og landskapsutforming i tiltaksklasse 2
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.
	Oppsummering:
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	«Klagen gjelder
	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretakets anførsler
	Vurdering
	Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2
	Krav til praksis
	Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1
	Godkjenningsområdet omfatter utførelse av konstruksjoner og anlegg av liten vanskelighetsgrad, som for eksempel forstøtningsmur, montering av enkle vegg- og dekkelementer, utførelse av luft- og fukttetting, varme-, lyd- og kondensisolering, montering ...
	For at en utdanning skal anses som relevant for dette godkjenningsområdet er det avgjørende at utdanningen innehar relevante fag for teglmuring, blokkmuring, pussing, natursteinsarbeider, våtromsarbeid og flislegging.
	Utdanningen som tømrer innehar opplæring i konstruksjons- og innredningsarbeid i bygninger og produksjon og montering av elementer og moduler. Læreplanen for tømrerfaget viser at kompetansemålene blant annet inneholder bygging av nye utvendige og innv...
	Hva gjelder relevansvurderingen av utdanningen innen kobber- og blikkenslagerfaget og taktekkerfaget, og ingeniørutdanning innen varme-, ventilasjon- og sanitærteknikk, vises det til det som er sagt ovenfor vedrørende fagsammensetningen. Direktoratet ...
	Krav til praksis
	Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.
	Oppsummering:
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Tone Cecilie Frønsdal erklærte seg inhabil og deltok ikke i behandlingen av saken.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	«Klagen gjelder
	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretakets anførsler
	Vurdering
	Samlet vurdering av godkjenningsområdene søker i tiltaksklasse 1 og prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.
	Oppsummering:
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	«Klagen gjelder
	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretakets anførsler
	Vurdering
	Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 3
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.
	Oppsummering:
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	«Klagen gjelder
	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretakets anførsler
	Vurdering
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.
	Oppsummering:
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	«Klagen gjelder
	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretakets anførsler
	Vurdering
	Prosjekterende konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.
	Oppsummering:
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	«Klagen gjelder
	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretakets anførsler
	Vurdering
	Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1
	Krav til praksis
	Samlet vurdering av
	- Prosjektering av veg, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1
	- Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 2
	Krav til praksis
	Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1
	Krav til praksis
	Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1
	Krav til praksis
	Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1
	Krav til praksis
	Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.
	Oppsummering:
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	«Klagen gjelder
	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretakets anførsler
	Vurdering
	Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 3
	Krav til praksis
	Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.
	Oppsummering:
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	«Klagen gjelder
	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretakets anførsler
	Vurdering
	Prosjektering og uavhengig kontroll av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.
	Oppsummering:
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	«Klagen gjelder
	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretakets anførsler
	Vurdering
	Søker i tiltaksklasse 2
	Krav til praksis
	Samlet vurdering av godkjenningsområdene
	- Prosjektering av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 3
	- Prosjektering av ledesystem i tiltaksklasse 3
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.
	Oppsummering:
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	«Klagen gjelder
	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretakets anførsler
	Vurdering
	Søker i tiltaksklasse 2
	Krav til praksis
	Tidligere godkjenning
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.
	Oppsummering:
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	«Klagen gjelder
	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretakets anførsler
	Vurdering
	Prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1
	Krav til praksis
	Som følge av at utdanningskravet ikke er oppfylt, går direktoratet ikke detaljert igjennom referanseprosjektene for å avgjøre klagen. Direktoratet ønsker likevel kort å bemerke at referanseprosjektet foretaket har vist til i søknaden og referanseprosj...
	Prosjektering av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1
	Krav til praksis
	Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1
	Utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.
	Konklusjon
	Tidligere godkjenning
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	«Klagen gjelder
	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretakets anførsler
	Vurdering
	Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 og prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.
	Oppsummering:
	Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.
	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	«Klagen gjelder
	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretakets anførsler
	Vurdering
	Utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.
	Oppsummering:

