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Sak 49-2/14 Protokoll  fra Klagenemndas møte 03/14 den 23. juni 2014. 
 
Referatet ble godkjent uten merknader. 
 
 
Sak 50/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om endring av sentral 

godkjenning fra Frode Jørgensen (godkjenningsnr. 2013/11615).  
Ny vurdering. 

 
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:  

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

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.  
 
Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultat enig med Direktoratet. Det hitsettes 
fra Direktoratets vedtak:  

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

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

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

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 07.11.2013 søknad om endring av sentral 
godkjenning for ansvarsrett. 

I vedtak datert 03.12.2013 avslo direktoratet søknad om endring av sentral 
godkjenning.  

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

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

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

Generelle opplysninger om foretaket 

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

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

Saksgang 

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

Foretakets anførsler 

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

Vurdering 

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

Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1 

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

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

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

Vedlagt søknaden var det to referanseprosjekter som gjaldt vertikaldelte 
tomannsboliger. 

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

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

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

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

Klagenemnda vil bemerke at klager har ettersendt oversikt datert 11.05.2014 hvor det 
fremgår at han har jobbet som prosjektingeniør i Esso fra 1983- 1991 og stått for 
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oppføring av bla bensinstasjoner. Klagenemnda har vurdert denne praksisen som for 
gammel til å være relevant. Regelverket har endret seg mye på 30 år. I tillegg er 
praksisen lite representativ for bredden i det aktuelle godkjenningsområdet. 
Klagenemnda savner oppdatert praksis hvor det fremgår at søker har hatt relevant 
ansvarsrett i form av lokal godkjenning.  

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

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

Kopi til: Frode Jørgensen, Fredriksborgveien 22, 0286 OSLO 
 
 
 
 

Sak 51/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning fra Odland AS (godkjenningsnr. 2014/1870). 

 

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:  
 Klagenemnda for sentral godkjenning finner ikke å kunne ta klagen til følge hva 

gjelder avslaget på søknad om fornyelse av sentral godkjenning for søker i 
tiltaksklasse 2, utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2, utførelse 
av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 
 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.  
 
Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultat enig med Direktoratet. Det hitsettes 
fra Direktoratets vedtak:  
"Klagen gjelder  

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

• Søker i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 
 



	  

Side	  5	  

I brev datert 18.02.2014 ble vedtaket påklaget ved Ingunn Bø. Klagen er rettidig, jf. 
forvaltningsloven § 29.  

 
Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 17.01.2014 søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning for ansvarsrett.  

 

I vedtak datert 12.02.2014 avslo direktoratet delvis søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning. Følgende godkjenningsområder ble innvilget:  

• Søker i tiltaksklasse 1 

• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 
Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Søker i tiltaksklasse 2 

• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 
 

Begrunnelse for avslaget vedrørende søker i tiltaksklasse 2 var at 
referanseprosjektene det var vist til ikke i tilstrekkelig grad dekket den omsøkte 
tiltaksklassen. Foretaket hadde dermed ikke i tilstrekkelig grad dokumentert 
nødvendig og relevant praksis med det omsøkte godkjenningsområdet i tiltaksklasse 
2, jf. byggesaksforskriften (SAK10) kap. 11. 

Avslaget på godkjenningsområdet utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i 
tiltaksklasse 2 ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig 
utdanningsnivå og at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekket det 
omsøkte godkjenningsområdet. Foretaket hadde dermed ikke i tilstrekkelig 
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dokumentert nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner for det omsøkte 
godkjenningsområdet, jf. SAK10 §§ 11-1 og 11-2. 

For utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i 
tiltaksklasse 2 ble avslaget begrunnet med at foretaket mangler nødvendig og 
relevant fagkompetanse, jf. SAK10 §§ 11-1 og 11-4 første ledd og tilhørende 
veiledning. 

 

Generelle opplysninger om foretaket  

Odland AS fikk sentral godkjenning første gang 02.03.2011. I perioden fram til 
11.02.2014 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av 
plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1.  

Foretaket har 12 ansatte og ligger i Hå kommune i Rogaland. Kornelius Odland er 
daglig leder. Han har teoretisk eksamen fra 2008 samt kurs i varm arbeid fra 2012. 
Ingunn Bø er faglig leder. Hun er ingeniør fra teknisk fagskole i 1992. 

Foretaket har også flere ansatte som er forskalingssnekkere, de fleste uten formell 
utdannelse, men med kurs i varmt arbeid eller monteringskurs. Én ansatt har fagbrev 
som forskalingssnekker. 

 

Saksgang   

17.01.2014: Søknad 

12.02.2014: Vedtak om sentral godkjenning (delvis avslag) 

21.02.2014: Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

 

Foretakets anførsler 

I klagen viser foretaket til at det i mange år i hovedsak har drevet med 
driftsbygninger i landbruket med blant annet støping av fundament, gulv og 
montering av prefabrikerte betongelement. Foretaket skriver at kommunen i deres 
distrikt nylig har begynt å plassere driftsbygninger i tiltaksklasse 2 og at foretaket 
derfor har få referanseprosjekter å vise til i denne tiltaksklassen. Videre viser 
foretaket til sin ansatt som har fagskole og over 26 års praksis innen søking, 
prosjektering, ledelse av prosjekteringsavdeling og byggeledelse, samt foretakets 
lange erfaring med utførelse.  

 

Vurdering  

Direktoratet har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva 
gjelder sentral godkjenning for godkjenningsområdene søker i tiltaksklasse 2, 
utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 og utførelse av 
montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2.  
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Ifølge byggesaksforskriften § 11-1 skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for 
ansvarsrett ”dokumentere at det har samlede kvalifikasjoner som er tilpasset det 
omsøkte godkjenningsområdet”. Videre skal det legges vekt på ”en vurdering av om 
foretakets kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som 
relevante for det omsøkte godkjenningsområdet” og foretakets ”tilknytning til 
godkjenningsområdet”, jf. byggesaksforskriften § 11-4 første og annet ledd.  

Utdanningskravet for de påklagede godkjenningsområdene er utdanning som svarer 
til krav til mesterbrevsutdanning eller fagskole med fagplan for linjefag, jf. SAK10 § 
11-1 første ledd og veiledningen til bestemmelsen slik den gir uttrykk for den sentrale 
godkjenningsordningens praksis for krav til utdanning. Foretakets faglige leder har 
utdanning som ingeniør fra teknisk fagskole. Kravet til utdanningsnivå er dermed 
oppfylt. Vurderingstemaet vil således i det følgende være om foretaket har 
dokumentert tilstrekkelig praksis med de påklagede godkjenningsområdene i 
tiltaksklasse 2. 

 

Søker i tiltaksklasse 2 

Tiltaksplassering 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. Søkerfunksjonen i tiltaksklasse 2 omfatter søknader 
med noe kompleksitet, der koordineringsbehovet i prosjekterings- og utførelsesfasen 
er krevende. Eksempelvis vil dette omfatte flertrinnssøknader der ansvarsforholdene 
for prosjektering og utførelse er oppsplittet og krever koordinering, jf. SAK10 § 13-5 
første ledd og tilhørende veiledning. 

For dette godkjenningsområdet har foretaket vist til tre referanseprosjekter. To av de 
gjaldt landbruksbygning/driftsbygning hvor foretaket skriver at det var ansvarlig 
søker. Det tredje prosjektet gjaldt en enebolig. I klagen har foretaket vist til ytterligere 
tre prosjekter som gjaldt tilbygg på fjøs og leilighet samt arbeider på driftsbygning. 
Prosjektene er ikke nærmere beskrevet hva angår antall ansvarlige foretak, 
koordineringsbehov eller kompleksiteten på søknaden. 

Arbeider på driftsbygning eller enebolig vil sjelden kreve søknader av en slik 
kompleksitet at søkerfunksjonen kan plasseres i tiltaksklasse 2. Koordineringsbehovet 
i tiltaket vil som hovedregel heller ikke være krevende nok til å oppfylle kravene for 
tiltaksklasse 2. Etter direktoratets vurdering har ikke foretaket dokumentert å ha 
samlede kvalifikasjoner tilpasset det påklagede godkjenningsområdet i tiltaksklasse 
2, jf. SAK10 § 11-1. 

 

 

Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 og utførelse av montering av 
bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

Godkjenningsområdet utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 
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omfatter utførelse av konstruksjoner og slakkarmert, uarmert eller spennarmert 
betong med tiltak som etter NS 1990 +NA plasseres i pålitelighetsklasse 2, og 
forutsettes utført med ”normal kontroll”. Det samme gjelder for 
godkjenningsområdet utførelse av montering av bærende metall- eller 
betongkonstruksjoner, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav d og g og tilhørende 
veiledning.  

For disse to godkjenningsområdene har foretaket i søknaden vist til to av de samme 
prosjektene som nevnt ovenfor som gjaldt landbruksbygning/driftsbygning i tillegg 
til prosjektene det er vist til i klagen. Foretaket hadde ansvaret for betongarbeid, så 
som ringmur/fundament og støping av gulv samt montering av prefabrikerte 
betongelementer. Ut over dette er ikke prosjektene nærmere beskrevet. 

I NS 1990 +NA plasseres landbruksbygg som hovedregel i pålitelighetsklasse 1. Det 
er ikke gitt informasjon som tilsier at landbruksbygningene/driftsbygningene det er 
vist til bør plasseres i pålitelighetsklasse 2 og dermed havne innenfor tiltaksklasse 2. 
Foretaket har ikke vist til praksis innenfor tiltaksklasse 2 og har dermed ikke 
dokumentert å ha samlede kvalifikasjoner som er tilpasset de påklagede 
godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 11-1. 

 

I klagen skriver foretaket at kommunen nylig har begynt å plassere driftsbygninger i 
tiltaksklasse 2, og direktoratet forstår det slik at det derfor er nødvendig for foretaket 
å inneha sentral godkjenning for denne tiltaksklassen. Til dette vil direktoratet 
bemerke at plassering i tiltaksklasse baseres på byggesaksforskriftens bestemmelser 
og tilhørende veiledning. Kommunens vurdering av riktig tiltaksklasse for et tiltak er 
derfor av mindre betydning når direktoratet behandler søknader om sentral 
godkjenning. Videre er det slik at kommunen ikke har anledning til å kreve at et 
foretak skal inneha sentral godkjenning for å kunne bli tildelt ansvarsrett i en 
byggesak. Uten sentral godkjenning vil kommunen måtte vurdere foretakets 
kvalifikasjoner i forhold til tiltaket som skal utføres på selvstendig grunnlag. 

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Odland AS verken i 
søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige 
kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene søker, utførelse 
av plasstøpte betongkonstruksjoner og utførelse av montering av bærende metall- 
eller betongkonstruksjoner 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." 

Kopi:  Odland AS, Tjemslandshagen 43, 4360 VARHAUG 
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Sak 52/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra 
Atrium Design & Trade AS (godkjenningsnr. 2014/2352). 

 

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:  
Klagenemnda for sentral godkjenning finner ikke å kunne ta klagen til følge hva 
gjelder avslaget på søknad om godkjenning for utførelse av montering av bærende 
metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.  
 
Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultat enig med Direktoratet. Det hitsettes 
fra Direktoratets vedtak:  
"Klagen gjelder  

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

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

Subsidiært ønsker foretaket å bli vurdert for utførelse av montering av bærende 
metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1.  

Klage på vedtaket ble sendt inn via direktoratets elektroniske system den 06.03.2014. 
Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 29.  

 
Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 22.11.2013 søknad om sentral godkjenning for 
ansvarsrett.  

I vedtak datert 13.02.2014 avslo direktoratet søknad om sentral godkjenning. Ingen 
godkjenningsområder ble innvilget. Følgende godkjenningsområder ble ikke 
innvilget: 

• Oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2 

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

• Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i 
tiltaksklasse 2 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2 
Avslaget på utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i 
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tiltaksklasse 2 ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig og 
relevant utdanning, og at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekket det 
omsøkte godkjenningsområdet. Foretaket hadde dermed ikke tilstrekkelig 
dokumentert nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner for det omsøkte 
godkjenningsområdet, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-1 og 11-2. På denne 
bakgrunn fant direktoratet heller ikke grunnlag for å innvilge det omsøkte 
godkjenningsområdet i en lavere tiltaksklasse.  

 

Generelle opplysninger om foretaket  

Atrium Design & Trade AS har 10 ansatte og ligger i Oslo. Øivind Bystrøm er daglig 
leder. Han er utdannet innen økonomi (bachelornivå) fra Handelshøyskolen BI Oslo 
fra 2006. Foretaket har videre en ansatt som er utdannet bachelor i økonomi og 
forretningsjus fra 2006 og fysioterapeut fra 2010. Det er også tre stykker som er 
utdannet snekkere fra Litauen i 1993, 1995 og 2009. Foretaket har en ansatt som har 
fagbrev fra Norges brannskole, utdanning innen brønn og boreteknikk (2008 – 2009), 
og kranførerbevis og truckførerbevis.  

 

Saksgang   

22.11.2013: Søknad 

06.01.2014: Foreløpig svarbrev 

28.01.2014: Mottatt tilleggsinformasjon 

13.02.2014: Vedtak om sentral godkjenning  

06.03.2014: Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

08.04.2014: Bekreftelse på mottatt klage 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket har anført at Geir Byvold har innehatt ansvarsrett tidligere i G-tec 
Stålmontasje AS (org.nr. 995440571), som nå er avviklet, innenfor tilsvarende 
godkjenningsområde i tiltaksklasse 1. Byvold er montasjeleder, samt ansvarlig for 
kvalitetssikring i Atrium Design & Trade AS. Videre anføres det at ansatte montører 
har lang erfaring, samt utdannelse fra utlandet i forhold til det aktuelle fagområdet. 
Videre er det vist til tidligere lokale godkjenninger gitt av bl.a. Oslo kommune og 
Nedre Eiker kommune.  

 

Vurdering  

Direktoratet har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva 
gjelder sentral godkjenning for utførelse av montering av bærende metall- eller 
betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 eller 1.  

Ifølge SAK10 § 11-1 skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett 
”dokumentere at det har samlede kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte 
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godkjenningsområdet”. Det fremgår av bestemmelsens første ledd at det kreves at 
foretaket har ”nødvendig og relevant fagkompetanse”. Det følger av veiledning til 
SAK10 § 11-1 og tabell 1 at det kreves utdanning som svarer til krav til 
mesterbrevsutdanning eller fagskole med fagplan for linjefag for å få sentral 
godkjenning som utførende i tiltaksklasse 2, og minst 3 års relevant arbeidserfaring 
etter endt utdannelse. I tiltaksklasse 1 kreves det fagopplæring som svarer til 
fagprøve (svenneprøve), og minst 2 års relevant arbeidserfaring etter endt 
utdannelse. Tabellen er imidlertid veiledende.  

Videre skal det legges vekt på ”en vurdering av om foretakets kvalifikasjoner med 
hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte 
godkjenningsområdet” og foretakets ”tilknytning til godkjenningsområdet”, jf. 
SAK10 § 11-4 første og annet ledd. 

Det fremgår av foretakets organisasjonsplan og vedlagte CV-er og vitnemål at 
foretaket har ansatte med bachelorgrad innen økonomi og forretningsjus, 
fysioterapiutdannelse, tre snekkere og en med fagbrev fra norsk brannskole, samt 
kranførerbevis, truckførerbevis og utdanning innen brønn og boreteknikk. Foretaket 
har også to selgere.  

Direktoratet har foretatt en konkret vurdering og finner at foretaket ikke har 
dokumentert nødvendig og relevant formell fagkompetanse, jf. SAK10 §§ 11-1 første 
ledd og 11-4 første og andre ledd. Foretaket har nødvendig utdanningsnivå, men 
utdannelsen er ikke relevant. Relevant fagkompetanse for godkjenningsområdet 
utførelse av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i  tiltaksklasse 2 vil for 
eksempel være teknisk fagskole innen bygg. I tiltaksklasse 1 vil relevant utdannelse 
for dette godkjenningsområdet f.eks. være fagbrev som sveiser eller fagbrev innen 
betongfaget. Direktoratet har merket seg at Byvold, som bl.a. er ansatt som 
montasjeleder, har arbeidet som sveiser i perioden juni 2007 – juni 2008, men dette 
tilfredsstiller likevel ikke kravet til formell utdannelse innen sveiserfaget.  

Med bakgrunn i dette finner direktoratet at foretaket ikke har tilstrekkelig 
dokumentert at det har en samlet kompetanse tilpasset det påklagede 
godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 11-1 og 11-4. Direktoratet for 
byggkvalitet finner heller ikke grunnlag for å innvilge det påklagede 
godkjenningsområdet i en lavere på tiltaksklasse.   

Til de anførsler foretaket har kommet med i klagen, vil direktoratet gjøre 
oppmerksom på at vi har merket oss at Byvold gjennom foretaket G-tec Stålmontasje 
AS har hatt sentral godkjenning for utførelse av bærende metall- eller 
betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 tidligere. Det fremgår av organisasjonskartet til 
G-tec Stålmontasje AS at det hadde en ansatt med fagbrev innen sveise- og 
platearbeider og 7 års arbeidserfaring med dette, og en ansatt med fagbrev som 
industrimekaniker og sveisekurs og 17 års erfaring, se vedlagt organisasjonskart. Det 
er derfor grunn til å anta at dette var hovedårsaken til at foretaket fikk sentral 
godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av bærende metall- og 
betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1.  

Videre er det slik at praktiseringen av regelverket vedrørende den sentrale 
godkjenningsordningen har blitt noe strengere de siste årene som følge av 
bygningsmyndighetenes ønske om dette, jf. ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 132. Det er 
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følgelig ingen automatikk i at et foretak får fornyet sin sentrale godkjenning i samme 
godkjenningsområde eller i samme tiltaksklasse som det hadde tidligere. Ved søknad 
om fornyelse av sentral godkjenning må derfor foretaket dokumentere at det har 
nødvendig kvalifisert kompetanse i foretaket og at det har oppdatert praksis for 
godkjenningsområdet og i den omsøkte tiltaksklasse. 

Etter dette finner direktoratet at Atrium Design & Trade AS verken i søknaden eller i 
klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få 
godkjenning som utførende for montering av bærende metall- eller 
betongkonstruksjoner 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."  

Kopi:  Atrium Design & Trade AS, Postboks 52 Prinsdal, 1205 OSLO 
 

 

 
 
 
Sak 53/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral 

godkjenning fra Brødr.Amundsen Rørleggerbedrift AS 
(godkjenningsnr. 2014/2394). 

 
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:  
Klagenemnda for sentral godkjenning finner ikke å kunne ta klagen til følge hva 
gjelder avslaget på søknad om fornyelse av sentral godkjenning  for overordnet 
ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1, overordnet ansvar for utførelse i 
tiltaksklasse 2, overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1, kontroll av 
brannsikkerhet i tiltaksklasse 2.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.  
 
Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultat enig med Direktoratet. Det hitsettes 
fra Direktoratets vedtak:  
"Klagen gjelder  

Klagen gjelder avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning for følgende 
godkjenningsområder: 
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• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1 

• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 2 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 

• Kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 2 
 

I brev datert 26.02.2014 ble vedtaket påklaget ved Mari-Ann Amundsen. Klagen er 
rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 
Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 20.01.2014 søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning for ansvarsrett.  

 

I vedtak datert 13.02.2014 avslo direktoratet delvis søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning. Følgende godkjenningsområder ble innvilget:  

• Søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• Våtromsarbeid i tiltaksklasse 1 

• Kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 
 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1 

• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 2 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 

• Kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 2 
 

Begrunnelsen for avslagene var at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad 
dekket de omsøkte godkjenningsområdene, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 13-5 
andre, tredje og femte ledd og tilhørende veiledning. 
 

Generelle opplysninger om foretaket  

Brødr.Amundsen Rørleggerbedrift fikk sentral godkjenning første gang i 2011. 
Bedriften ble opprettet i 1984, men fikk nytt organisasjonsnummer som følge av en 
driftsendring i 2009. I perioden 12.04.2011 – 12.02.2014 hadde foretaket sentral 
godkjenning for godkjenningsområdene søker, overordnet ansvar for prosjektering, 
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overordnet ansvar for kontroll og kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1, prosjektering av 
sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner, overordnet ansvar for utførelse og utførelse 
av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2. 

Foretaket har 11 ansatte og ligger i Oslo. Mari-Ann Amundsen er daglig leder. Hun 
har mesterbrev som rørlegger. I tillegg har bedriften flere ansatte med svennebrev 
som rørlegger samt én ansatt med svennebrev som murer og én som tømrer. 

 

Saksgang   

20.01.2014: Søknad 

13.02.2014: Vedtak om sentral godkjenning (delvis avslag) 

07.03.2014: Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

I klagen har foretaket lagt ved 3 nye referanseprosjekter som på søknadstidspunktet 
ikke var ferdigstilt. I forbindelse med godkjenningsområdet kontroll av 
brannsikkerhet skriver foretaket at utførelse av dette ved brutt brannskille, samt 
kontroll, er noe som utføres hver gang et prosjekt er søknadspliktig. Videre skriver 
foretaket at sanitærarbeid som medfører brutt brannskille og brannsikring i 
forbindelse med dette er gjennomgående på referanseprosjektene deres, og antar at 
kontroll av brannsikkerhet er det kontrollområdet som dekker slike arbeider. 

Når det gjelder områdene for overordnet ansvar som er påklaget skriver foretaket at 
det utfører alt innen VVS arbeid, men at det også har mange totalentreprenøroppdrag 
av mer eller mindre karakter. Foretaket nevner særlig totalrehabilitering av våtrom i 
større bygg. Videre skriver foretaket at det har 3 forskjellige håndverksgrupper 
ansatt, rørlegger, tømrer og murer, og at foretaket har tverrfaglig ansvar for 
prosjektering og utførelse av deres prosjekter og leier ofte inn underentreprenører 
hvor foretaket har hatt prosjekteringen i forkant. Foretaket utfører også tverrfaglig 
kontroll av underentreprenørene.  

 

 

Vurdering  

Direktoratet har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva 
gjelder sentral godkjenning for godkjenningsområdene overordnet ansvar for 
prosjektering i tiltaksklasse 1, overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 2, 
overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 og kontroll av brannsikkerhet i 
tiltaksklasse 2.  

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

 

Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1 

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

I søknaden har foretaket vist til tre referanseprosjekter for dette 
godkjenningsområdet. Begge prosjektene gjaldt rehabilitering av våtrom med 
membranarbeider og rørinstallasjoner hvor foretaket hadde totalansvaret. Foretaket 
skriver at det i det ene prosjektet hadde ansvar for prosjektering, utførelse og kontroll 
av underleverandører og egne arbeider innenfor sanitærinstallasjoner, brannsikring, 
fukttetthet og tekniske installasjoner. I klagen skriver foretaket at det har mange ulike 
oppdrag som totalentreprenør, for eksempel mye totalrehabilitering av våtrom i 
større bygg. Foretaket har ansatte som er rørleggere samt en murer og en tømrer og 
har ansvaret for prosjektering og utførelse av deres prosjekter. Foretaket leier også 
inn underentreprenører hvor Brødr.Amundsen Rørleggerbedrift har hatt 
prosjekteringen i forkant.  

Etter direktoratets vurdering omfattes praksisen foretaket har vist til av 
godkjenningsområdene våtromsarbeid og prosjektering/utførelse av sanitær-, varme 
og slukkeinstallasjoner. Foretaket har ikke vist til å ha hatt ansvar for komplett 
prosjektering av alle relevante fagområder i et tiltak, utover ansvar for 
totalrehabilitering av våtrom. Foretaket har ikke dokumentert at det har samlede 
kvalifikasjoner som er tilpasset det påklagede godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1. 

 

 

Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 2 

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

For dette godkjenningsområdet viser foretaket til fem referanseprosjekter. Samtlige 
prosjekter gjaldt arbeider med våtrom i stort frittliggende boligbygg på 5 et. eller mer. 
Foretaket har allerede fått innvilget godkjenningsområdet våtromsarbeid i 
tiltaksklasse 1. Dette godkjenningsområdet innebærer blant annet alle nødvendige 
tilhørende arbeider for gjennomføring av et våtrom. Dette vil omfatte søknad, 
prosjektering, valg av produkter og utførelse, samt koordineringsansvar for 
arbeidene. Arbeid med våtrom i boliger og andre typer bygg ligger i tiltaksklasse 1 
uavhengig av størrelsen på selve bygget, jf. SAK10 § 13-5 fjerde ledd og tilhørende 
veiledning. Foretaket har ikke dokumentert erfaring med ansvar for komplett 
utførelse for andre og mer omfattende tiltak enn våtromsarbeider og prosjektene det 
vises til faller inn under godkjenningsområdet våtromsarbeid. Foretaket har ikke 
dokumentert at det har samlede kvalifikasjoner som er tilpasset det påklagede 
godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1. 

 

Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 

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

Også for dette godkjenningsområdet viser foretaket til 2 referanseprosjekter som 
gjaldt totalansvar ved rehabilitering av bad. I det ene prosjektet kontrollerte foretaket 
våtromsarbeidene, mens det i det andre hadde ansvar for prosjektering, kontroll av 
underleverandører og egne arbeider innenfor sanitærinstallasjoner, brannsikring, 
fukttetthet og tekniske installasjoner. I klagen har foretaket lagt ved dokumentasjon 
på at det har hatt ansvarsrett som kontrollerende for fuktsikring av våtrom og for 
sanitæranlegg med branntetting. Foretaket har ikke vist til erfaring med overordnet 
ansvar for kontroll, koordinering av kontroll osv., for et tiltak utover 
kontrolloppgaver i forbindelse med våtrom. Heller ikke for dette 
godkjenningsområdet har foretaket dokumentert å ha bred nok erfaring og samlede 
kvalifikasjoner som er tilpasset overordnet ansvar for kontroll, jf. SAK10 § 11-1. Det 
opplyses om at flere av arbeidene foretaket har vist til omfattes av 
godkjenningsområdet kontroll av våtrom.  

 

Kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 2 

For godkjenning som ansvarlig kontrollerende i tiltaksklasse 2 er kravet til utdanning 
utdanning som svarer til det som kreves for eksamen fra ingeniørhøgskole. Relevant 
utdanning for det påklagede godkjenningsområdet vil for eksempel være ingeniør 
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innenfor brann eller bachelor i arkitektur, jf. SAK10 § 11-1 første ledd og veiledningen 
til bestemmelsen slik den gir uttrykk for den sentrale godkjenningsordningens 
praksis for krav til utdanning. Foretakets ansatte har mesterbrev eller svennebrev 
som rørlegger, tømrer og murer og har dermed verken tilstrekkelig utdanningsnivå 
eller relevant utdanning for det påklagede godkjenningsområdet. 

For brannsikkerhet er kontrollkravet begrenset til prosjektering av 
brannsikkerhetskonseptet, jf. SAK10 § 14-2 andre ledd bokstav d og tilhørende 
veiledning. Det skal påvises i kontrollen at brannkonseptet definerer de nødvendige 
ytelsene (krav) som skal oppfylles i detaljprosjekteringen, jf. SAK10 § 13-5 femte ledd 
bokstav g og tilhørende veiledning. 

I søknaden og i klagen viser foretaket kun til kontroll av utførelse av brannsikkerhet 
ved brutt brannskille, men kan ikke dokumentere praksis med kontroll av 
prosjektering av brannsikkerhetskonseptet. Dette, sammenholdt med at foretaket ikke 
har tilstrekkelig relevant utdanning eller utdanningsnivå, gjør at det er direktoratets 
vurdering at foretaket ikke har dokumentert å ha samlede kvalifikasjoner for det 
påklagede godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1. 

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Brødr.Amundsen 
Rørleggerbedrift verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at 
det har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for 
godkjenningsområdene overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1, 
overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 2, overordnet ansvar for kontroll i 
tiltaksklasse 1 og kontroll av brannsikkerhet 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." 

Kopi:  Brødr.Amundsen Rørleggerbedrift, Trondheimsveien 170, 0570 OSLO 
 
 
 
 
 
 
 
Sak 54/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral 

godkjenning fra XFORM AS (godkjenningsnr. 2014/2418). 
 
Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra Direktoratet. Klagenemnda 
behandler saken etter fvl § 34 og kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til 
nye omstendigheter.   

Vedtak:  
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Klagenemnda for sentral godkjenning finner ikke å kunne ta klagen til følge hva 
gjelder avslaget på søknad om fornyelse av sentral godkjenning for prosjektering av 
bygningsfysikk i tiltaksklasse 3 og overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.  
 
Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultat enig med Direktoratet. Det hitsettes 
fra Direktoratets vedtak:  
"Klagen gjelder  

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

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 3 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3 
Subsidiært ønsker foretaket å bli vurdert i en lavere tiltaksklasse for begge de 
påklagede godkjenningsområdene.  

I brev datert 05.03.2014 ble vedtaket påklaget ved Christina Kvamme. Klagen er 
rettidig, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 29.  

 
Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 30.01.2014 søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning for ansvarsrett.  

I vedtak datert 03.03.2014 avslo direktoratet delvis søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning. Følgende godkjenningsområder ble innvilget:  

• Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 3 

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

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 3 
Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

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

• Prosjektering av utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 3 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3 
Begrunnelse for avslaget vedrørende prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 3 
var at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekte det omsøkte 
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godkjenningsområdet og tiltaksklasse, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 13-5 andre 
ledd bokstav h) og tilhørende veiledning. Foretaket hadde således ikke tilstrekkelig 
dokumentert nødvendig og relevant fagkompetanse, jf. SAK10 kap. 11. Det ble 
samtidig opplyst at prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 og 3 bl.a. omfatter 
underliggende fagområder i tiltaksklasse 2, herunder bygningsfysikk, lydforhold, og  
brannkonsept, jf. veiledning til SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav b) nr. 2.  

Avslaget på overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3 ble begrunnet med at 
referanseprosjektet ikke i tilstrekkelig grad dekte det omsøkte godkjenningsområdet, 
jf. SAK10 § 14-7 og veiledning til SAK10 § 13-5 femte ledd bokstav a). Foretaket 
hadde således ikke dokumentert nødvendig og relevant fagkompetanse, jf. SAK10 
kap. 11.   

 

Generelle opplysninger om foretaket  

Xform fikk sentral godkjenning første gang 10.02.2011. I perioden 10.02.2011 – 
10.02.2014 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene søker i 
tiltaksklasse 3, prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 3, og overordnet ansvar for 
prosjektering i tiltaksklasse 2.  

Foretaket har 4 ansatte og ligger i Førde kommune i Sogn og Fjordane. Christina 
Kvamme er daglig leder. Det er opplyst at foretaket har fire ansatte med 
universitet/høyskole høyere grad innen arkitektur (sivilarkitekter). De har 
henholdsvis 3, 4 og mer enn 8 års praksistid etter endt utdanning.    

 

Saksgang   

30.01.2014: Søknad 

03.03.2014: Vedtak om sentral godkjenning (delvis avslag) 

05.03.2014: Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket har anført at referanseprosjekter innsendt i søknaden skal være dekkende 
for ansvarsområdene.  

 

Vurdering  

Direktoratet har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva 
gjelder sentral godkjenning for prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 3 og 
overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3. Direktoratet har også funnet at de 
påklagede godkjenningsområdene heller ikke kan gis i lavere tiltaksklasser.    

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

 

Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 3 

Det følger av veileder til SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav h) at godkjenningsområdet 
omfatter verifikasjon av ytelser og tekniske løsninger for følgende fagområder i 
henhold til byggteknisk forskrift: energi, strålingsmiljø, lyd og fukt. 

Videre følger det av ovennevnte veileder til § 13-5 andre ledd bokstav h) nr. 3 at 
godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3 omfatter prosjektering av nybygg eller ved 
vesentlig endring av eksisterende bygninger der prosjekteringen skjer i samsvar med 
energitiltaksmetoden eller energirammemetoden og prosjektering av bygninger med 
flere enn 5 etasjer. Videre omfattes bl.a. kompliserte bygninger med flere soner 
(flerfunksjonsbygninger eller bygninger med ulike tekniske installasjonssystemer, 
soltilskudd og internvarmetilskudd). Eksempler på tiltak i denne tiltaksklassen er: 
store kontor- og skolebygg, store forsamlingslokaler og flerfunksjonelle bygg, store 
sportshaller og kjøpesentra, store industribygg med stor persontrafikk, og store 
sykehus, overnattingsbygg og svømmehaller.  

I søknaden er det lagt ved 7 referanseprosjekter for godkjenningsområdet 
prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 3. Det første prosjektet gjaldt 
butikk/forretningsbygning i Lærdal (saksnr. 11/1333) hvor det ble gitt ferdigattest i 
2008. Nordplan AS/Xform AS er oppgitt som ansvarlig foretak, og Svein Torsnes 
svar ansvarlig prosjekterende arkitekt. Han hadde ansvar for bygningsfysikken. Det 
andre prosjektet gjaldt kjøpesenter/varehus i Årdal (saksnr. 11/1333) hvor det ble 
gitt ferdigattest i 2014. Det er opplyst at foretaket var ansvarlig for bygningsfysikken. 
For dette prosjektet er det lagt ved et eget skriv hvor det fremgår at bygget er på 6500 
m2, og inneholder butikker over 2 etg., parkeringskjeller og 9 boliger på toppen med 
et felles gatetun. Det tredje prosjektet gjaldt rekkehus med 3-4 boliger (saksnr. 
14/1488) hvor det ble gitt ferdigattest i 2008. Foretaket var ansvarlig prosjekterende, 
herunder ansvar for bygningsfysikken, og hadde overordnet ansvar for prosjektering. 
Det fjerde prosjektet gjaldt butikk/forretningsbygning (saksnr. 1998/3083) hvor det 
ble gitt ferdigattest i 2000. Foretaket Christina Kvamme var ansvarlig prosjekterende 
arkitekt og hadde bl.a. ansvar for bygningsfysikken. Det femte prosjektet gjaldt annen 
skolebygning eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slike bygninger 
(saksnr. 2006/001746) hvor det ble gitt ferdigattest i 2007. Nordplan AS er oppgitt 
som ansvarlig foretak, og Svein Torsnes var ansvarlig prosjekterende arkitekt, 
herunder ansvarlig for bygningsfysikken. Det sjette prosjektet gjaldt stort 
frittliggende boligbygg på 3 og 4 etg. (saksnr. 14/438) hvor det ble gitt ferdigattest i 
2014. Foretaket var ansvarlig prosjekterende arkitekt, og hadde bl.a. ansvaret for 
energiregnskapet. Det siste referanseprosjektet gjaldt barnehage (saksnr. 10/1211) 
hvor det ble gitt ferdigattest i 2006. Foretaket var ansvarlig prosjekterende arkitekt, 
og hadde bl.a. ansvar for energiregnskapet.  

I klagen er det anført at referanseprosjekter innsendt i søknaden skal være dekkende 
for det påklagede ansvarsområdet.   

Direktoratet etterspurte en nærmere faglig beskrivelse av de allerede innsendte 
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referanseprosjektene i brev av 02.07.2014, samt en mer utfyllende kompetanseoversikt 
over de ansattes faglige kvalifikasjoner (utdanning og arbeidserfaring)."  

Direktoratet har ikke mottatt svar på denne henvendelsen pr. i dag, 02.09.2014, og 
klagen blir behandlet slik den foreligger på dette tidspunktet."  

Klagenemnda vil bemerke at for det aktuelle godkjenningsområdet (prosjektering av 
bygningsfysikk) foreligger et krav om utdanning som sivilingeniør. Sivilarkitekt er 
også godkjent som relevant utdanning dersom det foreligger spesialisering innen 
bygningsfysikk, jf. SAK 11-1 med veiledning. 

"Direktoratet har foretatt en konkret vurdering og finner at referanseprosjektene ikke 
i tilstrekkelig grad dekker det påklagede godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3, jf. 
SAK10 §§ 11-1, 11-2 og 13-5 andre ledd bokstav h) og tilhørende veileder. Flere av 
byggene fremstår som store, bl.a. kjøpesenteret med boliger i Årdal, men prosjektene 
er i liten grad beskrevet. Det fremgår f.eks. ikke hva foretaket har prosjektert av 
bygningsfysikk, det er lite eller ingen informasjon om prosjektenes 
omfang/størrelse/kompleksitet, og det er heller ikke opplyst om prosjekteringen er i 
samsvar med energitiltaksmetoden eller energirammemetoden. Foretaket har således 
ikke tilstrekkelig dokumentert samlede kvalifikasjoner som er tilpasset 
godkjenningsområdet prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 3, jf. SAK10 § 
11-1. På denne bakgrunn har direktoratet heller ikke kunnet innvilge sentral 
godkjenning i en lavere tiltaksklasse.    

 

Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3 

Det følger av veiledning til SAK10 § 13-5 femte ledd at med ”uavhengig kontroll” 
forstår vi kontroll utført av et annet foretak enn det foretaket som har utført arbeidet 
som skal kontrolleres.  

Videre følger det av veiledning til SAK10 § 13-5 femte ledd bokstav a) at sentral 
godkjenning for overordnet ansvar for kontroll gis til foretak som har erfaring med 
kontroll av prosjekterings- og utførelsesoppgaver av relevante fagområder og 
grenseflater. Det er en forutsetning at foretaket har kvalifisert personell med relevant 
praksis fra prosjektering og prosjekteringsledelse, samt praksis fra 
utførelse/byggeledelse. Videre er det en forutsetning at foretaket har rutiner for 
fagkontroll og tverrfaglig kontroll, slik at kontrollen utføres på en hensiktsmessig 
måte og i nødvendig omfang. Ansvarsrett for kontroll forutsetter kompetanse til å 
kontrollere både prosjektering og utførelse.  

Det følger også av veilederen at foretak med sentral godkjenning for overordnet 
ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3 kan påta seg ansvar for uavhengig kontroll av 
prosjektering og/eller utførelse av alle tiltak (bygning, anlegg, konstruksjon, 
installasjon) der alle vesentlige fagområder ligger i tiltaksklasse 3.  

I søknaden har foretaket lagt ved de samme 7 referanseprosjekter som omtalt 
ovenfor. Foretaket har for dette godkjenningsområdet opplyst at de har vært 
ansvarlig kontrollerende foretak i disse prosjektene, og at det har utført egenkontroll i 
flere av dem. 

I klagen er det anført at referanseprosjekter innsendt i søknaden skal være dekkende 



	  

Side	  22	  

for det påklagede ansvarsområdet.   

Direktoratet etterspurte en nærmere faglig beskrivelse av de allerede innsendte 
referanseprosjektene i brev av 02.07.2014, samt en mer utfyllende kompetanseoversikt 
over de ansattes faglige kvalifikasjoner (utdanning og arbeidserfaring).  

Direktoratet har ikke mottatt svar på denne henvendelsen pr. i dag, 02.09.2014, og 
klagen blir behandlet slik den foreligger på dette tidspunktet.  

Direktoratet har foretatt en konkret vurdering og finner at referanseprosjektene ikke i 
tilstrekkelig grad dekker det påklagede godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3, jf. 
SAK10 §§ 11-1, 11-2 og 13-5 femte ledd bokstav a) og tilhørende veileder. 
Referanseprosjektene er i liten grad beskrevet, og det fremgår f.eks. ikke om foretaket 
har erfaring med byggeledelse, hvilke foretak som er kontrollert, hva som er 
kontrollert eller hvilken tiknytning foretaket hadde til det foretaket som ble 
kontrollert. Direktoratet har merket seg at foretaket har foretatt kontroll på egne 
arbeider (egenkontroll), men dette anses ikke for å være relevant praksis for det 
påklagede godkjenningsområdet, jf. veiledning til SAK10 § 13-5 femte ledd. Foretaket 
har således ikke tilstrekkelig dokumentert at det har kontrollert andre foretaks 
arbeider. Etter dette finner direktoratet at foretaket ikke tilstrekkelig har dokumentert 
samlede kvalifikasjoner som er tilpasset godkjenningsområdet overordnet ansvar for 
kontroll i tiltaksklasse 3, jf. SAK10 § 11-1. På denne bakgrunn har direktoratet heller 
ikke kunnet innvilge sentral godkjenning i en lavere tiltaksklasse.    

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

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

Kopi:  Xform AS, Postboks 407, 6803  FØRDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sak 55/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra 

Staas Bygg AS (godkjenningsnr. 2014/2621). 
 
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:  
Klagenemnda for sentral godkjenning finner ikke å kunne ta klagen til følge hva 
gjelder avslaget på søknad om sentral godkjenning  for utførelse av tømrerarbeid og 
montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2. 
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Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.  
 
Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultat enig med Direktoratet. Det hitsettes 
fra Direktoratets vedtak:  
"Klagen gjelder  

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

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 
I brev datert 11.03.2014 ble vedtaket påklaget ved Steinar Aasen. Klagen er rettidig, jf. 
forvaltningsloven (fvl.) § 29.  

 
Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 21.01.2014 søknad om sentral godkjenning for 
ansvarsrett.  

I vedtak datert 19.02.2014 avslo direktoratet delvis søknad om sentral godkjenning. 
Følgende godkjenningsområder ble innvilget:  

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

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av lydforhold og vibrasjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 

• Våtromsarbeid i tiltaksklasse 1 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 

• Kontroll av våtrom (i boliger) i tiltaksklasse 1 
Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

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

• Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2 

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

• Kontroll av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 
Avslaget på utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i 
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tiltaksklasse 2 ble begrunnet med at referanseprosjektet ikke i tilstrekkelig grad dekte 
det omsøkte godkjenningsområdet. Foretaket hadde dermed ikke tilstrekkelig 
dokumentert nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner, jf. byggesaksforskriften 
(SAK10) §§ 11-1 første ledd og 11-2 tredje ledd. 
 

Generelle opplysninger om foretaket  

Foretaket har 2 ansatte og ligger i Melhus kommune i Sør-Trøndelag. Steinar Aasen 
er daglig leder. Han har svennebrev i tømrerfaget fra 1979. Ronny Geving har 
svennebrev i tømrerfaget fra 1997 og mesterbrev i tømrerfaget fra 2004.   

 

Saksgang   

21.01.2014: Søknad 

19.02.2014: Vedtak om sentral godkjenning (delvis avslag) 

11.03.2014: Klage på vedtak 

 

Foretakets anførsler 

I klagen har foretaket anført at foretaket har dokumentert ansatt med relevant praksis 
innenfor det påklagede godkjenningsområdet, og at avslaget således er gitt på feil 
grunnlag. Foretaket har også dokumentert faglig leder med relevant praksis og 
utdannelse. Det vises for øvrig til klagen i sin helhet.  

 

Vurdering  

Direktoratet har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva 
gjelder sentral godkjenning for utførelse av tømrerarbeid og montering av 
trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2.   

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

Klagenemnda vil bemerke at utdanningsnivået ihht Sak § 11-1 med veiledning er 
tilfredsstilt ved at Ronny Geving har mesterbrev i tømrerfaget. Spørsmålet blir 
dermed videre om praksiskravet i samme bestemmelse er oppfylt.  

Det hitsettes videre fra Direktoratets vedtak: "Det følger av veileder til SAK10 § 13-5 
tredje ledd bokstav e) nr. 2 at godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeid og 
montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 omfatter oppføring og vesentlig 
endringsarbeider av bygning med boenhet og flere enn 3 etasjer, og bygning for 
publikum og arbeidsbygning med 3 og 4 etasjer, samt andre trekonstruksjoner av 
tilsvarende kompleksitet.  
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I søknaden er det lagt ved 11 referanseprosjekter for dette godkjenningsområdet, og 
alle referanseprosjektene er ansattreferanser for Ronny Geving fra Aasen Bygg AS. 7 
av referanseprosjektene gjelder enebolig, tomannsbolig, og rekkehus. Videre er det 
lagt ved et referanseprosjekt vedrørende store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 
etasjer i Trondheim (gnr. 76, bnr. 267). Ferdigattest ble gitt i 2005. Det er opplyst at 
foretaket byttet kledning og vindsperre på eksisterende byggverk. Geving hadde 
rollen som bas. Det er også lagt ved et referanseprosjekt vedrørende oppsetting av 
innvendige vegger av tre (støv-vegger) i en svømmehall i Trondheim (gnr. 439, bnr. 
168). Geving hadde rollen som bas/tømrer/anleggsleder. Ferdigattest ble gitt i 2014. 
Det er lagt ved to referanseprosjekter vedrørende arbeider på bo- og servicesentre i 
Trondheim. Den første gjelder gnr. 423, bnr. 223. Her stod foretaket for tømrerarbeid 
og montering. Ferdigattest ble gitt i 2011. Ronny Geving hadde rollen som bas. Det 
andre gjaldt gnr. 100, bnr. 114. Også her stod foretaket for tømrerarbeid og 
montering. Geving hadde rollen som tømrer. Ferdigattest ble gitt i 2002. 

I klagen er det anført at foretaket har dokumentert faglig leder med 
referanseprosjekter som dekker det påklagede godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2.  

I brev av 03.07.2014 etterspurte direktoratet en nærmere beskrivelse av fire av 
referanseprosjektene, og mulig manglende vedlegg til klagen. I tillegg ble det opplyst 
at foretaket har anledning til å sende inn andre referanseprosjekter som kan 
dokumentere at foretaket har erfaring med utførelse av tømrerarbeider og montering 
av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2.   

I e-post av 06.08.2014 har foretaket sendt inn vedleggene som manglet i klagen, 
herunder to nye referanseprosjekter, samt tilleggsbeskrivelse av tre 
referanseprosjekter. Det første referanseprosjektet gjaldt stort frittliggende boligbygg  
på 5 etg. (gnr. 100, bnr. 459) hvor det ble gitt ferdigattest i 2008. I tilleggsbeskrivelsen 
er det opplyst at bygget inneholdt ca. 60 boenheter, samt parkeringsanlegg over 1200 
m2. Krav og utførelse iht. TEK07, brannceller, lydkrav og samordning av øvrige fags 
utførelse. Det andre referanseprosjektet gjaldt stort frittliggende boligbygg i 2 etg. 
(gnr. 62, bnr. 567/568/569) hvor det ble gitt ferdigattest i 2010. I begge disse 
referanseprosjektet var det Aasen Bygg AS som var ansvarlig foretak, og Geving 
hadde rollen som tømrer. Det er videre opplyst for begge referanseprosjektene at 
vanskelighetsgrad tilsvarte tiltaksklasse 2. Foretaket stod for kvalitet, lyd, tekniske 
løsninger og utførelse av brann. Videre har foretaket gitt en nærmere beskrivelse av 
to av prosjektene som var innsendt med søknaden. Det første prosjektet gjaldt annen 
bygning for bofelleskap (gnr. 423, bnr. 223). Aasen Bygg AS stod for oppføring av 8 
boenheter for vanskeligstilte i Trondheim kommune. Det var krav om tilpassing som 
universell utforming, brannceller, lydkrav og samordning av øvrige fags utførelse. 
Geving hadde rollen som bas. Det andre prosjektet gjaldt oppføring av ca. 24 
boenheter fordelt på fire bygninger i 3 etg. (gnr. 62, bnr. 467/568/569). Aasen Bygg 
AS var totalentreprenør, og Gevings rolle i prosjektet var tømrer. Krav og utførelse 
iht. TEK07, brannceller, lydkrav og samordning av øvrige fags utførelse.  

Direktoratet har foretatt en konkret vurdering og finner at referanseprosjektene ikke i 
tilstrekkelig grad dekker det påklagede godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. 
SAK10 §§ 11-1, 11-2 og 13-5 tredje ledd bokstav e) og tilhørende veileder. De fleste 
referanseprosjektene lagt ved søknaden gjelder arbeider med enebolig, tomannsbolig 
og rekkehus, og ligger i tiltaksklasse 1, jf. veileder til SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav 
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e) nr. 1. I noen av prosjektene, slik som f.eks. arbeidene i svømmehallen (gnr. 439, 
bnr. 168), fremstår arbeidene for direktoratet som mindre endringsarbeider og ligger 
således i tiltaksklasse 1. For at slike arbeider skal ligge i tiltaksklasse 2, må de være 
vesentlige, jf. veiledning til SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav e) nr. 2. Øvrige 
referanseprosjekter er i liten grad beskrevet eller generelt beskrevet, og det fremgår 
f.eks. ikke hvilke arbeidsoppgaver som er utført, størrelse på prosjektene eller 
kompleksitet/omfang på arbeidene. 

Endelig er rollen som tømrer og/eller bas ikke tilstrekkelig kvalifiserende for sentral 
godkjenning i tiltaksklasse 2. Foretaket har således ikke tilstrekkelig dokumentert 
samlede kvalifikasjoner som er tilpasset godkjenningsområdet utførelse av 
tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 11-1.  

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at STAAS Bygg AS verken i 
søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige 
kvalifikasjoner til å få godkjenning som utførende for tømrerarbeid og montering av 
trekonstruksjoner 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.  
 
"Kopi:  STAAS Bygg AS, Hesttrøa 48, 7224  MELHUS 
 
 
 
 
 
 
Sak 56/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral 

godkjenning fra Sarpsborg Industriservice AS (godkjenningsnr. 
2014/2755). 

 
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:  
Klagenemnda for sentral godkjenning finner ikke å kunne ta klagen til følge hva 
gjelder avslaget på søknad om fornyelse av sentral godkjenning  for overordnet 
ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 3, overordnet ansvar for utførelse i 
tiltaksklasse 3.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.  
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Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultat enig med Direktoratet. Det hitsettes 
fra Direktoratets vedtak. Klagenemnda har merknader til nytt innsendt materiale som 
fremgår nedenfor:  
"Klagen gjelder  

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

• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 3 

• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 3 
 

I brev mottatt 14.03.2014 ble vedtaket påklaget ved Ole H. Nilsen. Klagen er rettidig, 
jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Følgende godkjenningsområde er innvilget i klageomgangen: 

• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 1 
 
Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 31.01.2014 søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning for ansvarsrett.  

 

I vedtak datert 27.02.2014 avslo direktoratet delvis søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning. Følgende godkjenningsområde ble innvilget:  

• Utførelse av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2 
 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 3 

• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 3 
 

Avslaget på godkjenningsområdet overordnet ansvar for prosjektering ble begrunnet 
med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig utdanningsnivå, jf. 
byggesaksforskriften (SAK10) § 11-1 første ledd og veiledningen til bestemmelsen. 
Referanseprosjektene dekket heller ikke i tilstrekkelig grad ansvaret som 
godkjenningsområdet omfatter, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav a og tilhørende 
veiledning. Foretaket hadde dermed ikke tilstrekkelig dokumentert nødvendige og 
relevante faglige kvalifikasjoner for det omsøkte godkjenningsområdet, jf. SAK10 
kap. 11. 

For godkjenningsområdet overordnet ansvar for utførelse var avslaget begrunnet 
med at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekket det omsøkte 



	  

Side	  28	  

godkjenningsområdet og at foretaket dermed ikke hadde tilstrekkelig dokumentert 
relevant og nødvendig fagkompetanse for det omsøkte godkjenningsområdet, jf. 
SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav a og tilhørende veiledning og kap. 11. 
 

 

Generelle opplysninger om foretaket  

Sarpsborg Industriservice AS fikk sentral godkjenning første gang 13.04.2011. I 
perioden fram til 26.02.2014 hadde foretaket sentral godkjenning for 
godkjenningsområdet overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 3. 

Foretaket har 30 ansatte og ligger i Sarpsborg kommune i Østfold. Ole Henrik Nilsen 
er daglig leder. Han er utdannet industrirørlegger i 1996. Foretaket har også andre 
ansatte med fagbrev som industrirørlegger og en ansatt som er utdannet 
maskiningeniør i 1969. 

 

Saksgang   

31.01.2014: Søknad 

27.02.2014: Vedtak om sentral godkjenning (delvis avslag) 

19.03.2014: Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

I klagen skriver foretaket at de primært jobber med prosess- og industrianlegg og at 
de derfor er avhengige av tiltaksklasse 3. Foretaket viser til sin ansatt som er 
maskiningeniør og legger ved tre referanseprosjekter hvor foretaket har hatt 
overordnet ansvar for prosjektering og utførelse. 

  

Vurdering  

Direktoratet har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva 
gjelder sentral godkjenning for godkjenningsområdene overordnet ansvar for 
prosjektering og overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 3. 

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

For overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 3 kreves det utdanning på 
universitetsnivå som sivilingeniør, master i arkitektur eller tilsvarende grad, jf. 
SAK10 § 11-1 første ledd og veiledningen til bestemmelsen slik den gir uttrykk for 
den sentrale godkjenningsordningens praksis for krav til utdanning. Foretaket 
tilfredsstiller dermed ikke kravet til utdanning for dette godkjenningsområdet i 
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tiltaksklasse 3. For godkjenningsområdet overordnet ansvar for utførelse og for 
overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1 eller 2, vil imidlertid kravet til 
utdanning være oppfylt da foretaket har en ansatt som er ingeniør. 

Godkjenningsområdene overordnet ansvar for prosjektering og overordnet ansvar for 
utførelse omfatter ansvar for komplett prosjektering/utførelse av alle relevante 
fagområder som inngår i et tiltak, med koordinering av eventuelle 
underentreprenører og ansvar for grensesnitt. Plassering i tiltaksklasse vil avhenge av 
antall fagområder som skal prosjekteres/utføres og det koordineringsbehovet disse 
utløser, samt antall grensesnitt. Tiltaksklasse for de enkelte fagområdene behøver 
ikke være avgjørende. Tiltaksklasse 3 omfatter ansvar for komplett 
prosjektering/utførelse av store og krevende tiltak med stor vanskelighetsgrad, hvor 
mange av oppgavene ligger i tiltaksklasse 3. Tiltak omfatter mange krevende 
grensesnitt mellom fagområder, jf. SAK10 § 13-5 andre og tredje ledd bokstav a og 
tilhørende veiledning. 

I søknaden har foretaket vist til de samme to prosjektene for begge 
godkjenningsområdene. Det ene prosjektet gjaldt en enebolig. Foretaket skriver at det 
ikke hadde ansvarsrett grunnet at fjernvarme var konsesjonsbelagt og derfor ikke 
byggesøkt. Foretaket var utførende underleverandør for Fredrikstad Fjernvarme AS. 
Foretaket utførte installasjoner av varmevekslere i næringsbygg og installering av 
sentraler. Foretaket sveiste og muffet fjernvarmerør opp til dimensjon DN 250 i 
grøfter, hvor de hadde underleverandør til å utføre gravingen for seg. 

Det andre prosjektet det er vist til gjaldt varmepumpeanlegg. Kragerø kommune var 
byggherre og Sarpsborg Industriservice AS var entreprenør. Foretakets 
arbeidsoppgave var å installere nytt varmepumpeanlegg og sveising av tilhørende 
røranlegg.  

Etter direktoratets vurdering har ikke foretaket med disse to prosjektene 
dokumentert å ha praksis med overordnet ansvar. I det ene prosjektet var foretaket 
selv underleverandør, mens det i det andre utførte arbeider som omfattes av 
godkjenningsområdet utførelse av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner. Dette 
godkjenningsområdet fikk foretaket innvilget i vedtak av 27.02.2014. At foretaket i 
det ene prosjektet leide inn foretak til gravearbeider er alene ikke nok til å få sentral 
godkjenning for overordnet ansvar.  

I klagen har foretaket vist til ytterligere tre referanseprosjekter. Det ene prosjektet 
gjaldt et renseanlegg. Foretaket hadde overordnet ansvar for alt rørteknisk arbeid  
inkludert tanker, ventiler og pumper, og konstruksjon og montasje av dette. Foretaket 
skriver at det sto for deler av tegningsgrunnlaget. Det andre prosjektet gjaldt 
totalrenovering av alt rørrelatert og utvidelse av kapasiteten for et vannkraftverk. 
Foretaket bygget nytt anlegg av syrefaste rør og prosjekterte anlegget ut fra 
opprinnelig tegningsgrunnlag og befaring. Foretaket skriver at det hadde totalansvar 
for prosjektering og utføring. Det tredje prosjektet gjaldt arbeider på teknisk 
varmesentral. Foretaket monterte varmevekslere, pumper og rør. 

Etter direktoratets vurdering har foretaket heller ikke med disse referanseprosjektene 
dokumentert å ha tilstrekkelig erfaring og praksis med overordnet ansvar. Foretaket 
beskriver ikke å ha hatt koordineringsansvar for andre foretak. Prosjektene slik de er 
beskrevet fremstår heller ikke som krevende hva angår grensesnitt mellom 
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fagområdene. Selv om foretaket har hatt et overordnet ansvar for prosjektering og 
utførelse i ett av prosjektene kan ikke direktoratet se at dette har involvert andre 
foretak og styring av disse. Foretaket har ikke dokumentert å ha samlede 
kvalifikasjoner for de påklagede godkjenningsområdene i tiltaksklasse 3, jf. SAK10 § 
11-1.  

Direktoratet har som nevnt innvilget godkjenningsområdet overordnet ansvar for 
utførelse i tiltaksklasse 1, men finner ikke at det er grunnlag for å innvilge de 
påklagede godkjenningsområdene i en lavere tiltaksklasse utover dette." 

 

Klagenemnda vil bemerke at innsendt dokumentasjon datert 17.09.2014 over 
utførelse av fjernvarmeanlegg i Fredrikstad ikke kan endre på vedtaket om avslag på 
søknad over noen av de påklagede godkjenningsområdene. Det er ikke holdepunkter 
for at prosjektet slik det er beskrevet har det omfang eller kompleksitet som kreves 
for de aktuelle godkjenningsområder i tiltaksklasse 3. Det hitsettes videre fra 
Direktoratets vedtak:  

 

 

"På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Sarpsborg Industriservice 
AS verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har 
tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene 
overordnet ansvar for prosjektering og overordnet ansvar for utførelse.  

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.  

Kopi:  Sarpsborg Industriservice AS, Postboks 123, 1720 GREÅKER 
 
 
 
 
 
Sak 57/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral 

godkjenning fra Bettum Rørservice (godkjenningsnr. 2014/2813). 
 
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:  
Klagenemnda for sentral godkjenning finner ikke å kunne ta klagen til følge hva 
gjelder avslaget på søknad om fornyelse av sentral godkjenning  for ansvarlig søker 
tiltaksklasse 1, prosjektering av sanitær- , varme og slukke installasjoner i 
tiltaksklasse 1, utførelse av sanitær, varme og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2.  
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Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.  
 
Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultat enig med Direktoratet. Det hitsettes 
fra Direktoratets vedtak:  
"Klagen gjelder 

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

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 
• Prosjektering av sanitær-, varme og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 1  
• Utførelse av sanitær-, varme og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

I e-post datert 17.03.2014 ble vedtaket påklaget ved Truls Bettum. Klagen er rettidig, 
jf. forvaltningsloven § 29. 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 28.01.2014 søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning for ansvarsrett. 

I vedtak datert 03.03.2014 avslo direktoratet delvis søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning. Følgende godkjenningsområder ble innvilget: 

• Utførelse av sanitær-, varme og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 
• Prosjektering av sanitær-, varme og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 1  
• Utførelse av sanitær-, varme og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

Begrunnelse for avslagene var at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig 
utdanningsnivå, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 11-1 første ledd og veiledningen 
til bestemmelsen slik den gir uttrykk for den sentrale godkjenningsordningens 
praksis for krav til utdanningsnivå. For godkjenningsområdene ansvarlig søker i 
tiltaksklasse 1 og utførelse av sanitær-, varme og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2 
dekket heller ikke referanseprosjektene i tilstrekkelig grad godkjenningsområdene 
foretaket hadde søkt om.  

Generelle opplysninger om foretaket 

Bettum rørservice er et enkeltmannsforetak og ligger i Oslo. Truls Bettum har 
svennebrev som rørlegger fra 1998, og har siden arbeidet som rørlegger hvorav 6 år 
med eget firma. 
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Saksgang 

28.01.2014: Søknad 
21.02.2014: Foreløpig svarbrev 
28.02.2014: Mottatt tilleggsinformasjon fra foretaket 
03.03.2014: Vedtak om sentral godkjenning (delvis avslag) 
17.03.2014: Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
14.08.2014: E post korrespondanse mellom direktorat og foretaket vedrørende klagen.  
 

Foretakets anførsler 

I klagen beskriver Truls Bettum søknadsprosessen og skriver at han er misfornøyd 
med en lite profesjonell oppfølging gjennom hele søknadsprosessen. Det var 
problemer med søknadssystemet og han fikk beskjed om å sende søknaden manuelt. 
Etter en tid ringte han direktoratet og fikk vite at søknaden ikke var å finne, og at han 
ble nødt til å søke på nytt. Bettum skriver da at han søkte på nytt og fikk da foreløpig 
svarbrev der han ble bedt om å beskrive bedre hva han har gjort på hvert prosjekt.  
Bettum skriver videre at han ikke hadde tatt kopi av den manuelle søknaden og ba 
den 27/2  om å få tilsendt kopi slik at han lettere kunne dokumentere prosjektene. 
Han sendte samtidig over kompetansebevis. Denne mailen fikk han ikke svar på, 
men mottok i stedet den 3/3 delvis avslag på søknaden om sentral godkjenning. 
Bettum spør videre hvordan det kan være mulig at kompetansebeviset nå ikke er 
godt nok siden det var det da han søkte godkjenning første gang. Avslutningsvis ber 
han om å få oversendt en kopi av innsendte  referanseprosjekter slik at han gis 
mulighet til å dokumentere bedre, og gis en ny behandling av søknaden.  Det vises til 
klagen. 

 

Vurdering 

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

Klager har vært utsatt for noen uheldige omstendigheter i forbindelse med 
direktoratets overgang til nytt system for søknader på nett. Direktoratet beklager 
dette og foretaket har i forbindelse med klagebehandling fått oversendt kopier av 
søknaden slik han har bedt om også tidligere og er dermed gitt anledning til å 
kommentere prosjektene på nytt slik det fremgår av saksgangen.  

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

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

Kvalifikasjonskravet jf. byggesaksforskriften §11-1 og veiledningen til denne er at 
foretaket disponerer personell med utdanning på nivå med mesterbrevutdanning 
eller teknisk fagskole og 4 års praksis.  Truls Bettum har svennebrev som rørlegger og 
kravet til utdanning er dermed ikke innfridd. Referanseprosjektene gjelder alle 
rehabilitering av leiligheter eller bad.  Bettum har oppgitt at han prosjekterte, søkte 
om , og utførte prosjektene.  Direktoratet vurder ikke slike rehabiliteringsprosjekter 
dekke hele bredden i godkjenningsområdet ansvarlig søker.  Det er dermed heller 
ikke dokumentert tilstrekkelig praksis til å kunne vurdere å kompensere for kravene 
til utdanning.  

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

Prosjektering av sanitær-, varme og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 1  

Prosjektering av nye eller endring av eksisterende installasjoner med liten 
vanskelighetsgrad eller kompleksitet, i bygning med inntil to boenheter over 
hverandre. 
Prosjektering av sanitærinstallasjoner omfatter plassering av sanitærutstyr med 
tilhørende rørsystemer, herunder vann- og avløpsledninger, manuelle brannslanger 
og stikkledninger fram til kommunalt ledningsnett. Godkjenningsområdet omfatter 
prosjektering av renseanlegg for vann og avløp og prosjektering av 
sanitærinstallasjon for mindre bassenger. Godkjenningsområdet omfatter 
slukkeinstallasjoner i bygninger i BKL 1. Godkjenningsområdet omfatter 
varmeanlegg med effekt inntil 50 kW. Eksempler på tiltak i denne klassen kan være 
installasjoner i fritidsbolig og enebolig, tomannsbolig, rekkehus, kjedehus , mindre 
publikums- og arbeidsbygning. 

Kvalifikasjonskravet jf. byggesaksforskriften §11-1 og veiledningen til denne er at 
foretaket disponerer personell med utdanning på nivå med mesterbrevutdanning 
eller teknisk fagskole og 4 års praksis.  Truls Bettum har svennebrev som rørlegger og 
kravet til utdanning er dermed ikke innfridd. Referanseprosjektene gjelder alle 
rehabilitering av leiligheter eller bad.  Bettum har oppgitt at han prosjekterte, søkte 
om , og utførte prosjektene.  Direktoratet vurder ikke slike rehabiliteringsprosjekter 
til dekke hele bredden i godkjenningsområdet prosjektering av sanitær-, varme og 
slukkeinstallasjoner slik fremgår av byggesaksforskriften §13-5. Foretaket har dermed 
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ikke dokumentert tilstrekkelig relevant og dekkende prosjekteringspraksis fra hele 
godkjenningsområdet. 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Bettum Rørservice verken i 
søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige 
kvalifikasjoner til å få godkjenning som ansvarlig prosjekterende av sanitær-, varme 
og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 1. 

 

Utførelse av sanitær-, varme og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

Godkjenningsområdet omfatter utførelse av nye eller vesentlig endring av 
eksisterende installasjoner med middels kompleksitet eller med middels 
konsekvenser ved feil. 
Oppgaven omfatter installasjoner i byggverk med flere boenheter, brannceller eller 
brukerområder, hvor gjennomføringer i bygningsdeler som skal oppfylle lydtekniske 
og branntekniske krav kan være kritiske. 
Eksempler på sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2 kan være: 
installasjoner i middels store boligbygninger t.o.m. 4 etasjer, installasjoner i middels  
store skoler og barnehager t.o.m. 4 etasjer, installasjoner i overnattingsbygninger 

t.o.m. 4  
etasjer, installasjoner i middels store idrettsbygninger t.o.m. 2 etasjer, 
andre installasjoner med tilsvarende kompleksitet, ledninger med dimensjoner for 
vann t.o.m. 200 mm og avløp t.o.m. 400 mm. Varmeanlegg med effekt høyst 100 
kWkulde- og varmepumpeanlegg med kondensatoreffekt høyst 100 kW 

Kvalifikasjonskravet jf. byggesaksforskriften §11-1 og veiledningen til denne er at 
foretaket disponerer personell med utdanning på nivå med mesterbrevutdanning 
eller teknisk fagskole og 3 års praksis.  Truls Bettum har svennebrev som rørlegger og 
kravet til utdanning er dermed ikke innfridd. Referanseprosjektene gjelder alle 
rehabilitering av leiligheter eller bad.  Bettum har oppgitt at han prosjekterte, søkte 
om , og utførte prosjektene.  Direktoratet vurder alle disse prosjektene slik de er 
presentert til å plasseres i tiltaksklasse 1. Det er dermed heller ikke dokumentert 
praksis fra utførelse i tiltaksklasse 2.  

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Bettum Rørservice verken i 
søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige 
kvalifikasjoner til å få godkjenning som ansvarlig utførende av sanitær-, varme og 
slukkeinstallasjoner 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 
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øvrige vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 
er oppfylt." 

Kopi til: Bettum Rørservice, Ljabrubakken 8B, 1165 OSLO 
 
 
 
 
 
Sak 58/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral 

godkjenning fra Juelsen Mur, Tre & Interiør (godkjenningsnr. 
2014/2819). 

 
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:  
Klagenemnda for sentral godkjenning finner ikke å kunne ta klagen til følge hva 
gjelder avslaget på søknad om fornyelse av sentral godkjenning  for utførelse av 
murarbeid tiltaksklasse 1.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.  
 
Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultat enig med Direktoratet. Det hitsettes 
fra Direktoratets vedtak:  
"Klagen gjelder  

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

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 
I brev datert 12.03.2014 ble vedtaket påklaget ved Dagfinn Juelsen. Klagen er rettidig, 
jf. forvaltningsloven (fvl.) § 29.  

 
Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 11.02.2014 søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning for ansvarsrett.  

I vedtak datert 11.03.2014 avslo direktoratet delvis søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning. Følgende godkjenningsområde ble innvilget:  

• Utførelse av tømrerarbeid i tiltaksklasse 1 
Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 
Avslaget på utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 ble begrunnet med at foretaket 
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ikke hadde dokumentert nødvendig utdanning, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 
11-1 første ledd og veiledning til bestemmelsen slik den gir uttrykk for den sentrale 
godkjenningsordningens utdanningsnivå. Det ble samtidig opplyst om at 
betongarbeider og murarbeider for småhus i tiltaksklasse 1, montering av produkter, 
bygningselementer, taktekkingsarbeider og membranarbeider (fukt, radon) m.m. 
omfattes av godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeid og montering av 
trekonstruksjoner, jf. veiledning til SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav e) nr. 1.  

 
Generelle opplysninger om foretaket  

Juelsen Mur, Tre & Interiør fikk sentral godkjenning første gang 13.05.2011. I 
perioden 13.05.2011 – 13.05.2014 hadde foretaket sentral godkjenning for 
godkjenningsområdene utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner 
i tiltaksklasse 1 og utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1. 

Foretaket har 1 ansatt og ligger i Spydberg kommune i Østfold. Dagfinn Juelsen er 
daglig leder. Han har kurs i gamle lafteteknikker fra 1995, samt ADR 
kompetansebevis, kranførerbevis, og maskinførerbevis for gravemaskin. Han har 
drevet som selvstendig næringsdrivende med tømrer- og murarbeid og 
graving/transport siden 1980.  

 

Saksgang   

11.02.2014: Søknad 

11.03.2014: Vedtak om sentral godkjenning (delvis avslag) 

20.03.2014: Klage på vedtak arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

I klagen har foretaket påpekt at det fikk innvilget sentral godkjenning for 
godkjenningsområdet utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 forrige gang det søkte, 
men at dette ikke er innvilget nå. Det opplyses at i alle år som foretaket har vært i 
drift, har det utført tømrer- og murarbeid på lik linje. I den forbindelse anføres det at 
selv om foretaket mangler et formelt fagbrev, så burde det oppveies med drøyt 30 års 
realkompetanse. I denne perioden har foretaket utført mur- og betongarbeid for 
mange av hus-firmaene i Akershus og Østfold, samt hatt et årelangt samarbeid med 
garasjefirmaer, eksempelvis Grimstadgarasjene, Iglandgarasjene og Fjell Bruk AS. I 
den forbindelse anføres det at foretaket for lengst har passert 40 000 m2 utstøpte 
ringmurer, plater og dekker for hus og garasjer uten reklamasjoner, og at dette viser 
en rimelig grad av realkompetanse innen faget. Denne kompetansen har ikke blitt 
dårligere siden forrige godkjenning forelå.  

 

Vurdering  

Direktoratet har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva 
gjelder sentral godkjenning for utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1.  
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Ifølge SAK10 § 11-1 skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett 
”dokumentere at det har samlede kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte 
godkjenningsområdet”. Det følger av veileder til SAK10 § 11-1 og tabell 1 til 
bestemmelsen at det i utgangspunktet kreves fagopplæring som svarer til fagprøve 
hhv. svenneprøve og minst 2 års praksis etter endt utdannelse for å få sentral 
godkjenning for utførelse i tiltaksklasse 1. Videre skal det legges vekt på ”en 
vurdering av om foretakets kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis 
fremstår som relevante for det omsøkte godkjenningsområdet” og foretakets 
”tilknytning til godkjenningsområdet”, jf. SAK10 § 11-4 første og annet ledd.  

Det følger av veiledning til SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav f) nr. 1) at 
godkjenningsområdet utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 omfatter murarbeid 
med liten vanskelighetsgrad, som f.eks. enebolig, tomannsbolig, rekkehus og 
kjedehus, og andre byggverk med liten vanskelighetsgrad. Oppgaver som inngår i 
godkjenningsområdet kan være utførelse av yttervegger, etasjeskiller, innvendige 
vegger, montering av glasskonstruksjoner, luft- og fukttetting, og varme- lyd- og 
kondensisolering. Videre omfattes arbeid med murte ikke-bærende vegger 
(forblending) inntil 3 etasjer. Eksempler på annet murarbeid i tiltaksklasse 1 er 
utførelse av konstruksjoner og anlegg av liten vanskelighetsgrad (eks: 
forstøtningsmur), montering av enkle vegg- og dekkelementer, utførelse av luft- og 
fukttetting, varme- lyd- og kondensisolering, montering av pipe og ildsteder, puss- 
og flisarbeider inkludert membranlegging.   

I søknaden er det lagt ved to referanseprosjekter for godkjenningsområdet utførelse 
av murarbeid i tiltaksklasse 1. Det første prosjektet gjaldt støp av såle, samt armert 
plate på 90 m2 for andre småhus med 3-4 bolighus i Bærum kommune. Det andre 
prosjektet gjaldt støping av armert plate  og grunnmur i LECA i forbindelse med 
arbeid med en forstøtningsmur i Halden. Ferdigattest ble gitt i henholdsvis 2007 og 
2003. Videre er det lagt ved en referanseliste som viser murarbeider som f.eks. støp 
av såle og armert plate, murt grunnmur, og hulldekke, i perioden 1998 – 2006. Det er 
også lagt ved en attest fra Grimstadgarasjene som bl.a. bekrefter at foretaket har 
foretatt støp- og murarbeider i forbindelse med oppføring av disse garasjene.  

I klagen er det, som nevnt over, anført at selv om foretaket mangler et formelt 
fagbrev, så burde det oppveies med drøyt 30 års realkompetanse. I denne perioden 
har foretaket utført mur- og betongarbeid for mange av hus-firmaene i Akershus og 
Østfold, samt hatt et årelangt samarbeid med garasjefirmaer, eksempelvis 
Grimstadgarasjene, Iglandgarasjene og Fjell Bruk AS. I den forbindelse er det anført 
at foretaket for lengst har passert 40 000 m2 utstøpte ringmurer, plater og dekker for 
hus og garasjer uten reklamasjoner. 

Direktoratet har foretatt en konkret vurdering og finner at foretaket ikke har 
dokumentert tilstrekkelig formell kompetanse, jf. SAK10 §§ 11-1 og 11-4 første og 
annet ledd og tilhørende veiledning. Høyeste utdanning i foretaket er pr. i dag kurs i 
gamle lafteteknikker, samt ADR kompetansebevis, kranførerbevis, og 
maskinførerbevis for gravemaskin, mens nødvendig utdanningsnivå for det 
påklagede godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 er utdanning som svarer til 
svennebrev. Foretaket har således ikke nødvendig utdanningsnivå, jf. SAK10 § 11-1 
og veiledning til bestemmelsen. Videre har foretaket heller ikke relevant utdannelse, 
jf. SAK10 § 11-4 første og annet ledd. For utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 vil 
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f.eks. svennebrev som murer være relevant utdanning.  

Direktoratet har merket seg at foretaket har langvarig praksis og at det tidligere har 
hatt sentral godkjenning for utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1. Imidlertid finner 
direktoratet at det ikke er tilstrekkelig dokumentert relevant praksis som kan 
kompensere for manglende utdanningsnivå, da det arbeidet som er utført anses for 
smalt i forhold til det påklagede godkjenningsområdet, jf. ovennevnte beskrivelse av 
godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1. Videre omfattes disse arbeidene av 
godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i 
tiltaksklasse 1, jf. veiledning til SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav e). Dette 
godkjenningsområdet har foretaket allerede fått innvilget.  

Til de anførsler foretaket har kommet med i klagen, vil direktoratet gjøre 
oppmerksom på at vi har merket oss at foretaket har hatt sentral godkjenning for 
utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 tidligere. Imidlertid er det slik at 
praktiseringen av regelverket vedrørende den sentrale godkjenningsordningen har 
blitt noe strengere de siste årene som følge av bygningsmyndighetenes ønske om 
dette, jf. ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 132. Det er følgelig ingen automatikk i at et 
foretak får fornyet sin sentrale godkjenning i samme godkjenningsområde eller i 
samme tiltaksklasse som det hadde tidligere. Ved søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning må derfor foretaket dokumentere at det har nødvendig kvalifisert 
kompetanse i foretaket og at det har oppdatert praksis for godkjenningsområdet og i 
den omsøkte tiltaksklasse. 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Juelsen Mur, Tre & Interiør 
verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har 
tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få godkjenning som utførende av murarbeid 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."  

Kopi:  Juelsen Mur, Tre & Interiør, Gangstien 1, 1820  SPYDEBERG 
 
 
 
 
 
 
Sak 59/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om endring av sentral 

godkjenning fra Håndtverkssenteret AS (godkjenningsnr. 
2014/2829). 

 
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:  
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Klagenemnda for sentral godkjenning finner ikke å kunne ta klagen til følge hva 
gjelder avslaget på søknad om endring av sentral godkjenning  for utførelse av riving 
og miljøsanering i tiltaksklasse 2, overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2, 
kontroll av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2, kontroll av konstruksjonssikkerhet i 
tiltaksklasse 2.  
 
For området riving og miljøsanering gis sentralgodkjenning i tiltaksklasse 1.  
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.  
 
Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultat enig med Direktoratet. Det hitsettes 
fra Direktoratets vedtak:  
"Klagen gjelder  

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

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 

• Overordnet ansvar for kontroll  i tiltaksklasse 2 

• Kontroll av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 

• Kontroll av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 
I e-post sendt 18.03.2014 ble vedtaket påklaget ved Per Tinnesand. Klagen er rettidig, 
jf. forvaltningsloven (fvl.) § 29.  

 
Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 14.02.2014 søknad om endring av sentral 
godkjenning for ansvarsrett.  

I vedtak datert 14.03.2014 avslo direktoratet delvis søknad om endring av sentral 
godkjenning. Følgende godkjenningsområder ble innvilget:  

• Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 1 

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

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

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

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

• Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 1 

• Våtrom: våtromsarbeid i tiltaksklasse 1 
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Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2 

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

• Kontroll av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 

• Kontroll av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 
Avslaget på utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 var at 
referanseprosjektene foretaket hadde vist til ikke i tilstrekkelig grad dekket det 
omsøkte godkjenningsområdet, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-4 og 13-5 
tredje ledd bokstav o) og tilhørende veiledning. Foretaket hadde således ikke 
dokumentert at det samlet har kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte 
godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1. Direktoratet fant på denne bakgrunn at det 
heller ikke var grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet i en lavere tiltaksklasse.   

Begrunnelse for avslaget vedrørende overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2 
var at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekket det ansvaret som 
godkjenningsområdet omfatter. Sentral godkjenning for overordnet ansvar for 
kontroll gis til foretak som har erfaring med kontroll av prosjekterings- og 
utførelsesoppgaver av relevante fagområder og grenseflater. Det er en forutsetning at 
foretaket har kvalifisert personell med relevant praksis fra prosjektering og 
prosjekteringsledelse, samt praksis fra utførelse/byggeledelse. Foretaket må ha 
rutiner for fagkontroll og tverrfaglig kontroll, og i tillegg dokumentere erfaring med å 
kontrollere andre foretaks arbeider, jf. SAK10 § 13-5 femte ledd bokstav a) og 
tilhørende veiledning. Etter direktoratets vurdering hadde ikke foretaket vist til slik 
praksis og heller ikke dokumentert at det samlet har kvalifikasjoner for det omsøkte 
godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1.   

Avslaget på kontroll av bygningsfysikk og kontroll av konstruksjonssikkerhet i 
tiltaksklasse 2 ble begrunnet med at referanseprosjektene som foretaket hadde vist til 
ikke i tilstrekkelig grad dekket de omsøkte godkjenningsområdene, jf. SAK10 §13-5 
femte ledd bokstav d) og e) og tilhørende veiledning. Foretaket hadde dermed ikke 
tilstrekkelig dokumentert at det samlet har kvalifikasjoner som er tilpasset de 
omsøkte godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 11-1. Med bakgrunn i dette fant 
direktoratet at det heller ikke var grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet i en 
lavere tiltaksklasse.  

 

Generelle opplysninger om foretaket  

Håndtverkssenteret AS fikk sentral godkjenning første gang 09.09.2011. I perioden 
09.09.2011 - 09.09.2014 hadde foretaket sentral godkjenning for 
godkjenningsområdene søker i tiltaksklasse 1, utførelse av overordnet ansvar for 
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utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 1, 
og utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1.  

Foretaket har 7 ansatte og ligger i Notodden kommune i Telemark. Hans Olav 
Skildrud er daglig leder. Prosjekteringsleder Per Tinnesand har fagbrev som 
forskalingssnekker fra 1987, svennebrev som tømrer fra 1993 og 3-årig utdannelse fra 
Telemark tekniske fagskole fra 2000.   

 

Saksgang   

14.02.2014: Søknad om endring 

14.03.2014: Vedtak om sentral godkjenning (delvis avslag) 

18.03.2014: Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket har anført at det er kvalifisert til å ha sentral godkjenning for de påklagede 
godkjenningsområder. I den forbindelse er det bl.a. opplyst at Per Tinnesand 
gjennom andre arbeidsgivere har hatt ansvar for total rehabilitering av flere store 
bygårder i Oslo sentrum og at han hadde ansvar for utarbeidelse av avfallsplaner og 
miljøsaneringsplaner. Videre er det opplyst at Tinnesand gjennom sitt eget foretak 
hadde sentral godkjenning for bl.a. ansvarlig kontrollerende av utføring (bygninger 
og installasjoner) i tiltaksklasse 2. Videre har han de siste 12 årene arbeidet som 
anleggsleder/prosjektleder for flere av de store entreprenørene i Norge. En av 
hovedoppgavene var å være kontrollør. Det anføres at det er av stor verdi for 
foretaket å kunne bistå andre entreprenører med uavhengig kontroll.  

 

Vurdering  

Direktoratet har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva 
gjelder sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene.   

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

 

Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 

Det følger av veiledning til SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav o) at fagområdet riving 
og miljøsanering omfatter sanering og forsvarlig sluttbehandling av farlig avfall iht. 
miljøsaneringsbeskrivelsen, samt håndtering av rivingsmaterialer for ombruk, 
gjenvinning, energiutnyttelse og forsvarlig sluttbehandling iht. avfallsplan. 
Godkjenningsområdet omfatter også oppgaver ved tiltak på eksisterende byggverk 
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(rehabilitering).  

I tiltaksklasse 2 omfatter godkjenningsområdet 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 tettbebygd strøk hvor det kan være stor fare 
for skade på nabobygninger gjelder en øvre arealgrense på 1 000 m2.  

I søknaden er det lagt ved tre referanseprosjekter for godkjenningsområdet utførelse 
av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2. Det første prosjektet gjaldt annen 
forretningsbygning på Notodden som søkes omregulert fra næringsformål til 
boligformål (gnr. 244/bnr. 2). Foretaket har opplyst at det skulle søke om lokal 
godkjenning for dette tiltaket i løpet av 2014, bl.a. for riving av eksisterende 
bygningsmasse innvendig. Det andre referanseprosjektet gjaldt store sammenbygde 
boligbygg på 3 og 4 etg. på Notodden (saksnr. 08/491). Foretaket PT Bygg stod for 
riving og sanering av eksisterende lokaler som skulle bygges om til leilighet. Det ble 
utarbeidet avfallsplan og miljøsaneringsplan. Per Tinnesands rolle i prosjektet var 
som ansvarlig søker. Ferdigattest ble gitt i 2008. Det tredje prosjektet gjaldt riving og 
miljøsanering i eksisterende kjellerlokaler i store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 
etg. på Notodden (gnr. 244/bnr. 635). Det ble utarbeidet avfallsplan for prosjektet. 
Ferdigattest ble gitt i 2008. PT Bygg var ansvarlig foretak og Per Tinnesands rolle i 
prosjektet var som ansvarlig søker.  

Det fremgår av klagen at foretaket mener at det har tilstrekkelig med dokumentasjon 
på at det er kvalifisert til å utføre riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2. I den 
forbindelse er det opplyst at Tinnesand gjennom andre arbeidsgivere bl.a. har hatt 
ansvar for totalrehabilitering av flere større bygårder i Oslo sentrum, eksempelvis 
Komitéhuset til Stortinget, Bogstadveien 7, Bogstadveien 11, Parkveien 7, 
Villmarkshuset m.fl. I disse prosjektene har det pågått store og komplekse 
rivningsarbeider. F.eks. i Bogstadveien 7 ble hele bygget revet med unntak av deler 
av fasaden. Dette er et av de mest komplekse rivearbeidene som har foregått i Oslo 
sentrum i nyere tid. Tinnesand hadde ansvar for prosjekteringen og utførelsen av 
rivearbeidene, samt ansvar for utarbeidelse av avfallsplaner og miljøsaneringsplaner.  

I brev av 06.06.2014 etterspurte direktoratet en nærmere beskrivelse av 
referanseprosjektene som er nevnt i klagen, herunder hva rivningsarbeidet bestod i, 
størrelsen på bygget (BRA) og kompleksiteten på arbeidene. Det ble vist til veileder 
til SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav o).  

Direktoratet har ikke mottatt svar på denne henvendelsen, og behandler derfor 
klagen ut i fra de opplysninger som foreligger i saken på nåværende tidspunkt. " 

Klagenenemnda vil bemerke at adressen på prosjektene i seg selv tilsier en viss 
størrelse på prosjektet. Likevel mangler det opplysninger om hvilken ansvarsrolle 
klager har hatt i prosjektet. Ettersom det er et krav om relevant erfaring blir det 
usikkert om den angitte praksisen er tilfredsstillende, jf. SAK § 11-1 med veiledning. 
Praksis fremstår som tilstrekkelig for å gi sentral godkjenning for riving og 
miljøsanering i tiltaksklasse 1.  

"Direktoratet har foretatt en konkret vurdering og finner med bakgrunn i det 
ovenstående at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekker det påklagede 
godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav o) og 
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tilhørende veiledning. Referanseprosjektene er i liten grad beskrevet, og det fremgår 
ikke hva rivnings- og miljøsaneringsarbeidet har bestått i, kompleksiteten på 
arbeidene eller størrelse på byggene. Direktoratet har merket seg at flere av 
referanseprosjektene har foregått i tettbebygde og sentrale strøk i Oslo, men dette er 
ikke nok alene til å innvilge sentral godkjenning for det påklagede 
godkjenningsområdet. Foretaket har således ikke tilstrekkelig dokumentert samlede 
kvalifikasjoner for godkjenningsområdet utførelse av riving og miljøsanering i 
tiltaksklasse 2, jf. SAK10 §§ 11-1 første ledd og 11-2 tredje ledd. Direktoratet finner på 
samme bakgrunn at godkjenningsområdet heller ikke kan innvilges i en lavere 
tiltaksklasse.    

 

Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2, kontroll av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 og 
kontroll av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 

SAK10 § 13-5 femte ledd inneholder godkjenningsområdene for sentral godkjenning 
for kontroll. Sentral godkjenning etter bestemmelsens bokstav a) innebærer 
godkjenning for overordnet ansvar for uavhengig kontroll, mens de øvrige 
bokstavene innebærer godkjenning for de respektive obligatoriske kontrollområdene, 
jf. SAK10 § 14-2.  

Det følger av veiledning til SAK10 § 13-5 femte ledd at med uavhengig kontroll 
forstås kontroll utført av et annet foretak enn det foretaket som har utført arbeidet.  

I søknaden er det lagt ved flere referanseprosjekter for de tre påklagede 
godkjenningsområdene som gjelder kontroll i tiltaksklasse 2, bl.a. de tre 
referanseprosjektene som er nærmere beskrevet ovenfor i saksfremlegget. For de 
resterende referanseprosjektene vises det til søknaden. Videre er det anført at den 
rollen som Tinnesand har utøvet på ulike byggeplasser gjennom mange år gjør han 
godt kvalifisert til å utøve uavhengig kontroll innenfor de fleste fagkategorier.  

I klagen er det opplyst at Tinnesand gjennom foretaket PT BYGG tidligere har hatt 
sentral godkjenning for ansvarlig kontrollerende for utførelse av bygninger og 
installasjoner i tiltaksklasse 2. Videre er det opplyst at Tinnesand de siste 12 årene har 
arbeidet som anleggsleder/prosjektleder for flere av de største entreprenørene i 
Norge. En av hovedoppgavene hans har da vært å være kontrollør, f.eks. å gå fysisk 
ute på byggeplassen å kontrollere bærende konstruksjoner, fasadekonstruksjoner, 
armering i forskaling, våtrom, tømrerarbeid m.m.  

I brev av 06.06.2014 etterspurte direktoratet en nærmere beskrivelse av foretakets 
praksis og rolle i de prosjektene hvor foretaket har hatt ansvar som kontrollerende av 
andre foretaks arbeider for hvert av de tre påklagede godkjenningsområdene som 
gjelder kontroll. Det ble henvist til veiledning til SAK10 § 13-5 femte ledd, og 
foretaket ble gjort oppmerksom på at det er viktig at prosjektene beskrives så godt 
som mulig, samt hvem som er kontrollert og hva kontrollen innebar.  

Direktoratet har ikke mottatt svar på denne henvendelsen, og behandler derfor 
klagen ut i fra de opplysninger som foreligger i saken på nåværende tidspunkt.  

Direktoratet har foretatt en konkret vurdering og finner med bakgrunn i det 
ovenstående at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekker de påklagede 
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godkjenningsområdene i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 13-5 femte ledd bokstav a), d) og 
e) og tilhørende veiledning. Referanseprosjektene er i liten grad beskrevet, og det 
fremgår f.eks. ikke hvilke foretak som har blitt kontrollert. De fleste 
referanseprosjektene er brukt som dokumentasjon på foretakets praksis på flere av de 
omsøkte godkjenningsområdene, jf. søknaden av 14.02.2014, og direktoratet legger da 
til grunn at den kontrollen som er utført på disse prosjektene er egenkontroll. 
Foretaket har således ikke tilstrekkelig dokumentert samlede kvalifikasjoner for 
godkjenningsområdene overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2, kontroll av 
bygningsfysikk i tiltaksklasse 2, og kontroll av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 
2, jf. SAK10 §§ 11-1 første ledd og 11-2 fjerde ledd. Direktoratet finner på samme 
bakgrunn at godkjenningsområdet overordnet ansvar for kontroll heller ikke kan 
innvilges i en lavere tiltaksklasse.    

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Håndtverkssenteret AS 
verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har 
tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for utførelse av riving og 
miljøsanering i tiltaksklasse 2, overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2, kontroll 
av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2, og kontroll 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." 

Kopi:  Håndtverkssenteret AS, Telegata 3, 3674  NOTODDEN 
 
 
 
 
 
 
 
Sak 60/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral 

godkjenning fra A-vista (godkjenningsnr. 2014/1904). 
 
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:  
Klagenemnda for sentral godkjenning finner ikke å kunne ta klagen til følge hva 
gjelder avslaget på søknad om fornyelse av søker i tiltaksklasse 2, overordnet ansvar 
prosjektering i tiltaksklasse 2, overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 2, 
prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2, prosjektering av konstruksjonssikkerhet i 
tiltaksklasse 2, prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2.  
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Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.  
 
Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultat enig med Direktoratet. Det hitsettes 
fra Direktoratets vedtak:  
"Klagen gjelder  

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

• Søker i tiltaksklasse 2 

• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 
 

I brev datert 19.03.2014 ble vedtaket påklaget ved Inger Langvik. Klagen er rettidig, jf. 
forvaltningsloven § 29.  

 
Følgende godkjenningsområde er innvilget i klageomgangen: 

• Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 2 
 
Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 10.02.2014 søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning for ansvarsrett.  

 

I vedtak datert 18.03.2014 avslo direktoratet delvis søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning. Følgende godkjenningsområder ble innvilget:  

• Søker i tiltaksklasse 1 

• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 
 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Søker i tiltaksklasse 2 
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• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 
 

Begrunnelsen for avslagene var at referanseprosjektene foretaket viste til ikke i 
tilstrekkelig grad dekket tiltaksklasse 2 innenfor de omsøkte godkjenningsområdene, 
jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-4 og 13-5 og tilhørende veiledning. Foretaket 
hadde dermed ikke dokumentert å ha en samlet kompetanse som var tilpasset de 
omsøkte godkjenningsområdene i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 11-1. 

 

Generelle opplysninger om foretaket  

A-Vista fikk sentral godkjenning første gang 11.04.2008. I perioden 11.05.2011 – 
17.03.2014 hadde foretaket sentral godkjenning for de påklagede 
godkjenningsområdene i tiltaksklasse 2.  

Foretaket har 1 ansatt og ligger i Stryn kommune i Sogn og Fjordane. Inger Langvik 
er daglig leder. Hun har utdannelse som ingeniør innenfor husbyggingsteknikk fra 
1984. 

 

Saksgang   

10.02.2014: Søknad 

11.03.2014: Foreløpig svarbrev 

17.03.2014: Mottatt tilleggsinformasjon 

18.03.2014: Vedtak om sentral godkjenning (delvis avslag) 

24.03.2014: Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

I klagen viser foretaket til sin sentrale godkjenning fra 2011 og til SAK10 § 11-4 hvor 
det står at det i vurderingen av foretakets utdanning og praksis skal legges vekt på 
varighet og hvor oppdatert praksisen er. Foretaket tolker direktoratets avslag slik at 
praksis fra før 2011 ikke har telt med i vurderingen av foretakets kvalifikasjoner. 
Foretaket anfører at referanseprosjektene som ble sendt inn i 2011 må telle med i 
vurderingen i 2014.  

 

Vurdering  

Direktoratet har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva 
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gjelder sentral godkjenning for godkjenningsområdene søker i tiltaksklasse 2, 
overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 2, prosjektering av arkitektur i 
tiltaksklasse 2, prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 og 
prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2. 

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

I søknaden har foretaket lagt ved flere referanseprosjekter for hvert av de påklagede 
godkjenningsområdene. I all hovedsak dreier referanseprosjektene seg om arbeider i 
forbindelse med småhus/bolighus. I brev av 11.03.2014 ble foretaket bedt om å sende 
inn en bedre beskrivelse av arbeidet foretaket har utført i prosjektene, samt størrelse 
og kompleksitet. Dette for å kunne plassere prosjektene i riktig tiltaksklasse. 
Foretaket sendte da inn en lang oversikt over flere referanseprosjekter. Prosjektene 
gjaldt enten arbeider på enebolig, enebolig med utleieenhet, tilbygg på fritidsbolig 
eller tomannsbolig. Foretaket skriver også selv at det hovedsakelig arbeider med 
eneboliger, fritidsboliger og tomannsboliger.  

I SAK10 § 13-5 og tilhørende veiledning fremgår det at arbeider med tiltak som nevnt 
ovenfor typisk inngår i tiltaksklasse 1 for de påklagede godkjenningsområdene. 
Direktoratet kan ikke se at det verken i søknaden eller i klagen er gitt opplysninger 
som tilsier at prosjektene det er vist til bør plasseres i en høyere tiltaksklasse. 
Foretaket har dermed ikke dokumentert å ha samlede kvalifikasjoner for de 
påklagede godkjenningsområdene innenfor tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 11-1. 

Til de anførsler foretaket har kommet med i klagen, vil direktoratet gjøre 
oppmerksom på at vi har merket oss at foretaket har hatt sentral godkjenning for de 
påklagede godkjenningsområdene i tiltaksklasse 2 tidligere. Vi har også i 
vurderingen av klagen tatt hensyn til referanseprosjektene som ble innsendt i 2011. 
Imidlertid er det slik at praktiseringen av regelverket vedrørende den sentrale 
godkjenningsordningen har blitt noe strengere de siste årene som følge av 
bygningsmyndighetenes ønske om dette, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 132. Det er 
følgelig ingen automatikk i at et foretak får fornyet sin sentrale godkjenning i samme 
godkjenningsområde eller i samme tiltaksklasse som det hadde tidligere. Ved søknad 
om fornyelse av sentral godkjenning må derfor foretaket dokumentere at det har 
nødvendige kvalifikasjoner i foretaket, og at det har relevant og oppdatert praksis for 
godkjenningsområdet og i den omsøkte tiltaksklasse. 

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at A-Vista verken i søknaden 
eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner til 
å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene søker i tiltaksklasse 2, overordnet 
ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 2, prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2, 
prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 og prosjektering av 
bygningsfysikk 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."  

Kopi:  A-Vista, Postboks 78, 6781 STRYN 
 
 
 
 
Sak 61/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral 

godkjenning fra Benki AS (godkjenningsnr. 2014/2941). 
 
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:  
Klagenemnda for sentral godkjenning finner ikke å kunne ta klagen til følge hva 
gjelder avslaget på søknad om fornyelse av sentral godkjenning  for overordnet 
ansvar for utførelse (bygning anlegg eller konstruksjon i tiltaksklasse 2, utførelse av 
tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2, utførelse av 
murarbeid i tiltaksklasse 2.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.  
 
Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultat enig med Direktoratet. Det hitsettes 
fra Direktoratets vedtak:  
"Klagen gjelder 

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

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

• Utførelse av Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i 
tiltaksklasse 2  

• Utførelse av Murarbeid i tiltaksklasse 2  

I brev datert 20.03.2014 ble vedtaket påklaget ved Mijo Mijic. Klagen er rettidig, jf. 
forvaltningsloven § 29. 

Bakgrunn 
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Direktoratet for byggkvalitet mottok 06.02.2014 søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning for ansvarsrett. 

I vedtak datert 07.03.2014 avslo direktoratet delvis søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning. Følgende godkjenningsområder ble innvilget: 

• Utførelse av Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i 
tiltaksklasse 1 

• Utførelse av Murarbeid i tiltaksklasse 1 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

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

• Utførelse av Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i 
tiltaksklasse 2  

• Utførelse av Murarbeid i tiltaksklasse 2  

Begrunnelse for avslagene var at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig 
utdanningsnivå, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 11-1 første ledd og veiledningen 
til bestemmelsen slik den gir uttrykk for den sentrale godkjenningsordningens 
praksis for krav til utdanningsnivå. Referanseprosjektene dekket heller ikke i 
tilstrekkelig grad godkjenningsområdene foretaket hadde søkt om. 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Benki AS fikk sentral godkjenning første gang 11.04.2011. I perioden 11.04.2011-
06.03.2014 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene 
overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske 
installasjoner) i tiltaksklasse 2, utførelse av Tømrerarbeid og montering av 
trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 og utførelse av Murarbeid i tiltaksklasse 2  

Foretaket har 20 ansatte og ligger i Skedsmokorset i Akershus. Mijo Mijic er daglig 
leder. Han er utdannet som construction technician fra Bosnia Hersegovina i 1991, 
Secondary School Center.  

Saksgang 

06.02.2014: Søknad 
07.03.2014: Vedtak om sentral godkjenning (delvis avslag) 
20.03.2014: Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

21.05.2014: E post fra direktoratet med spørsmål om tilleggsinformasjon 

27.05.2014: Mottatt tilleggsinformasjon fra foretaket. 
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Foretakets anførsler 

I klagen skriver  Mijo Mijic at de har unnlatt og dokumentere viktige opplysninger 
om utdanningsnivået og at dette var en glipp fra ledelsen. Tømrermester Øistein Kjus 
er ansatt i Benki som konsulent/prosjektleder og bidrar med sin kunnskap i alle 
prosjekter Benki utfører. Han ber om at søknaden behandles på nytt da denne 
dokumentasjonen viser et høyere utdanningsnivå enn det som tidligere er 
dokumentert. 

Vurdering 

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

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

 

Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 2 

Godkjenningsområdet omfatter ansvar for komplett utførelse av alle relevante 
fagområder. Dette innebærer ansvar for koordinering av de utførende fagområder, 
uavhengig av om oppgavene utføres av egne ansatte eller innleide foretak. 
Godkjenningsområdet innebærer også ansvar for grensesnittene mellom 
fagområdene. 
Der det benyttes underentreprenører, skal disse oppfylle system- og 
kvalifikasjonskrav som følger av byggesaksforskriften kap. 10 og 11. 

Plassering i tiltaksklasse vil avhenge av antall utførende foretak, koordineringsbehov 
og antall grensesnitt. Tiltaksklasse for de enkelte fagområder behøver ikke være 
avgjørende. 

Oppgaven omfatter ansvar for komplett utførelse av tiltak med middels 
vanskelighetsgrad, hvor alle vesentlige utførelsesfagoppgaver ligger i tiltaksklasse 2. 
Godkjenningsområdet kan bestå av flere grensesnitt mellom fagområder. 

Eksempler på overordnet ansvar for utførelse av bygninger i tiltaksklasse 2 kan være 
oppføring eller vesentlig endring av: 
 
bygninger med boenheter med 3-5 etasjer, middels store industribygg og lagerbygg 
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(t.o.m.   5 000 m2 BRA) med enkel planløsning, overnattingsbygg t.o.m. 2 000 m2 
BRA, infrastruktur som veier, vann-, avløps- og overvannsledninger for større bolig 
felt og/eller kommunal infrastruktur t.o.m. 200 personekvivalenter (pe)  
 
Kvalifikasjonskravet jf. byggesaksforskriften §11-1 og veiledningen til denne er at 
foretaket disponerer personell med utdanning på nivå med mesterbrevutdanning 
eller teknisk fagskole og 3 års praksis. Foretaket har ved klagen opplyst at de har 
Tømrermester Øistein T Kjus ansatt i 60 % stilling.  
 
Kjus er også selvstendig næringsdrivende, men har selv sentral godkjenning i 
tiltaksklasse 1 for søker, prosjektering av konstruksjonssikkerhet, og utførelse av 
tømrerarbeider.  
 
Kjus var i følge klagen uteglemt fra organisasjonsplanen ved søknaden. Det fremgår 
av ansettelsesavtalen at Kjus har vært ansatt i foretaket i en deltidsstilling siden 2010. 
Han er dermed uteglemt fra organisasjonsplanen både ved førstegangssøknad i 2011, 
og  ved søknad om fornyelse nå i 2014 og det kan således reises spørsmål ved Kjus 
sin faglige rolle og reelle tilknytning til i tiltakene i denne perioden.  Oppdatert 
organisasjonsplan er en del av systemkravene jf. byggesaksforskriften §10-1.  
 
Referanseprosjektene for overordnet ansvar er: 
 

- Totalrehabilitering av 5 etasjes kontorbygg i Oslo  

- Totalrehabilitering av loft til kontor  i Bærum. 

- Tilbakeføring av fasade til opprinnelig stand og oppussing av 
butikklokaler i Prinsens gate i Oslo.  

 
Foretaket har vært hovedentreprenør med kontrakt ihht NS 8405 på disse prosjektene 
og dette er bekreftet av oppdragsgiver. Tiltakene kan slik de er presentert grense mot 
nedre del av tiltaksklasse 2, men de dekker langt fra bredden av 
godkjenningsområdet hvor antall aktører, koordineringsbehov og antall grensesnitt 
også vil avgjøre plassering i tiltaksklasse. Det forutsettes for dette 
godkjenningsområdet blant annet kvalifikasjoner til å oppføre komplette store 
nybygg, eksempelvis boligbygg i 3 til 5 etasjer eller industribygg og lagerbygg inntil 
5000m2, uavhengig av om oppgavene utføres av egne ansatte eller innleide foretak.   
 
Foretaket har 20 ansatte med forskjellige roller: Bygningsarbeider, bygningssnekker, 
møbelsnekker, låsesmed, murer og stålmontør i tillegg til formenn og 2 prosjektleder 
hvorav bare en person i 60 % stilling tilfredsstiller de formelle minstekravene til 
utdanning.  Direktoratet kan dermed  ikke se at foretakets organisasjon, og samlede 
kvalifikasjoner sett hen til både utdanning og praksis er tilstrekkelig tilpasset 
godkjenningsområdet overordnet ansvar i tiltaksklasse 2.  

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Benki AS verken i søknaden 
eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner til 
å få godkjenning som utførelse av overordnet ansvar i tiltaksklasse 2. 
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Utførelse av tømrerarbeider og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2. 
 
Godkjenningsområdet omfatter oppføring og vesentlig endringsarbeider av bygning 
med boenhet og flere enn 3 etasjer, og bygning for publikum og arbeidsbygning med 
3 og 4 etasjer, samt andre trekonstruksjoner av tilsvarende kompleksitet. 
 
Kvalifikasjonskravet jf. byggesaksforskriften kapitel 11 og veiledningen til denne er at 
foretaket disponerer personell med utdanning på nivå med mesterbrevutdanning 
eller teknisk fagskole og 3 års praksis. 
 
Minstekravene til utdanning er oppfylt da Kjus er tømrermester.   
Referanseprosjektene er de samme som nevnt over. For tømrerarbeider er 
direktoratets vurdering at disse plasseres i tiltaksklasse 1. Det er ikke redegjort for 
tømrerarbeider i tiltaksklasse 2 slik godkjenningsområdet er beskrevet i 
saksbehandlingsforskriften §13-5 bokstav e og veiledningen til denne.  
 
Foretaket har følgelig ikke dokumentert relevant praksis fra tømrerarbeider og 
montering av trekonstruksjoner i denne tiltaksklassen. Av 20 ansatte er det opplyst at 
3 av disse er bygningssnekker men det er ikke fremlagt dokumentasjon på 
fagutdanning tilsvarende svennebrev. Foretakets organisasjon synes dermed ikke å 
være tilstrekkelig tilpasset godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeider og 
montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2, hva gjelder den samlede utdanning 
og praksis i foretaket. 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Benki AS verken i søknaden 
eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner til 
å få godkjenning som utførende for tømrerarbeider og montering av 
trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2. 

 
Utførelse av murarbeider i tiltaksklasse 2 
 
Godkjenningsområdet omfatter murarbeid med middels vanskelighetsgrad i 
bygninger med 3 til 5 etasjer, og andre murarbeid med tilsvarende vanskelighetsgrad. 
Godkjenningsområdet omfatter også legging av membran. 
Eksempler på murarbeid i tiltaksklasse 2 kan være: bærevegger, søyler og pilastre, 
lyd- og brannvegger, forblendingsarbeider av yttervegger, muring av piper med flere 
kanaler og montering av elementskorsteiner i høye bygg med føringer gjennom flere 
enn to dekker med lyd og brannkrav. 
 
Kvalifikasjonskravet jf. byggesaksforskriften §11-1 og veiledningen til denne er at 
foretaket disponerer personell med utdanning på nivå med mesterbrevutdanning 
eller teknisk fagskole og 3 års praksis. Relevant utdanningsretning vil være 
utdanning som murmester eller teknisk fagskole bygg og anlegg i tillegg til 
fagarbeider med fagbrev som murer. 
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Foretaket har ikke personell med relevant utdanning på dette nivået.  
Referanseprosjektene er de samme som nevnt over. Også for murarbeider er 
direktoratets vurdering at prosjektene  plasseres i tiltaksklasse 1. Det er dermed ikke 
redegjort for murarbeider i tiltaksklasse 2 slik godkjenningsområdet er beskrevet i 
saksbehandlingsforskriften §13-5 og veiledningen til denne.  
 
Foretaket har dermed verken dokumentert nødvendig utdanning eller praksis jf. 
kvalifikasjonskravene i byggesaksforskriften §11-1 og 2 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at BENKI AS verken i 
søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige 
kvalifikasjoner til å få godkjenning som utførelse av murarbeider 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." 

Kopi til: Benki AS, Tyristubben 2, 2020 SKEDSMOKORSET 

 

 

 

Sak 62/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning fra Invent AS (godkjenningsnr. 2014/3198). 

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:  
Klagenemnda for sentral godkjenning finner ikke å kunne ta klagen til følge hva 
gjelder avslaget på søknad om fornyelse av sentral godkjenning  for prosjektering av 
ventilasjon og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.  
 
Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultat enig med Direktoratet. Det hitsettes 
fra Direktoratets vedtak:  
"Klagen gjelder  

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

• Prosjektering av ventilasjon og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2  
 

I e-post datert 09.04.2014 ble vedtaket påklaget ved Tord Njøten. Klagen er rettidig, jf. 
forvaltningsloven § 29.  

 

Direktoratet har fattet omgjøringsvedtak for følgende godkjenningsområde: 

• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2. 
 
Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 11.02.2014 søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning for ansvarsrett.  

 

I vedtak datert 12.03.2014 avslo direktoratet delvis søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning. Følgende godkjenningsområder ble innvilget:  

• Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1  

• Utførelse av sanitær-, varme og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1 
 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av sanitær-,varme og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av sanitær-varme og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 
 

Avslaget for prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 ble begrunnet med 
at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekket godkjenningsområdet.  De 
øvrige avslagene ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig 
utdanningsnivå.  Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det hadde samlede 
kvalifikasjoner tilpasset godkjenningsområdet jf., SAK 10 § 11-1.  

 
 

Generelle opplysninger om foretaket  

Invent As fikk sentral godkjenning første gang i 2004. I perioden 05.04.2011-11-03-
2014  hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering 
av sanitær-,varme- og slukkeinstallasjoner i tkl1, prosjektering av ventilasjons- og 
klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 , utførelse av sanitær-,varme og 
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slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2, og utførelse av ventilasjon- og 
klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2. 

 

Foretaket har 8 ansatte og ligger i Fjell kommune i Hordaland. Tord Njøten er daglig 
leder. Han har utdanning fra teknisk fagskole linje for automasjon. Foretaket 
disponerer personell med fagbrev som rørlegger og kjølemontører. 

 

Saksgang   

11.02.2014: Søknad 

12.03.2014: Vedtak om sentral godkjenning (delvis avslag) 

09.04.2014: Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

I klagen viser Tord Njøten til at Jan Inge Hågensen helt siden 1992 har arbeidet med 
luftbehandling, aircondition og automatikk. Han er også utdannet rørlegger. Han 
mener Haagensen har opparbeidet seg en kompetanse som mange med formell 
utdannelse ikke er i nærheten av. Dette gjelder alt fra beregning av luftmengder, 
totaltrykkfall, SFP beregning, kjøling og gode løsninger for kunden. 

Njøten skriver videre at han er utdannet elektriker med tilleggsutdannelse fra teknisk 
fagskole innen automatisering, der prosjektoppgaven år 2 dreide seg om ventilasjon. 
Han har siden 1996 jobbet med ventilasjonsstyring og tilhørende 
reguleringsprodukter i sin jobb som distriktssjef og avdelingsleder. Han referer også 
til at han i sin var fortrolig med ansvarsrett/TEK 10 inne brann og nødlyssegmentet. 
Det vises også til Andreas Peschina som er utdannet kjølemontør og har 11 års 
erfaring med alt av kjøling/kulde varmepumper og tilhørende automatikk.   

Avslutningsvis skriver Njøten at Invent AS har levert mange gode anlegg de siste 10 
år og har en meget bred kompetanse som favner om totalkonsept ventilasjon og 
klima som tilsier at de burde hatt tiltaksklasse 2.  Det vises til klagen. 

 

Vurdering  

Direktoratet har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva 
gjelder sentral godkjenning for prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i 
tiltaksklasse 2 

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

Godkjenningsområdet omfatter fastlegging av luftmengder og dimensjoner på 
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kanaler, produkter, komponenter mv. Prosjekteringen omfatter også utarbeidelse av 
nødvendig dokumentasjon for utførelse og grunnlag for FDV-rutiner for driftsfasen. 

For tiltaksklasse 2 gjelder godkjenningsområdet prosjektering av nye og 
omprosjektering av eksisterende ventilasjon- og klimainstallasjoner for luftmengde 
inntil 25000 m3/t uten sentralstyring. 

Kvalifikasjonskravene fremgår av byggesaksforskriften § 11-1 og veiledningen til 
denne. For prosjektering i tiltaksklasse 2 er utdanningskravet ingeniør og 6 års 
praksis. Relevant utdanning vil være VVS ingeniør med 6 års prosjekteringspraksis 
innen det aktuelle godkjenningsområdet jf. SAK 10 § 11-1 og veiledningen til denne. 

Det fremgår av klagen at Hågensen har opparbeidet mye kompetanse fra lang 
praksis. Han har svennebrev som rørlegger fra 1992. Videre så har Tord Njøten 
elektrobakgrunn og teknisk fagskole- linje for automasjon.  

Hågensen har lang praksis og direktoratet har lagt denne til grunn for å ta klagen til 
følge og for utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2. Hågensen 
har utdanning på nivå med svennebrev. Direktoratets vurderer ikke Hågensens 
bakgrunn for å svare til ingeniørutdanning på VVS linje, og 6 års 
prosjekteringspraksis.  

Njøten er utdannet fra teknisk fagskole, linje for automasjon. Linjen er relevant for 
deler av godkjenningsområdet, men tilsvarer ikke fullverdig VVS utdanning på 
ingeniørnivå. Han har siden 1996 jobbet med ventilasjonsstyring og tilhørende 
reguleringsprodukter i sin jobb som distriktssjef og avdelingsleder. Direktoratet 
vurderer ikke dette til å dokumentere tilstrekkelig relevant prosjekteringspraksis for 
å kompensere for manglende utdanningsnivå. 

 

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Invent AS verken i 
søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige 
samlede kvalifikasjoner til å få godkjenning for prosjektering av ventilasjon- og 
klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2.  

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

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

Kopi til: Invent AS, Apalvågvegen 61, 5357 FJELL 

 

 

Sak 63/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning fra Evje Mekaniske Verksted AS (godkjenningsnr. 
2014/3347). 
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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:  
Klagenemnda for sentral godkjenning finner ikke å kunne ta klagen til følge hva 
gjelder avslaget på søknad om fornyelse av sentral godkjenning  for utførelse 
bærende metall og betongkonstruksjoner, tiltaksklasse 2.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.  
 
Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultat enig med Direktoratet. Det hitsettes 
fra Direktoratets vedtak:  
"Klagen gjelder  

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

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

I brev av 26.03.2014 ble vedtaket påklaget av foretaket  ved Sigmund Lislevand. 
Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29. Foretaket er klageberettiget, jf. (fvl) § 
28.1.1. Klagen er fremsatt i samsvar med fvl. § 32.  

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 27.01.2014 søknad om sentral godkjenning for 
ansvarsrett.  

I vedtak datert 19.03.2014 avslo direktoratet delvis søknaden om sentral godkjenning. 
Følgende godkjenningsområder ble innvilget:  

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

 Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

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

Begrunnelsen for avslaget var at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig 
utdanningsnivå, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 11-1.1. slik denne uttrykker 
gjeldende forvaltningspraksis for krav til nødvendig utdanningsnivå.  

Etter en helhetsvurdering fikk foretaket innvilget det omsøkte godkjenningsområdet  
i tiltaksklasse 1. 

Det vises til vedtaket. 

Generelle opplysninger om foretaket  

Foretaket er et aksjeselskap og er stiftet 27.11.2000 og registrert i enhetsregisteret 
08.01.2001. Det ligger i Evje og Hornnes kommune. Det er totalt 6 ansatte i bedriften. 
Daglig leder er  Sigmund Lislevand. Han har yrkesskole, mekaniske fag, og har ifølge 
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organisasjonsplanen 45 år erfaring. Det er to ansatte med fagbrev som henholdsvis 
platearbeider og sveiser. De to øvrige har sveisesertifikat. I tillegg kommer en 
kontormedarbeider. 

Foretaket har hatt sentral godkjenning siden 2011, jf. vedlegg. 

Saksgang   

27.01.2014: Søknad. 

24.02.2014: Foretaket kontaktes for å gi ytterligere opplysninger. 

19.03.2014: Vedtak om sentral godkjenning (delvis avslag). 

26.03.2014: Vedtaket påklages av foretaket. 

21.07.2014: Foretaket kontaktes om at den nødvendige utdannelsen ikke er på plass. 

23.07.2014: Foretaket underrettes om at klagen tas under behandling. 

Foretakets anførsler 

Foretaket skriver i klagen at avslaget skyldes manglende kopi av kommunale vedtak, 
og at det ettersender kopi av en igangsettingstillatelse.  Utover dette er ikke klagen 
nærmere begrunnet. Det vises til klagen. (Foretaket har misforstått avslagsgrunnen) 

Generell orientering til foretaket om grunnleggende forutsetninger for å kunne 
innvilges sentral godkjenning  
For å kunne innvilges sentral godkjenning, må foretaket oppfylle de kravene som til 
enhver tid stilles i SAK10 del 3, dvs kap 9 til og med 13, jf. plan- og bygningsloven §  22 
-1.1 ledd og SAK 10 § 9-1.1.ledd. Det fremgår videre av plbl § 22-1.2 ledd at 
direktoratet har plikt til å avslå søknaden om sentral godkjenning når foretaket ikke 
oppfyller de nødvendige vilkårene.  

Ifølge SAK10 § 13-2 skal foretaket sammen med søknaden vedlegge dokumentasjon 
som viser at kravene i forskriften er oppfylt. Forskriften pålegger med dette foretaket å 
dokumentere sin kompetanse.  Det er kravene på fornyelsestidspunktet som skal 
oppfylles, jf. SAK10 § 13-4.2. 
 
Ved sentral godkjenning må foretakets faglige ledelse dokumentere at den behersker 
hele bredden av arbeidsoppgaver innen det godkjenningsområdet det søkes 
godkjenning for. Jf. Ot.prop. nr. 45. 2007-2008 pkt. 10.8.1. 

Iflg. § 11-1 skal foretaket derfor i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett: 
”dokumentere at det har en samlet kompetanse som er tilpasset det omsøkte 
godkjenningsområdet”. Ifølge gjeldende forvaltningspraksis slik denne er utrykt i 
veiledningen til bestemmelsen er det nødvendig med dokumentasjon i form av 
referanseprosjekter over et bestemt tidsrom, avhengig av godkjenningsområde og 
tiltaksklasse. I tillegg er det nødvendig med relevant fagutdannelsen innenfor det 
aktuelle godkjenningsområdet. Nivå og fagretning fremgår av veiledningen til § 11-
1.ledd, slik denne uttrykker gjeldende forvaltningspraksis. 

Ifølge SAK 10 § 11-3 skal foretaket ved søknad om sentral godkjenning dokumentere 
praksis.  Foretaket må vise hvordan det vil organisere arbeidet og kvalifikasjonene i 
foretaket. I veiledningen til bestemmelsen heter det at dette skal være en redegjørelse 
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for det faglig relevante innholdet i referanseprosjektet for det aktuelle 
godkjenningsområdet. Det skal fokuseres på foretakets gjennomføringsevne. Oppsett 
over ulike tiltak hvor foretaket har hatt en rolle,  men ikke dokumenterer nærmere 
hvordan det rent faglig har utført denne, er ikke tilstrekkelig. Referanseprosjektene 
må dekke et bestemt tidsrom, avhengig av funksjon og tiltaksklasse. De må være 
sporbare i vedkommende kommune. 

Ved vurdering av praksis skal det legges vekt på om praksisen er oppdatert innenfor 
vedkommende fagområde og tiltaksklasse, praksisens varighet og om den er relevant 
for det omsøkte godkjenningsområdet. Videre skal det vektlegges hvorvidt praksisen 
har vært gjennomført i samsvar med tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold 
av plan- og bygningsloven, jfr. SAK10 § 11-4.2 ledd.  
 
I tillegg kreves at foretak som søker sentral godkjenning dokumenterer at det har et 
system for oppfyllelse av pbl, jf. pbl § 24-1 og SAK10 kap. 10. Videre er det et krav at 
foretaket sender inn en organisasjonsplan. Denne skal  bl.a. vise foretakets ressurser 
og kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis, jf. SAK10 §§ 1-2.1 bokstav e, 
10-1.1 og 11-1.1. 

Samlet innebærer overnevnte krav at referanseprosjekter som ikke tilfredsstiller 
kravene heller ikke kan legges til grunn for  vedtak om sentral godkjenning for 
ansvarsrett, jfr. pbl § 22-1.2 ledd. 

Vurdering  

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

Utførelse – montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner, tiltaksklasse 2 

Fagområdet reguleres av plan- og bygningsloven bla. § 23-6 og SAK10 §§ 12-4 og 13-
5.3 bokstav g, med tilhørende veiledninger. 

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

I tiltaksklasse 2 omfatter godkjenningsområdet omfatter montering av bærende 
metall- eller betongkonstruksjoner som etter NS 1990 +NA plasseres i 
pålitelighetsklasse 2, og forutsettes utført med ”normal kontroll”. Eksempler på 
montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 kan være: 

• større lager- eller industribygg, 
• boligblokker, kontor-, forretnings- eller skolebygg inntil 5 etg, 
• nye balkonger på boligblokker høyere enn 5. etg, 
• middels store brukonstruksjoner inntil 20 m spenn, tårn inntil 30 m høyde,  
• mast med bardunordning på ett nivå, 
• bæresystem av stål eller aluminium i lette takkonstruksjoner. 
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For å kunne innvilges sentral godkjenning er det nødvendig med  relevant 
utdannelse.  Ifølge SAK10 § 11-1.1 og tilhørende veiledning slik denne uttrykker 
gjeldende forvaltningspraksis vil dette være Høyskoleingeniør med relevant fagkrets, 
eventuelt sveiseteknikk fra Fagskole. I tillegg er det nødvendig med 3 års 
dokumentert praksis med godkjenningsområdet med det innhold dette har ifølge pbl, 
forskriftene og veiledningene. Det er dette foretaket skal dokumentere at det 
behersker. Det er også nødvendig at foretaket har dokumentert at det behersker hele 
faglige bredden av arbeidsoppgaver innen det godkjenningsområdet det søkes 
godkjenning for. Jf. Ot.prop. nr. 45. 2007-2008 pkt. 10.8.1. Jf. også den generelle 
veiledningen om bl.a. referanseprosjektene ovenfor. 

Utdannelsen 
Som det fremgår av organisasjonsplanen er det ingen i foretaket som har den 
nødvendige utdannelsen. De ansatte har utdannelse på henholdsvis nivå med 
videregående skole, fagbrev som platearbeidere og sveisesertifikater. Den 
nødvendige utdannelsen er derfor ikke på plass. 

Referanseprosjektene 
Søknaden innehold fem referanseprosjekter. 

Referanseprosjekt nr. 1 er fra 2011 og gjelder påbygg i 2 etasjer på en skole. Det 
opplyses at foretaket har utført stålarbeider, montering av rekkverk og konstruktivt 
stål, sveising av stålsøyler til plate i dekke, montering av dragere på toppen av 
søylene samt dragere for bæring av neste etasje.  

Det fremgår ikke av referanseprosjektet hvordan foretaket eventuelt har utført 
montering og avstivning under montering og utførelse av brannisolering og 
branntetting. Forholdet til NS 1990 +NA fremgår heller ikke. Beskrivelsen er lite 
konkretisert og  direktoratet er  derfor usikker på hvor langt dette referanseprosjektet 
rekker. 

Referanseprosjekt nr. 2 er fra 2013 og gjelder et frittliggende boligbygg på mer enn 5 
etasjer. 
Teksten om hva foretaket har utført er omtrent tilsvarende forrige referanseprosjekt.  

Referanseprosjekt nr. 3 er fra 2013 og gjelder annen forretningsbygning eller bygning 
med nær tilknytning til slik bygning. Totalt tre etasjer. Også denne referanseteksten 
er så å si identisk med de to forrige. 

Referanseprosjekt nr. 4 gjelder er også fra 2013 og gjelder frittliggende boligbygg på 5 
etasjer eller mer. Også her omtrent tilsvarende tekst. 

Referanseprosjekt nr. 5 er også fra 2013 og gjelder påbygg på en skole. Foretaket 
oppgir å ha montert bærende stålkonstruksjon på fasade for innfesting av glass. 
Montering av plate for innfesting av fasade i glass. Beskrivelsen peker mer i retning 
av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning. 
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Alle beskrivelsene er svært generelle og sier lite om foretakets erfaringsmessige 
ferdigheter med det omsøkte godkjenningsområdets faglige innhold, slik dette er 
beskrevet i SAK10 § 12-4 og veiledningen til SAK10 § 13-5.3. bokstav g. 
Referanseprosjektene nr.1, 3 og 5 er etter de opplysninger som foreligger i 
tiltaksklasse 1. Nr. 5 synes også kunne å angå et annet godkjenningsområde. 

Referanseprosjektene nr. 2 og 4 er begge fra 2013. Det vil si at det er ikke dokumentert 
relevant praksis for mer enn noen måneder, kanskje et år i tiltaksklasse 2. 

Vedlagt klagen lå en kopi av en igangsettingstillatelse hvor det fremgår at foretaket 
har hatt lokal godkjenning for UTF i tiltaksklasse 2 for konstruktivt stål. En lokal 
godkjenning viser imidlertid kun at kommunen har vurdert foretaket opp mot det 
aktuelle tiltaket. Det følger av kommentarene til § 22-1 i pbl at kommunene har en  
forholdsvis vid skjønnsadgang ved utferdigelse av lokal godkjenning. Ved sentral 
godkjenning skal det i prinsippet ikke brukes skjønn, jf. pbl § 22-1. og kommentarene 
til bestemmelsen. Jf. også egen kommentar på side 5. En igangsettingstillatelse sier 
heller ikke noe om hvordan et foretak senere utfører jobben rent faglig, jf. bl.a. SAK10 
§ 11-4.2. 

Det er også innsendt kopi av en midlertidig brukstillatelse for Egsveien 7 i 
Kristiansand. Heller ikke denne viser noe om foretakets kompetanse innen det 
omsøkte godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2. Foretaket er heller ikke nevnt i 
brukstillatelsen. 

Forholdet til tidligere godkjenning 
Foretaket fikk innvilget det angjeldende godkjenningsområdet i vedtak av 06.05.2011.  
I forbindelse med klagen har direktoratet gått gjennom søknaden i den saken. Det var 
innsendt 6 referanseprosjekter. Tekstene er svært kortfattet i alle, og gir ikke en faglig 
dokumentasjon på foretakets ferdigheter innen godkjenningsområdet. I og med 
foretaket heller ikke den gang hadde personer med den nødvendige utdannelsen, 
vurderer direktoratet  i dag vedtaket den gang som gitt på et utilstrekkelig grunnlag. 
Dette kan delvis skyldes at det var forholdsvis kort til etter at pbl og forskriften var 
endret, og forvaltningspraksisen ikke hadde festet seg. ! 

Spesiell kommentar angående lang praksis. 
Det fremgår av organisasjonsplanen at Sigmund Lislevand har 45 års erfaring. Denne 
erfaringen er ikke nærmere spesifisert. Det omsøkte godkjenningsområdet er heller 
ikke 45 år gammelt. Når det gjelder forhold der foretaket ikke har personer med den 
nødvendige utdannelsen men lang erfaring, viser direktoratet til en prinsipputtalelse 
fra daværende Kommunal- og regionaldepartementet fra 2005. Der heter det bl.a. 
følgende: 
 
”Lokale foretak hvor den faglige ledelse har lang og relevant praksis, men ikke noen formell 
utdanning, (relevant sådan, vår bemerkning), kan etter en konkret vurdering få lokal 
dispensasjon og godkjenning”. 
 
Bestemmelsen henger bl.a. sammen med direktoratets plikt til å avslå søknader om 
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sentral godkjenning der foretaket ikke har eller kan dokumentere de nødvendige 
kvalifikasjoner, jf. pbl § 22-1.2. 

Foretaket har dermed ikke i søknaden eller klagen dokumentert relevant praksis for 
dette fagområdet, jf. pbl § 23-6, SAK 10 §§ 9-1.1 avsnitt, 11-1.1. avsnitt og § 11-4, 12-4 
13-5.3 bokstav g. Jf. også pbl § 22-1.2." 

Kopi til: Evje Mekaniske Verksted AS, Gudvangen 4. 4735 Evje. 

 

 

Sak 64/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning fra Baasland AS (godkjenningsnr. 2014/3790). 

Klagen ble trukket før klagenemndsmøtet og ble dermed ikke behandlet. 
 
 
 
 
 
Sak 65/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral 

godkjenning fra Ersland Byggeadministrasjon (godkjenningsnr. 
2014/3921). 

 
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:  
Klagenemnda for sentral godkjenning finner ikke å kunne ta klagen til følge hva 
gjelder avslaget på søknad om fornyelse av sentral godkjenning for overordnet 
kontroll.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.  
 
Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultat enig med Direktoratet. Det hitsettes 
fra Direktoratets vedtak:  
"Klagen gjelder 

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

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3 
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Vedtaket ble påklaget digitalt av foretaket den 06.05.2014. Klagen er rettidig, jf. 
forvaltningsloven § 29. 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 20.03.2014 søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning for ansvarsrett. 

I vedtak datert 29.04.2014 avslo direktoratet delvis søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning. Følgende godkjenningsområder ble innvilget: 

• Søker i tiltaksklasse 3 
• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 2 
• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3 

Begrunnelse for avslaget var at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig 
utdanningsnivå, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 11-1 første ledd og veiledningen 
til bestemmelsen slik den gir uttrykk for den sentrale godkjenningsordningens 
praksis for krav til utdanningsnivå. Referanseprosjektene dekket heller ikke i 
tilstrekkelig grad godkjenningsområdet foretaket fikk avslag på , jf. SAK10 §§ 11-1.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Ersland Byggadministrasjon fikk sentral godkjenning første gang 04.06.2008. I 
perioden 15.04.2011-28.04.2014 hadde foretaket sentral godkjenning for 
godkjenningsområdene ansvarlig søker i tiltaksklasse 3, overordnet ansvar for 
prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i 
tiltaksklasse 2, og overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3 .  

Foretaket har 2 ansatte og ligger i Kopervik i Rogaland 

Svein Ersland er daglig leder. Han er ingeniør fra Stavanger Ingeniørhøyskole, 
anleggslinjen  i 1978 og har sammenhengene praksis hovedsakelig fra prosjekt og 
byggeledelse helt fram til i dag. 

Saksgang 

20.03.2014: Søknad 
29.04.2014: Vedtak om sentral godkjenning (delvis avslag) 
06.05.2014: Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
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Foretakets anførsler 

I klagen skriver  Foretaket at de antok direktoratet tok hensyn til tidligere prosjekter 
og derfor la derfor ved søknaden referanseprosjekter nyere en 2011. Ved klagen er det 
vedlagt CV, og prosjektoversikt fra tidligere prosjekter og det bes om en ny 
vurdering. 

Vurdering 

Direktoratet har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva 
gjelder   overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3.  

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

Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3 

Godkjenningsområdet fremgår av SAK 10 § 13-5 og veiledningen til denne. Foretak 
med sentral godkjenning for overordnet ansvar for uavhengig kontroll er kvalifisert 
for å kunne påta seg ansvar for uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse av 
tiltak innen de fagområder foretaket selv besitter kompetanse og på fagområder der 
foretaket har kompetanse til å styre underleverandør av kontrolloppgaver. Dette skal 
fremgå av styringssystemet til kontrollforetaket. 

Sentral godkjenning for overordnet ansvar gis til foretak som har erfaring med 
kontroll av prosjekterings- og utførelsesoppgaver av relevante fagområder og 
grenseflater. 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. 

Kravet til utdanning fremgår av SAK 10 § 11-1 og veiledningen til denne.  For 
kontroll av prosjektering er kravet utdanning på nivå med sivilingeniør og 8 års 
praksis.  

Svein Ersland er utdannet fra ingeniørhøyskole og tilfredsstiller dermed ikke kravene 
slik de fremgår av ovennevnte bestemmelser.  

Svein Erslands har redegjort for en lang praksis som bygge og prosjektleder. 
Foretaket har også redegjort i referanseprosjekt for praksis fra kontroll av utførelse. 
Godkjenningsområdet omfatter uavhengig kontroll av både prosjektering og 
utførelse. For å inneha sentral godkjenning for kontroll kreves dermed også 
dokumentert praksis fra prosjektering i samme tiltaksklasse, dvs tiltaklasse 3. 
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Foretaket har fått innvilget overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 2. 
Direktoratet finner at det heller ikke er dokumentert tilstrekkelig 
prosjekteringspraksis fra tiltaksklasse 3 til å kunne inneha sentral godkjenning for 
kontroll av prosjektering i denne tiltaksklasse. 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Ersland 
Byggeadministrasjon verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert 
at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få godkjenning for overordnet ansvar for 
kontroll i tiltaksklasse 3. 

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

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

Kopi til: Ersland Byggeadministrasjon, Granvegen 46, 4250 KOPERVIK 

 
 
 
 
 
 
 
Sak 66/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral 

godkjenning fra Arkitekthuset Kragerø AS (godkjenningsnr. 
2014/4101). 

 
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:  
Klagenemnda for sentral godkjenning finner ikke å kunne ta klagen til følge hva 
gjelder avslaget på søknad om fornyelse av ansvarlig søker (for alle typer tiltak) i 
tiltaksklasse 3 og overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.  
 
Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultat enig med Direktoratet. Det hitsettes 
fra Direktoratets vedtak:  
"Klagen gjelder  

Klagen gjelder avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning for følgende 
godkjenningsområder: 
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• Ansvarlig søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 3 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3 
Subsidiært ønsker foretaket å bli vurdert for kontroll av overordnet ansvar for 
kontroll i en lavere tiltaksklasse.  

I e-post sendt 05.05.2014 ble vedtaket påklaget ved David Løffler. Klagen er rettidig, 
jf. forvaltningsloven (fvl.) § 29.  

 
Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 12.03.2014 søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning for ansvarsrett.  

I vedtak datert 15.04.2014 avslo direktoratet delvis søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning. Følgende godkjenningsområder ble innvilget:  

• Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 2 

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

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 
Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 3 

• Overordnet ansvar for uavhengig kontroll i tiltaksklasse 3 
Avslaget på søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 3 ble begrunnet med at 
referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekte tiltaksklasse 3, jf. 
byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-4 og 13-5 første ledd og tilhørende veiledning. 
Foretaket hadde således ikke dokumentert at det samlet har kvalifikasjoner som er 
tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3, jf. SAK10 § 11-1. 

Begrunnelse for avslaget vedrørende kontroll av overordnet ansvar for uavhengig 
kontroll i tiltaksklasse 3 var at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekte det 
ansvaret som godkjenningsområdet omfatter. Sentral godkjenning for overordnet 
ansvar for uavhengig 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. 
Foretaket må ha rutiner for fagkontroll og tverrfaglig kontroll, og i tillegg 
dokumentere erfaring med å kontrollere andre foretaks arbeider, jf. SAK10 § 13-5 
femte ledd bokstav a) og tilhørende veiledning. Etter direktoratets vurdering hadde 
ikke foretaket vist til slik praksis, og således ikke dokumentert at det samlet har 
kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1. 

 

Delvis omgjøring 
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I brev av 20.06.2014 tok direktoratet klagen delvis til følge. Følgende 
godkjenningsområde ble omgjort:  

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 3 
Det er ved avgjørelsen sett hen til bl.a. kopi av referanseprosjekter og opplysninger 
innkommet i klageomgangen.  

  
Generelle opplysninger om foretaket  

Arkitekthuset Kragerø AS fikk sentral godkjenning første gang 08.09.1998. I perioden 
13.04.2011 -  14.04.2014 hadde foretaket sentral godkjenning for 
godkjenningsområdene søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 3, overordnet ansvar 
for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i 
tiltaksklasse 3, prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 3, og overordnet ansvar for 
kontroll i tiltaksklasse 3.  

Foretaket har 7 ansatte og ligger i Kragerø i Telemark. David Løffler er daglig leder. 
Han er sivilarkitekt med over 14 års erfaring. Styreleder er Morten Lunøe. Han er 
sivilarkitekt og har praktisert som dette i 37 år. Foretaket har tre ansatte som er 
utdannet bygningsingeniører. En av disse er Freid Are Eggum som har praktisert 
som bygningsingeniør siden 2004. Han har bl.a. arbeidet  i Bærum kommune som 
byggesaksbehandler.  

 

Saksgang   

12.03.2014: Søknad 

15.04.2014: Vedtak om sentral godkjenning (delvis avslag) 

05.05.2014: Klage på vedtak  

 

Foretakets anførsler 

Foretaket har i klagen anført at det er et 28 år gammelt firma som i hovedsak påtar 
seg lokale oppdrag, men har ambisjoner om å kunne tilby arkitekttjenester innenfor 
deres region. Det anses derfor som svært viktig at foretaket uavkortet kan kvalifiseres 
for alle typer arkitektoppdrag og ikke er begrenset av tiltaksklasse eller søknad om 
lokal godkjenning.  

Det er opplyst at klagen baserer seg på at foretaket mener å inneha nok kompetanse 
til omsøkte tiltaksklasser. De opplever det som et tankekors at ”kjøkkenbord-foretak” 
i Kragerø kommune uten sivilarkitekt-kompetanse blir tildelt sentral godkjenning for 
søker og prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2. Sammenlignet med dette finner 
de det svært underlig at de ikke kvalifiserer for omsøkte tiltaksklasse.  

 

Vurdering  

Direktoratet har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva 
gjelder sentral godkjenning for søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 3 og 
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overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3 eller i en lavere tiltaksklasse.   

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

De ansatte i foretaket oppfyller kravene til utdanningsnivå og utdanningsretning for 
de påklagede godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 11-1 og tilhørende veiledning.  

 

Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 3 

Det følger av veiledning til SAK10 § 13-5 at søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 3 
omfatter komplekse søknader der koordineringsbehovet for prosjektering, utførelse 
eller kontroll er svært krevende. Dette vil f.eks. omfatte flertrinnssøknader der 
ansvarsforholdene i tiltaket er kompliserte og krever omfattende koordinering.  

I søknaden er det lagt ved 5 referanseprosjekter for søker (for alle typer tiltak) i 
tiltaksklasse 3. Det første prosjektet gjaldt butikk/forretningsbygg i Kragerø (saksnr. 
09/1429) hvor det ble gitt ferdigattest i 2011. Det er opplyst at foretaket var ansvarlig 
søker, og at tiltaket lå i tiltaksklasse 2. Det andre prosjektet gjaldt oppføring av bo- og 
behandlingssenter (avlastingsinstitusjon) i Kragerø kommune (saksnr. 11/02237). 
Ferdigattest ble gitt i 2013. Foretaket var ansvarlig søker, og tiltaket lå i tiltaksklasse 2. 
Foretaket har imidlertid anført at det kunne vært vurdert til tiltaksklasse 3 på 
bakgrunn av krav til utførelse stilt av byggherren. Bygget skulle opprinnelig oppføres 
sammen med 4 stk. omsorgsboliger, men dette ble skilt ut i egen entreprise. Foretaket 
var også ansvarlig søker, prosjekterende og byggeleder for omsorgsboligene. Det 
tredje prosjektet gjaldt butikk/forretningsbygg i Kragerø kommune (saksnr. 11/934) 
hvor det ble gitt ferdigattest i 2011. Foretaket var ansvarlig søker, og tiltaket lå i 
tiltaksklasse 2. Det fjerde prosjektet gjaldt store sammenbygde boligbygg på 5. etg 
eller mer i Kragerø kommune (saksnr. 05/01378). Også her var foretaket ansvarlig 
søker, og tiltaket lå i tiltaksklasse 2. Det siste prosjektet gjaldt lagerhall i Sørum 
kommune. Ferdigattest ble gitt i 2001. Samark AS var ansvarlig søker i tiltaksklasse 3. 
David Løfflers rolle i prosjektet var prosjektleder arkitektur.  

I klagen er det vist til vedlagte CV-er og foretakets erfaring. Det opplyses samtidig 
om at foretaket p.t. er ansvarlig søker og prosjekterende for arkitektur i nye Kragerø 
Læringssenter som er under utførelse. På grunn av byggesakens kompleksitet er det 
søkt om endring av tiltaksklasse for søker-funksjonen fra 2 til 3.  

I brev av 26.05.2014 ba direktoratet bl.a. om nye og oppdaterte referanseprosjekter 
som ligger i tiltaksklasse 3 for godkjenningsområdet søker (for alle typer tiltak). 

I e-post sendt 12.06.2014 er det opplyst at foretaket i hovedsak tar på seg lokale 
oppdrag, og det er få søknader som ligger i tiltaksklasse 3. Men kontoret er sporadisk 
i konkurranser om prosjekter i tiltaksklasse 3, og de blir spurt om å bistå andre 
arkitektkontorer i større prosjektkonkurranser der de må dokumentere at de har 
sentral godkjenning. Videre har foretaket opplyst at det ikke har noen 
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referanseprosjekter for søker i tiltaksklasse 3 de siste årene.  

Direktoratet har foretatt en konkret vurdering og finner med bakgrunn i det 
ovenstående at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekker det påklagede 
godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3, jf. SAK10 § 13-5 første ledd. De fire første 
referanseprosjektene vedlagt søknadene er oppgitt til å ligge i tiltaksklasse 2. Det siste 
prosjektet vedlagt søknaden er vurdert av direktoratet til å ha mindre betydning for 
resultatet i saken, da det er eldre enn 10 år og det har skjedd viktige endringer 
vedrørende søkers ansvar i hhv. 2004 og 2010. Videre er dette referanseprosjektet 
vurdert til å ligge i en lavere tiltaksklasse etter dagens regelverk enn det som er 
oppgitt i referanseprosjektet. Endelig har foretaket selv opplyst at det ikke har noen 
referanseprosjekter for søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 3 de siste årene. 
Foretaket har således ikke tilstrekkelig dokumentert samlede kvalifikasjoner for det 
påklagede godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3, jf. SAK10 § 11-1 første ledd.  

 

Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3 

Det følger av veiledning til SAK10 § 13-5 femte ledd at med ”uavhengig kontroll” 
forstår vi kontroll utført av et annet foretak enn det foretaket som har utført arbeidet 
som skal kontrolleres.  

Videre følger det av veiledning til SAK10 § 13-5 femte ledd bokstav a) at sentral 
godkjenning for overordnet ansvar for kontroll gis til foretak som har erfaring med 
kontroll av prosjekterings- og utførelsesoppgaver av relevante fagområder og 
grenseflater. Det er en forutsetning at foretaket har kvalifisert personell med relevant 
praksis fra prosjektering og prosjekteringsledelse, samt praksis fra 
utførelse/byggeledelse. Videre er det en forutsetning at foretaket har rutiner for 
fagkontroll og tverrfaglig kontroll, slik at kontrollen utføres på en hensiktsmessig 
måte og i nødvendig omfang. Ansvarsrett for kontroll forutsetter kompetanse til å 
kontrollere både prosjektering og utførelse.  

Det følger også av veilederen at foretak med sentral godkjenning for overordnet 
ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3 kan påta seg ansvar for uavhengig kontroll av 
prosjektering og/eller utførelse av alle tiltak (bygning, anlegg, konstruksjon, 
installasjon) der alle vesentlige fagområder ligger i tiltaksklasse 3.  

I søknaden er det lagt ved to referanseprosjekter for overordnet ansvar for uavhengig 
kontroll. Begge prosjektene gjelder butikk/forretningsbygg i Kragerø hvor det ble gitt 
ferdigattest i 2011 (sak 09/1429 og sak 11/934). Foretaket har i den forbindelse 
opplyst at det har spesialisert seg på rehabilitering/ombygging av eldre trehus, og 
innehar kompetanse på trearkitektur og bygningsfysikk som er relevant i forbindelse 
med uavhengig kontroll. Foretaket er det største arkitektkontoret innenfor ca. 40 min 
kjøreradius, men er først og fremst et lokalt kontor i en trehusby. Det anføres at når 
prosjektene blir flere, kan uavhengig kontroll utgjøre et viktig inntektsgrunnlag for 
virksomheten på sikt.  

I klagen er det anført at foretaket har erfaring med byggelederoppdrag. I 2012/2013 
var foretaket engasjert av Kragerø kommunale boligstiftelse som byggeleder i 
forbindelse med oppføring av 4 omsorgsboliger i Kragerø. Tiltaket var i tiltaksklasse 
2. Foretaket er også nylig forespurt om påta seg lignende byggelederoppdrag.  
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I brev av 26.05.2014 ba direktoratet bl.a. om en nærmere beskrivelse av foretakets 
praksis og dets rolle i de prosjekter hvor foretaket har hatt rollen som ansvarlig 
kontrollerende. Videre ba vi om kopi av kommunes vedtak hvor ansvarsrettene 
fremgår.  

I e-post sendt 12.06.2014 er det opplyst at foretaket ikke har noen referanseprosjekter 
der det har utført kontroll i tiltaksklasse 3. Ettersom kontroll er nokså nytt, håper 
foretaket på å kunne bygge referanseprosjekter med årene. Det er lagt ved flere 
ferdigattester og kontrollerklæringer fra foretak som har utført egenkontroll.  

Direktoratet har foretatt en konkret vurdering og finner med bakgrunn i ovenstående 
at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekker godkjenningsområdet 
overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3, jf. SAK10 §§ 14-7 og 13-5 femte ledd 
bokstav a) med tilhørende veiledning. Referanseprosjektene er i liten grad beskrevet, 
og det fremgår f.eks. ikke hvilket foretak som er kontrollert eller hva som er 
kontrollert. Videre har foretaket opplyst at det ikke har referanseprosjekter der det 
har utført kontroll i tiltaksklasse 3. Direktoratet har imidlertid merket seg at foretaket 
har prosjektledererfaring og noe byggeledererfaring, men dette er alene ikke nok til å 
få sentral godkjenning for overordnet ansvar for uavhengig kontroll i tiltaksklasse 3, 
jf. veileder til SAK10 § 13-5 femte ledd bokstav a). Foretaket har således ikke 
tilstrekkelig dokumentert samlede kvalifikasjoner for det påklagede 
godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3, jf. veiledning til SAK10 § 11-1 første ledd. 
Direktoratet finner på samme bakgrunn at godkjenningsområdet heller ikke kan 
innvilges i en lavere tiltaksklasse.  

Til de anførsler som foretaket har kommet med i klagen, vil direktoratet bemerke at 
det stilles andre krav til utdanningsnivået i tiltaksklasse 2 enn i tiltaksklasse 3. I den 
forbindelse vises det til veiledning til SAK10 § 11-1 og tabell 1 hvor det fremgår 
hvilket utdanningsnivå som kreves for de forskjellige tiltaksklassene og funksjonene. 
F.eks. kreves det utdanning som svarer til krav til mesterbrevsutdanning eller 
fagskole med fagplan for linjefag for søker i tiltaksklasse 2, mens det kreves 
utdanning på universitetsnivå som sivilingeniør, master i arkitektur eller tilsvarende 
grad for søker i tiltaksklasse 3.  

Videre har direktoratet merket seg at foretaket tidligere har hatt sentral godkjenning 
for overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3. Imidlertid er det slik at 
praktiseringen av regelverket vedrørende den sentrale godkjenningsordningen har 
blitt noe strengere de siste årene som følge av bygningsmyndighetenes ønske om 
dette, jf. ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 132. Det er følgelig ingen automatikk i at et 
foretak får fornyet sin sentrale godkjenning i samme godkjenningsområde eller i 
samme tiltaksklasse som det hadde tidligere. Ved søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning må derfor foretaket dokumentere at det har nødvendig kvalifisert 
kompetanse i foretaket og at det har oppdatert praksis for godkjenningsområdet og i 
den omsøkte tiltaksklasse, slik som man må ved en førstegangssøknad.  

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Arkitekthuset Kragerø AS 
verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har 
tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få godkjenning for søker i tiltaksklasse 3 eller 
overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3 eller lavere tiltaksklasse.  

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."  

Kopi:  Arkitekthuset Kragerø AS, P. A. Heuchs gate 25, 3770  KRAGERØ 
 
 
 
 
 
 
Sak 67/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra 

Walk Kornel Lukasz Wojciechowski (godkjenningsnr. 2014/4249). 
 
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:  
Klagenemnda for sentral godkjenning finner ikke å kunne ta klagen til følge hva 
gjelder avslaget på søknad om fornyelse av sentral godkjenning for søker i 
tiltaksklasse 1, prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1, prosjektering 
av utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.  
 
Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultat enig med Direktoratet. Det hitsettes 
fra Direktoratets vedtak:  
"Klagen gjelder  

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

• Søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av  konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 
Vedtaket ble påklaget av foretaket ved Walk Kornel Lukasz Wojciecowski . Klagen er 
registrert i direktoratet den 15.05.2014.  Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29. 
Foretaket er klageberettiget, jf. (fvl) § 28.1.1. Klagen er fremsatt i samsvar med fvl. § 
32.  

Vedtakene på søkefunksjonen og prosjektering av utearealer og landskapsutforming 
var i klasse 2, men i klagen ber foretaket om at klagen vurderes i forhold til 
tiltaksklasse 1. Direktoratet fant ikke grunn til innvilgelse i tiltaksklasse 1  for disse 
godkjenningsområdene i forbindelse med søknadsbehandlingen. 
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Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet  mottok 15.03.2014 søknad om sentral godkjenning for 
ansvarsrett.  

I vedtak datert 23.04.2014  fikk foretaket innvilget  

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 
Samtidig avslo direktoratet søknaden for følgende godkjenningsområder:  

• Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i  tiltaksklasse 1 
Begrunnelsen for avslagene for alle de avslåtte godkjenningsområdene var at 
referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekket de omsøkte 
godkjenningsområdene , jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 11-1, 11-4, 13-5.1 ledd, 13-
5.2 ledd bokstav c og g og veiledningen til bestemmelsene slik denne gir uttrykk 
gjeldende forvaltningspraksis for kravet til referanseprosjekter.  

Det vises til vedtaket. 

Generelle opplysninger om foretaket  

Foretaket er  et enkeltpersonsforetak som ble stiftet og registrert i enhetsregisteret den 
04.05.2013. Foretaket ligger i Fet kommune  og har en ansatt. Næringskoden er 
arkitekttjenester vedrørende byggverk. Walk Kornel Lukasz Wojciechowski er 
utdannet master i arkitektur i Polen i 2005. Det er vedlagt bekreftelse fra Nokut på at 
utdannelsen er likestilt med norsk mastergrad, for så vidt gjelder at det  nivået. 
(Nokut opplyser at de ikke har kompetanse til å vurdere innholdet i utenlandske 
utdannelser, kun nivået.)  

Saksgang   

15.03.2014: Søknad 

23.04.2014: Vedtak om sentral godkjenning (delvis avslag) 

15.05.2014: Klage på avslag arkivert hos direktoratet.  

Foretakets anførsler 

Når det gjelder avslaget på søkefunksjonen, anfører foretaket innledningsvis at 
klagen kun omfatter tiltaksklasse 1, selv om avslaget gjaldt  for tiltaksklasse 2. 
Innledningsvis er klagen begrunnet med at foretaket har oppdaterte opplysninger, 
samt at en rådgiver i direktoratet (dibk) har gitt opplysninger om oppfyllelse av krav 
for enkeltstående ansvarsrett. Foretaket opplyser at det i løpet av søkeprosessen  har vært 
godkjent som ansvarlig søker i en del kommuner, og det vises i den sammenheng til 
en referanseliste. Det opplyses i tillegg at klageren er ansatt hos Dyrø og Moen As 
arkitekter, hvor han jobber med søknader av samme art. Ut fra dette mener klageren 
at vedtaket er i strid med dibks interne veiledninger og opplysninger mottatt av 
interne rådgivere. 
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Når det gjelder  klagen på prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1, 
henvises ført til veiledningen for SAK10 § 13-5.2 pkt 2.b.1. hvor det står at 
arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 1 også omfatter bl.a. prosjektering av 
konstruksjonssikkerhet. Foretaket påpeker at det fikk sentral godkjenning for 
arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2, og at det derfor ikke kan være korrekt at det 
får avslag for prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1. 

Foretaket anfører videre at i utdannelsen som sivilarkitekt  i Polen vektlegges også 
tekniske fag i særlig grad, og at han senere har opparbeidet seg praksis etter studiet 
som beviser tilstrekkelig kompetanse for bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet 
m.m. utenfor preaksepterte løsninger.  

Videre anføres at vedtaket ikke er korrekt fordi praksis ervervet utenfor Norge ikke 
er tatt med i vurderingen og at dette strider mot SAK10 § 11-4.3.  

Foretaket opplyser at godkjenningsområdet prosjektering av landskapsutforming i 
tiltaksklasse 1 ikke er så viktig, og at det derfor ikke er noe ønske om å kommentere 
avslaget for dette godkjenningsområdet.  

For øvrig vises til klagen.  

Generell orientering til foretaket om grunnleggende forutsetninger for å kunne 
innvilges sentral godkjenning  
For å kunne innvilges sentral godkjenning, må foretaket oppfylle de kravene som til 
enhver tid stilles i SAK10 del 3, dvs kap 9 til og med 13, jf. plan- og bygningsloven §  22 
-1.1 ledd og SAK 10 § 9-1.1.ledd. Det fremgår videre av plbl § 22-1.2 ledd at 
direktoratet har plikt til å avslå søknaden om sentral godkjenning når foretaket ikke 
oppfyller de nødvendige vilkårene.  

Ifølge SAK10 § 13-2 skal foretaket sammen med søknaden vedlegge dokumentasjon 
som viser at kravene i forskriften er oppfylt. Forskriften pålegger med dette foretaket å 
dokumentere sin kompetanse.  Det er kravene på fornyelsestidspunktet som skal 
oppfylles, jf. SAK10 § 13-4.2. 
 
Ved sentral godkjenning må foretakets faglige ledelse dokumentere at den behersker 
hele bredden av arbeidsoppgaver innen det godkjenningsområdet det søkes 
godkjenning for. Jf. Ot.prop. nr. 45. 2007-2008 pkt. 10.8.1. 

Iflg. § 11-1 skal foretaket derfor i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett: 
”dokumentere at det har en samlet kompetanse som er tilpasset det omsøkte 
godkjenningsområdet”. Ifølge gjeldende forvaltningspraksis slik denne er utrykt i 
veiledningen til bestemmelsen er det nødvendig med dokumentasjon i form av 
referanseprosjekter over et bestemt tidsrom, avhengig av godkjenningsområde og 
tiltaksklasse. I tillegg er det nødvendig med relevant fagutdannelsen innenfor det 
aktuelle godkjenningsområdet. Nivå og fagretning fremgår av veiledningen til § 11-
1.ledd, slik denne uttrykker gjeldende forvaltningspraksis. 

Ifølge SAK 10 § 11-3 skal foretaket ved søknad om sentral godkjenning dokumentere 
praksis.  Foretaket må vise hvordan det vil organisere arbeidet og kvalifikasjonene i 
foretaket. I veiledningen til bestemmelsen heter det at dette skal være en redegjørelse 
for det faglig relevante innholdet i referanseprosjektet for det aktuelle 
godkjenningsområdet. Det skal fokuseres på foretakets gjennomføringsevne. Oppsett 
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over ulike tiltak hvor foretaket har hatt en rolle,  men ikke dokumenterer nærmere 
hvordan det rent faglig har utført denne, er ikke tilstrekkelig. Referanseprosjektene 
må dekke et bestemt tidsrom, avhengig av funksjon og tiltaksklasse. De må være 
sporbare i vedkommende kommune. 

Ved vurdering av praksis skal det legges vekt på om praksisen er oppdatert innenfor 
vedkommende fagområde og tiltaksklasse, praksisens varighet og om den er relevant 
for det omsøkte godkjenningsområdet. Videre skal det vektlegges hvorvidt praksisen 
har vært gjennomført i samsvar med tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold 
av plan- og bygningsloven, jfr. SAK10 § 11-4.2 ledd.  

Samlet innebærer overnevnte krav at referanseprosjekter som ikke tilfredsstiller 
kravene heller ikke kan legges til grunn for  vedtak om sentral godkjenning for 
ansvarsrett, jfr. pbl § 22-1.2 ledd. 

I tillegg kreves at foretak som søker sentral godkjenning dokumenterer at det har et 
system for oppfyllelse av pbl, jf. pbl § 24-1 og SAK10 kap. 10. Videre er det et krav at 
foretaket sender inn en organisasjonsplan. Denne skal  bl.a. vise foretakets ressurser 
og kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis, jf. SAK10 §§ 1-2.1 bokstav e, 
10-1.1 og 11-1.1. 

 

Vurdering  
Direktoratet har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem for 
noen av de påklagede godkjenningsområdene. 

Innledende bemerkninger. 
Det vises i klagen til at en rådgiver i dibk har gitt opplysninger via telefon om krav til 
enkeltstående ansvarsretter.  Direktoratet skal til dette bemerke at enkeltstående 
ansvarsretter i kommunene bygger på en enklere og mer skjønnspreget vurdering 
enn hva direktoratet kan legge til grunn når det gjelder kravene til sentral 
godkjenning. Jf. også pbl § 22-1.2. Vurderingen av ansvarsrettene i kommunene 
relaterer seg til den konkrete byggesak. 

Det er et hovedformål med den sentrale godkjenningsordningen å sikre at arbeidene 
utføres i samsvar med de til enhver tid fastsatte kravene i plan- og bygningsloven 
(pbl) med forskrifter, jf. bla. SAK10 § 11-1.1. Jf. også Ot.prp. nr. 45 2007-2008 pkt 10.8 
og 10.1. Referanseprosjektene skal derfor bl.a. dokumentere at arbeidene er 
gjennomført i samsvar med overnevnte regler, jf. SAK10 § 11-4.2. Det er denne 
kompetansen foretaket har dokumentasjonsplikten for at det innehar. 

Utdannelse og praksis som er ervervet i annen EØS-stat, skal ifølge SAK10 § 11-4.3. 
aksepteres på lik linje med norsk. Dette betyr imidlertid ikke at de skal legges til 
grunn uten videre. Norske søkere må også dokumentere at utdannelsen er relevant 
for godkjenningsområdet, at utdannelsen har den korrekte fagsammensetningen og 
at den er på det nivå som kreves, jf. SAK10 § 11-1.1 med veiledning slik denne 
uttrykker gjeldende forvaltningspraksis, og § 11-4.1. Samme krav stilles til en 
utenlands utdanning.  

For at formålet med den sentrale godkjenningsordningen skal oppfylles,  må praksis 
ervervet i utlandet derfor være så utfyllende og presist beskrevet at den kan måles 
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opp mot det omsøkte godkjenningsområdets fulle innhold, og mot reglene i pbl med 
gjeldende forskrifter. Jf. også SAK10 § 11-4.2, jf.  og Ot.prp. nr. 45 2007-2008 pkt 10.8 
og 10.1 angående hovedformålet med den sentrale godkjenningsordningen. 

Søker, tiltaksklasse 1 
Søkefunksjonen er regulert i pbl § 23-4, SAK10 § 12-2 og 13-5.1. Selve søkefunksjonen 
inneholder mange oppgaver, jf. SAK 10, § 12-2, som f.eks. å identifisere og avklare 
ansvarsforhold for de ulike foretakene som skal utføre tiltaket, koordinere prosjektet, 
påse at ansvarsoppgavene ivaretas, påse at de nødvendige sikringstiltakene utføres 
m.m.  

I tiltaksklasse 1 omfatter søkefunksjonen forholdsvis enkle søknader, hvor 
koordineringsbehovet i prosjekterings- og utførelsesfasen er lite. Direktoratet gjør  
likevel oppmerksom på at søkefunksjonen i SAK 10 er mye mer omfattende enn det å 
sende en søknad  til kommunen om et tiltak, jf. veiledning til SAK 10 § 13-5. 1 ledd. 

Iflg. veiledning til SAK 10 § 11-1.1. slik denne uttrykker gjeldende forvaltningspraksis 
er det nødvendig med dokumentert utdanning på nivå med mesterbrev eller fagskole 
for linjefag og minst 4 års dokumentert praksis med søkefunksjonen, med det innhold 
denne har ifølge plan- og bygningsloven med forskrifter og tilhørende veiledninger. 

Utdannelsen 
Innehaveren av foretaket er utdannet master i arkitektur i Polen i 2005. Kravet til 
utdannelse er derfor innfridd. 

Referanseprosjektene 
Det fremgår av SAK10 § 12-2  at søkefunksjonen er forholdsvis omfattende. Den er 
også en meget viktig del av den kommunale saksbehandlingen i en byggesak. Det er 
derfor nødvendig at foretakene behersker godkjenningsområdet godt.   

Sammen med søknaden er det innsendt totalt seks referanseprosjekter. I det første 
referanseprosjektet, som gjelder en frittliggende boligbygg på 5 etg. opplyses det kun 
at klageren har bistått  som ansvarlig søker i alle faser. Samme tekst er benyttet i 
referanseprosjektene nr 4, 5 og 6. Felles for alle disse er det ikke er nærmere redegjort 
for hvilke oppgaver innen søkefunksjonen som er utført. Bistand er heller ikke det 
samme som å utføre oppgaven selvstendig. Tiltak nr. 6 er fra 2009 , med samme tekst, 
utført i Polen og er allerede av disse grunner vanskelig å måle opp mot gjeldende 
krav i norske regler, jf. ovenfor spesielt SAK10 § 11-4.2.  Referanseprosjekt nr. 2 har 
teksten ”Ansvarlig søker for byggetrinn 3.”  Referanseprosjekt nr. 3  gjelder et tiltak i 
Polen i 2006, jf. ovenfor. Teksten går i korthet ut på at klageren hadde en sentral rolle 
i tiltaket, og var tiltakshavers representant overfor myndighetene. Dette er en for 
generell beskrivelse angående et noe eldre tiltak som er utført etter byggereglene i et 
annet land til at det kan ansees tilstrekkelig opplysende for vurderingen av søknaden, 
jf. orienteringen ovenfor.  

De aktuelle referanseprosjektene er fra tidsperioden 2012-2014 og dekker således 2 år. 
Referanseprosjektene fra Polen er ikke relevante, delvis på grunn av alder, (gjeldende 
norske byggeregler er fra 01.07.2010), delvis fordi de er utført etter andre regler, og 
fordi de ikke er så godt beskrevet at det kan måles opp mot innholdet i norske regler, 
jf. SA10 §§ 11-1.1 og 11-4.2. 

I klagen var det henvist til en referanseliste over byggetiltak hvor klageren opplyser å 
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ha hatt lokal godkjenning i den tiden søknaden om sentral godkjenning har vært 
behandlet i direktoratet.  Referanselister oppfyller ikke den nødvendige redegjørelse 
og dokumentasjon for hvordan foretaket faglig har utført søkefunksjonen.  De nevnte 
lokale godkjenningene oppgis dessuten å være utført i løpet av en kortere periode i 
2014 og vil derfor ikke gjøre nevneverdig utslag i forhold til den nødvendige 
erfaringstiden. 

På bakgrunn av ovenfor nevnte forhold finner direktoratet at Walk Kornel Lukasz 
Wojciechowski verken i søknaden eller i forbindelse med klagen har dokumentert at 
han har tilstrekkelige dekkende referanseprosjekter til å få sentral godkjenning for 
det påklagede godkjenningsområdet, jf. pbl §§ 23-4, 22-1.2.og  SAK10 §§ 9-1.1, 11-1.1, 
11-3.3. og 11-4 og § 13-5.1. med tilhørende veiledning. 

Prosjektering av konstruksjonssikkerhet, tiltaksklasse 1 
Godkjenningsområdet er regulert i pbl § 23-5, SAK10 § 12-3 og § 13-5. 2 avsnitt 
bokstav g med tilhørende veiledninger slik disse uttrykker gjeldende 
forvaltningspraksis.  

Fagområdet 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 i tillegg 
prosjektering av riving, f.eks. av hele boliger og omfattende ombyggingsarbeider. 

Godkjenningsområdet omfatter prosjektering av bæreevne og stabilitet av nytt eller 
endring av eksisterende tiltak som bygg, anlegg eller frittstående konstruksjon med 
liten vanskelighetsgrad i pålitelighetsklasse 1 iht NS-EN 1990 +NA og brannklasse 1 
iht. byggteknisk forskrift. Oppgaven omfatter dimensjonering av bærende elementer 
ved bruk av enkle beregninger eller tabeller, ved gode grunnforhold og 
standardlaster.  

Begrepet pålitelighetsklasse er i nye TEK10 regulert i §§ 7-3 og 7-4 som regulerer 
sikkerhet mot skred. Brannklasse er regulert i TEK10 § 11-3. 
 
Som det fremgår ovenfor, må det dokumenteres i referanseprosjektene  at foretaket 
kan beherske ovennevnte fagområder, jf. også Ot.prop. nr 45 2007-2008 pkt 10.8.1. 
 
Eksempler på tiltak i denne klassen kan være: 

• fritids- og enebolig med og uten sokkelleilighet,  
• tomannsbolig, rekkehus, kjedehus, små barnehager, 
• alminnelige landbruksbygg, lager- og industribygg,  
• mindre utendørstribuner (under 500 pers.), små bruer (inntil 10 m 

spennvidde) og tårn inntil 10 m. 

For å kunne innvilges sentral godkjenning er det nødvendig med utdannelse på linje 
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med mesterbrev eller fagskole med fagplan for linjefag og 4 års dokumentert praksis 
med godkjenningsområdet med det innhold dette har ifølge pbl, forskriftene og 
veiledningene. Utdannelsen innhold må være faglig relevant i forhold til det omsøkte 
godkjenningsområdet. Det er nødvendig å kunne dokumentere at foretakets faglige 
ledelse dokumentere at den behersker hele bredden av arbeidsoppgaver innen det 
godkjenningsområdet det søkes godkjenning for. Jf. Ot.prop. nr. 45. 2007-2008 pkt. 
10.8.1. 

Utdannelsen 
Innehaveren av foretaket er utdannet master i arkitektur i Polen i 2005. I tiltaksklasse 
1 inneholder godkjenningsområdet  prosjektering av konstruksjonssikkerhet  kun 
enkel prosjektering innenfor spesifikke, enkle områder. Kravet til utdannelse er 
derfor innfridd.  

Referanseprosjektene 
Vedlagt søknaden lå det 6 referanseprosjekter.  

Det er de samme referanseprosjektene som var innsendt i forbindelse med 
søkefunksjonen. Tekstene er meget kortfattet i alle prosjektene, og de danner  derfor 
ikke et tilstrekkelig faglig grunnlag for å kunne vurdere foretakets erfaringsbaserte 
kompetanse i forhold til godkjenningsområdets faglige innhold.  I referanseprosjekt 
nr.1 heter det at foretaket kom med flere forslag til konstruksjonssikkerhet i løpet av 
hele byggeprosessen i samarbeid med RIB samt leverandør av byggesystemer. Så å si 
tilsvarende tekst er innskrevet i referanseprosjekt nr. 2. Teksten tyder på at det særlig 
er RIB som har utført prosjekteringen. 

Referanseprosjekt nr. 3 er fra 2006 og er utført i Polen. Teksten er for generell til at 
den måles opp mot godkjenningsområdets faglige innhold etter gjeldende regler her i 
Norge. Referanseprosjekt nr. 4 omhandler konstruksjonsberegning, valg av løsning, 
rådgivning- bruk av ingeniørkunnskaper. Teksten er for kort og generell til å kunne 
danne grunnlag for en faglig bedømmelse. Det er heller ikke opplyst hvorvidt 
konstruksjonsberegningen er foretatt ut fra tabell eller hvorvidt det dreier seg om 
statiske beregninger fra program.  

Referanseprosjekt nr. 5 har tilsvarende tekst som nr. 4.  Referanseprosjekt nr. 6 er 
utført i Polen i 2009. Beskrivelsen av foretakets faglige rolle er meget kortfattet og lar 
seg derfor ikke bedømme opp mot gjeldende regelsett her i Norge, som foretaket skal 
dokumentere at det behersker, jf. SAK10 §§ 11-1.1 og 11-4.2. 

Også disse referanseprosjektene er fra tidsperioden 2012-2014 og dekker således  kun 
2 år.  

I klagen påpeker foretaket følgende forhold: 

Foretaket fikk innvilget prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2, men fikk avslag 
på prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1. Foretaket mener dette er 
inkonsekvent og peker i den sammenheng på at det i veiledningen til SAK10 § 13-5.2 
bokstav b heter at godkjenningsområdet arkitektturprosjektering også omfatter 
prosjektering av konstruksjonssikkerhet. Ut fra dette mener foretaket at det da blir 
ukorrekt å avslå prosjektering av konstruksjonssikkerhet. 

Til dette skal direktoratet bemerke følgende: 
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Som det fremgår av redegjørelsen for godkjenningsområdet prosjektering av 
konstruksjonssikkerhet ovenfor,  omfatter dette godkjenningsområdet en betydelig 
mengde ferdigheter som foretaket må dokumentere at det behersker.  

Den konstruksjonssikkerheten som er omfattet  av godkjenningsområdet  
arkitekturprosjektering er ifølge veiledningen til SAK10 § 13.5.2 en enkel prosjektering 
innenfor 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.  

Godkjenningsområdet arkitekturprosjektering inneholder således en mindre og 
enklere form for prosjektering av konstruksjonssikkerhet enn det som omfattes av det 
spesielle godkjenningsområdet prosjektering av konstruksjonssikkerhet.  Dette 
medfører at et foretak ikke automatisk kan få sentral godkjenning for prosjektering av 
konstruksjonssikkerhet selv om det har fått prosjektering av arkitektur.  

I klagen anføres også at i studiet som sivilarkitekt i Polen vektlegger tekniske fag i 
særlig grad og høyere enn hva som er tilfellet i Norge. Det er imidlertid ikke innsendt 
noen spesifikasjon av sivilarkitektstudiets sammensetning og vektfordeling av fagene 
i Polen. Studiets oppbygging i Polen vil uansett ikke ha avgjørende vekt i denne 
sammenheng, i og med referanseprosjektene ikke er tilstrekkelige. 

På bakgrunn av ovenfor nevnte forhold finner direktoratet at Walk Kornel Lukasz 
Wojciechowski  verken i søknaden eller i forbindelse med klagen har dokumentert at 
det har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for det påklagede 
godkjenningsområdet, jf. pbl § 23-5, SAK10 §§ 9-1.1, 11-1.1, 11-3.3, 11-4, og 12-2. Jf. 
også § 13-5.2 ledd med tilhørende veiledning. Jf. også pbl § 22-1.2. 

Prosjektering av  utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 . 
Foretaket skriver i klagen at dette godkjenningsområdet ikke er så viktig for 
foretaket, og at avslaget derfor ikke kommenteres ytterligere. Direktoratet oppfatter 
formuleringen slik at foretaket påklager vedtaket, men har ikke noe nytt å tilføre. 
Klagen gjelder for tiltaksklasse 1, selv om vedtaket var i tiltaksklasse 2. 

Godkjenningsområdet reguleres av pbl § 23-5 og SAK10 §§ 12-2 og 13-5.2 bokstav c 
med tilhørende veiledninger slik disse uttrykker gjeldende forvaltningspraksis. 

Godkjenningsområdet 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.  I tiltaksklasse 
1 omfatter godkjenningsområdet prosjektering av mindre inngrep ved 
uproblematiske grunn- og forurensningsforhold og der innvirkning på ytre miljø er 
små.  
 
Eksempler på tiltak i dette godkjenningsområdet kan være: Prosjektering av 
utearealer, herunder veg og parkeringsplasser for en gruppe av småhus eller hytter, 
deponier, masseuttak og oppfylling inntil 3 m høyde fra opprinnelig nivå. 
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Nødvendig utdannelse er bachelor som landskapsarkitekt eller arkitekt. I tillegg er 
det nødvendig med fire års dokumentert praksis med godkjenningsområdet. 

Utdannelsen 
Klageren er utdannet sivilarkitekt, og den nødvendige utdannelsen er derfor på plass. 

Referanseprosjektene 
Sammen med søknaden ble det innsendt seks referanseprosjekter. Det er de samme 
prosjektene som var innsendt sammen med de to foregående godkjenningsområdene.  
Også i disse prosjektene er tekstene for knappe og upresise til at de dokumenterer 
hvilken kompetanse foretaket har innenfor dette godkjenningsområdet. I prosjekt nr. 
1 og 2 heter det: ”Koordineringer, prosjektering av flere løsninger i samarbeid med 
landskapsarkitekt, flere befaringer, avvikshåndtering og forbedringstiltak.” 
Samarbeidet med landskapsarkitekt kan dessuten indikere at det er denne som har 
vært hovedansvarlig for arbeidet. 

I referanseprosjekt nr. 4 og 5 opplyses det at foretaket har vært ansvarlig for komplett 
utforming av eksteriør og materialvalg, uten at det forklares nærmere hvilken 
forbindelse dette har til prosjektering av utearealer og landskapsutforming . Videre 
opplyses at foretaket har vært ansvarlig for beplanting, belysning, 
overvannsprosjektering, samt utomhusrom, avfallsrom og felles arealer.  Også dette 
er en for smal og upresis beskrivelse av hva foretaket utførte innenfor 
godkjenningsområdets faglige innhold til at den kan danne grunnlag for sentral 
godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet . 

Referanseprosjektene  3 og 6 er fra henholdsvis 2006 og 2009 i Polen. Som nevnt 
ovenfor, vil referanseprosjekter fra utlandet være relevante dersom de er så 
utfyllende og presise i sine redegjørelser at de kan måles opp mot det norske 
godkjenningsområdets faglige innhold. Det er de Norske godkjenningsområdene 
foretakene skal dokumentere at de kan beherske, jf. SAK10 §§ 11-1.1 og 11-4.2. 
Prosjekt nr. 3 har samme tekst som prosjekt nr. 4 og 5, og er således i seg selv ikke 
dekkende. I tillegg er tiltaket utført etter andre og ukjente regler. Prosjekt nr. 6 
beskriver kort et stort bygg på 22 etasjer i Warszawa, uten at det er faglig redegjort 
for  prosjekteringen av utearealene og landskapsutformingen." 

Klagenemnda har vurdert referanseprosjektene og mener i likhet med Direktoratet at 
referanseprosjektene fra 2012-2014 ut i fra beskrivelsene tilfredsstiller krav til 
erfaring, men at disse ikke strekker seg over et langt nok tidsrom til at praksiskravet 
på 4 år er oppfylt.  

 Det hitsettes videre fra klagenemndas vedtak : "På bakgrunn av ovenfor nevnte 
forhold finner direktoratet at Walk Kornel Lukasz Wojciechowski verken i søknaden 
eller i forbindelse med klagen har dokumentert at det har tilstrekkelige 
kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet, jf.  
pbl § 23-5 og SAK10 §§ 9-1.1, 11-1.1, 11-3.3, 11-4 og § 12-3. Jf. også § 13-5.2 bokstav c 
med tilhørende veiledning. Jf. også pbl § 22-1.2." 
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Kopi:  Walk Kornel Lukasz Wojciechowski, Løken terrasse 21. 1900 Fetsund. 
 
 
 
 
 
 
 
Sak 68/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra L 

A Nordhaug AS (godkjenningsnr. 2014/4357). 
 
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:  
Klagenemnda for sentral godkjenning finner ikke å kunne ta klagen til følge hva 
gjelder avslaget på utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2, 
utførelse av tømrerarbeider og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.  
 
Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultat enig med Direktoratet. Det hitsettes 
fra Direktoratets vedtak:  
"Klagen gjelder  

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

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 
Subsidiært ønsker foretaket å bli vurdert for en lavere tiltaksklasse for begge de 
påklagede godkjenningsområdene.  

I brev datert 20.05.2014 ble vedtaket påklaget ved Gunvald Pedersen. Klagen er 
rettidig, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 22.04.2014 søknad om sentral godkjenning for 
ansvarsrett.  

I vedtak datert 20.05.2014 avslo direktoratet delvis søknad om sentral godkjenning. 
Følgende godkjenningsområder ble innvilget:  

• Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 
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• Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2 

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

• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 
Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 
Begrunnelse for avslaget vedrørende utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i 
tiltaksklasse 2 og utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i 
tiltaksklasse 2 var at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig relevant 
utdanning, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-1 første ledd og 11-4. Relevant 
utdanning for det første godkjenningsområdet vil f.eks. være fagskole bygg med 
fagbrev i betongfaget, mens for det andre godkjenningsområdet vil f.eks. fagskole 
bygg med svennebrev som tømrer være relevant. Foretaket hadde dermed ikke 
dokumentert at det samlet har kvalifikasjoner som er tilpasset de omsøkte 
godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 11-1 første ledd.  

Det ble samtidig opplyst om at foretaket, etter en helhetsvurdering av foretakets 
faglige kvalifikasjoner og gjennomføringsevne, fikk godkjenning for overordnet 
ansvar for utførelse i tiltaksklasse 3. Dette godkjenningsområdet omfatter ansvar for 
komplett utførelse alle relevante fagområder som inngår i et tiltak, samt koordinering 
av eventuelle underentreprenører og ansvar for grensesnitt, jf. SAK10 § 13-5 tredje 
ledd bokstav a) og tilhørende veiledning. 

 

Delvis omgjøring 

Direktoratet tar klagen til følge hva gjelder: 
• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1  

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1.  
Det er ved avgjørelsen sett hen til foretakets utdannelse og praksis, 
referanseprosjekter, kopi av kommunale vedtak hvor ansvarsrettene fremgår og 
dokumentasjon/informasjon innkommet i klageomgangen.  
 

Generelle opplysninger om foretaket  

Foretaket har 27 ansatte og ligger i Molde i Møre og Romsdal. Leif Atle Nordhaug er 
daglig leder. Han har fagbrev maskin fra 1998, samt sveisekurs, ADK – rørlegger, 
maskinførerbevis m.m. Gunvald Pedersen er utdannet som ingeniør, bygg og anlegg 
fra 1993. I tillegg har han praktisk erfaring som bygningsarbeider og anleggsarbeider.   

 

Saksgang   
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22.04.2014: Søknad 

20.05.2014: Vedtak om sentral godkjenning (delvis avslag) 

20.05.2014: Klage på avslag  

 

Foretakets anførsler 

Foretaket har ikke anført noe i klagen. Det er imidlertid lagt ved cv og kopi av 
vitnemål for Gunvald Pedersen.  

 

 

Vurdering  

Direktoratet har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva 
gjelder sentral godkjenning for utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i 
tiltaksklasse 2 og utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i 
tiltaksklasse 2. Imidlertid har direktoratet innvilget begge de påklagede 
godekjenningsområdene i en lavere tiltaksklasse.  

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

Det følger av veiledning SAK10 § 11-1 og tabell 1 til bestemmelsen at det i 
utgangspunktet kreves utdanning som svarer til krav til mesterbrevsutdanning eller 
fagskole med fagplan for linjefag og minst 3 års praksis på dette utdanningsnivået for 
å få sentral godkjenning for utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i 
tiltaksklasse 2 og utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i 
tiltaksklasse 2. Tabellen er veiledende. Begrepet ”svarer til” er benyttet bevisst for å få 
frem at det ikke er et absolutt krav om f.eks. mesterbrev, men foretaket må da 
sannsynliggjøre at det har utdanning som svarer til dette nivået.   

Det fremgår av foretakets organisasjonsplan og innsendt dokumentasjon at Gunvald 
Pedersen er utdannet ingeniør innen bygg og anlegg fra 1993. Videre er det opplyst at 
han har arbeidet som bygningsarbeider og anleggsleder i flere forskjellige foretak, og 
at han har vært selvstendig næringsdrivende innen småhusbygging. Av 
organisasjonsplanen til foretaket fremgår det også at foretaket har ansatte med 
fagbrev maskin, men det fremgår ikke om foretaket har ansatte med f.eks. 
svennebrev/mesterbrev tømrer eller fagbrev innen betongfaget eller 
forskalingssnekker. Likevel finner direktoratet etter en helhetsvurdering at foretaket 
har tilstrekkelig dokumentert at det oppfyller byggesaksforskriftens krav til 
kompetanse, jf. SAK10 kap. 11 og tilhørende veiledning. Det er bl.a. lagt vekt på at 
foretaket har en ansatt som er utdannet ingeniør og at denne personen også har 
praktisk erfaring som bygningsarbeider og anleggsleder.  
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Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2  

Det følger av veileder til SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav d) nr. 2 at 
godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 omfatter arbeid i byggverk, utførelse av 
konstruksjoner av slakkarmert, uarmert eller spennarmert betong med tiltak som 
etter NS 1990 +NA plasseres i pålitelighetsklasse 2, og forutsettes utført med ”normal 
kontroll”. Plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 vil f.eks. være plasstøpte 
betongkonstruksjoner i bygning med boenheter og mer enn 3 etasjer og i bygning for 
publikum og arbeidsbygning inntil 5 etasjer, betongarbeider av 
anleggskonstruksjoner som kulverter, forstøtningskonstruksjoner og bruer, kummer 
og forstøtningskonstruksjoner med høyde over 2 m (med trafikkbelastning), og 
kulverter og bruer med spennvidde inntil 10 m.   

I søknaden er det lagt ved fem referanseprosjekter for dette godkjenningsområdet, 
samt kopier av mange kommunale vedtak som viser foretakets ansvarsretter. Det 
første referanseprosjektet gjaldt bygning for vannforsyning i Molde kommune hvor 
det ble gitt ferdigattest i 2013. Foretaket stod for oppføring av nytt bygg for 
reguleringsstasjonen på Eikrem, herunder forskaling og støping av grunnmurer, 
vegger og ventilsjakt. Det andre referanseprosjektet gjaldt etablering av nytt 
brannøvingsområde ved Molde lufthavn. Ferdigattest ble gitt i 2008. Foretaket stod 
bl.a. for fundamenter i betong for tanker, kontrollrom bygget i betong og tre, 
belegningsstein under øvingsfly og stor betongplate med fall til sluk for å samle opp 
slukkevann. Det tredje referanseprosjektet gjaldt oppbygging av nytt boligfelt med 
veier og VA- og EL-/gatelysanlegg. Foretaket etablerte bl.a. pumpesump, 
slamavskiller og monterte pumpestasjon. Videre stod det for støping av store 
vingemurer for oppsamling av vann fra bekk. Ferdigattest ble gitt i 2008. Det fjerde 
referanseprosjektet gjaldt graving for og støping av kabelkanaler fra 
oppstillingsplasser og til teknisk rom. Foretaket etablerte også et nytt Tarmac-område 
med plasstøpte oppstillingsplater for fly med nedstøpte kummer for teknisk anlegg. 
Ferdigattest ble gitt i 2007. Det femte referanseprosjektet gjaldt opparbeidelse av tomt 
og bygging av fire naust i rekke. Foretaket støpte gulv og ringmur.   

I brev av 24.06.2014 etterspurte direktoratet en mer utfyllende kompetanseoversikt 
som viser foretakets utdanning og praksis som er relevant for de påklagede 
godkjenningsområdene. Videre ba direktoratet om en bedre beskrivelse av foretakets 
referanseprosjekter for godkjenningsområdet utførelse av plasstøpte 
betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2, evt. tiltaksklasse 1.  

Foretaket sendte e-post den 25.06.2014 med tilleggsinformasjon. Det var bl.a. lagt ved 
kopi av vitnemål og cv for Gunvald Pedersen, kopi av cv for Leif Atle Nordhaug, ny 
beskrivelse av referanseprosjektene og bilder av noen av referanseprosjektene. Om 
bygning for vannforsyning på Eikrem i Molde er det opplyst at bygningen er på 40 
m2, og blir brukt til trykkregulering av vannforsyning. Foretaket støpte fundamenter 
og gulv på grunn. Det er støpt sjakter for inntak/utløp av 300 mm vannledninger. 
Videre er det støpt vegger med høyde 2,5 til 4 m. Betongveggene er forblendet med 
4” isolert bindingsverk med kledning i tre. Taket er av betongelementer, oppbygd 
med sperrer i tre og tekket med papp. Vedørende prosjektene på Molde lufthavn er 
det opplyst at foretaket har støpt 6 oppstillingsplater for fly. Dette er armerte 
betongplater med en tykkelse på 50 cm, og et samlet areal på 85 m2. På 
brannøvingsområdet har foretaket støpt fundamenter for brannøvingsfly, 
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fundamenter for brennstofftank, og fundamenter, gulv, vegger og betongdekke for 
kontrollrom. Kontrollrommet har en grunnflate på ca. 20 m2. Bygget består av to 
etasjer, der første etasje er i betong og andre etasje er tre. Videre har foretaket støpt 
forankringsplater i armert betong for tre tanker/oljeutskillere på 
brannøvingsområdet, samt dekke over tankene. Foretaket har opplyst at det støpte 
gulv på grunn i 20 cm armert betong og ringmur på ca. 0,5 m høyde i forbindelse 
med oppsetting av fire naust på totalt 144 m2. Foretaket har også opplyst at det i 
Dalelia i Fræna kommune har støpt oppsamlingskum og vingemurer i armert betong.  

Direktoratet har merket seg at foretaket har erfaring med utførelse av plasstøpte 
betongkonstruksjoner. Imidlertid finner direktoratet etter en helhetsvurdering at 
referanseprosjektene ikke dekker det påklagede godkjenningsområdet i tiltaksklasse 
2, jf. veiledning til SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav d) nr. 2. Ut i fra den beskrivelse 
som er gitt av referanseprosjektene, samt bildene som er innsendt i klageomgangen, 
omfattes disse av tiltaksklasse 1, da kompleksiteten og omfanget av arbeidene er av 
liten vanskelighetsgrad. For eksempel omfatter tiltaksklasse 1 bl.a. arbeidsbygning 
med høyst to etasjer, jf. veiledning til SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav d) nr. 1. 
Foretaket har fått innvilget dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 i 
klageomgangen.  

 

Utførelse av tømrerarbeider og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

Det følger av veiledning til SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav e) nr. 2 at 
godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 omfatter oppføring og vesentlig 
endringsarbeider av bygning med boenhet og flere enn 3 etasjer, og bygning for 
publikum og arbeidsbygning med 3 og 4 etasjer, samt andre trekonstruksjoner av 
tilsvarende kompleksitet. 

I søknaden er det lagt ved 3 referanseprosjekter for dette godkjenningsområdet, samt 
kopi av kommunale vedtak som viser foretakets ansvarsretter. Det først 
referanseprosjektet gjaldt reguleringsstasjonen på Eikrem i Molde hvor det ble gitt 
ferdigattest i 2013. Foretaket oppførte bygget i tre (vegger og tak). Det andre 
prosjektet gjaldt etablering av nytt brannøvingsområde ved Molde lufthavn. 
Kontrollrommet ble bygget i betong og tre. Ferdigattest ble gitt 2008. Det tredje 
referanseprosjektet gjaldt bygging av fire naust i rekke. Ringmur og gulv ble støpt, 
mens naustene ble satt opp i tre.   

I brev av 24.06.2014 etterspurte direktoratet en mer utfyllende kompetanseoversikt 
som viser foretakets utdanning og praksis som er relevant for de påklagede 
godkjenningsområdene. Videre ba direktoratet om en bedre beskrivelse av foretakets 
referanseprosjekter for godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeider og 
montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2, evt. tiltaksklasse 1.  

Foretaket sendte e-post den 25.06.2014 med tilleggsinformasjon. Det var bl.a. lagt ved 
kopi av vitnemål og cv for Gunvald Pedersen, kopi av cv for Leif Atle Nordhaug, ny 
beskrivelse av referanseprosjektene og bilder av noen av referanseprosjektene. Om 
bygning for vannforsyning på Eikrem i Molde er det opplyst at den er på 40 m2, og 
blir brukt til trykkregulering av vannforsyning. Foretaket støpte fundamenter og gulv 
på grunn. Foretaket har bl.a. støpt vegger med høyde 2,5 til 4 m. Betongveggene er 



	  

Side	  85	  

forblendet med 4” isolert bindingsverk med kledning i tre. Taket er av 
betongelementer, oppbygd med sperrer i tre og tekket med papp. Foretaket har 
montert dør og vinduer. Vedørende prosjektene på Molde lufthavn er det opplyst at 
foretaket bl.a. har satt opp et kontrollrom med grunnflate på ca. 20 m2. Bygget består 
av to etasjer, der første etasje er i betong og andre etasje er i isolert bindingsverk med 
liggende kledning utvendig. Foretaket har satt opp takstoler og isolert taket. Det er 
tekket med Decra. Over brennstofftanken har foretaket bygd tak av takstoler med 
Decra tekking og uisolerte vegger på to sider. Vedrørende det siste 
referanseprosjektet (naust/redskapshus for fiske) har foretaket opplyst at det har 
bygd fire naust med et samlet areal på 144 m2 for båt og fiskeredskap. Bygningene er 
satt opp i uisolert bindingsverk med stående utvendig panel, og takstoler med 
stålplater til tekking.  

Direktoratet har foretatt en konkret helhetsvurdering og finner at 
referanseprosjektene ikke dekker godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeid og 
montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2, jf. veiledning til SAK10 § 13-5 tredje 
ledd bokstav e) nr. 2. Foretaket har dokumentert at det har erfaring med det 
påklagede godkjenningsområdet, men kompleksiteten og omfanget av arbeidene er 
av liten vanskelighetsgrad. Byggene det er vist til har 1 eller to etasjer. Tiltaksklasse 1 
omfatter bl.a. oppføring av enebolig, rekkehus osv., jf. veiledning til SAK10 § 13-5 
tredje ledd bokstav e) nr. 1, og f.eks. oppføring av fire naust i rekke vil ikke være noe 
mer komplisert arbeid enn dette. Direktoratet finner således at referanseprosjektene 
vedrørende dette godkjenningsområdet omfattes av tiltaksklasse 1. Foretaket har fått 
innvilget godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeid og montering av 
trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 i klageomgangen.  

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at L. A. Nordhaug AS verken i 
søknaden eller i klageomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige 
kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene utførelse av 
plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 og utførelse av tømrerarbeid og 
montering av trekonstruksjoner 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. " 

Kopi:  L. A. Nordhaug AS, Grandfjæra 28, 6415  MOLDE 
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Sak 69/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra 
Kato Bygg Service AS(godkjenningsnr. 2014/4446). 

 
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:  
Klagenemnda for sentral godkjenning finner ikke å kunne ta klagen til følge hva 
gjelder avslaget på søknad om sentral godkjenning  for utførelse av tømrerarbeider i 
tiltaksklasse 1.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.  
 
Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultat enig med Direktoratet. Det hitsettes 
fra Direktoratets vedtak:  
"Klagen gjelder 

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

• Utførelse av tømrerarbeider i tiltaksklasse 1 

I e-post datert 22.05.2014 ble vedtaket påklaget ved Are Skogstad i konsulentforetaket 
totalkontroll. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29. 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 09.04.2014 søknad om sentral godkjenning for 
ansvarsrett. 

I vedtak datert 21.05.2014 avslo direktoratet søknad om sentral godkjenning. Ingen 
godkjenningsområder ble innvilget. 

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

Generelle opplysninger om foretaket 

Kato Byggservice AS har 2 ansatte og ligger i Hjellestad i Bergen kommune. Foretaket 
er registrert i Brønnøysundregisteret den 12.02.2014. Tomasz Wierzbicki er daglig 
leder. Han er utdannet økonom.  Wojeiech Wisniewski er ansatt tømrer med 
yrkesutdanning fra Polen og har i følge organisasjonsplanen 16 års praksis.  
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Saksgang 

09.04.2014: Søknad 
21.05.2014: Avslag på søknad om sentral godkjenning  
22.05.2014: Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
 

Foretakets anførsler 

Are Skogstad i Totalkontroll fremfører klagen på vegne av sin kunde.  I klagen 
anfører Are Skogstad at kunden hadde en tilsvarende godkjenning i sitt andre foretak 
Kato Bygg AS og at de derfor ønsker å klage på vedtaket. Kopi av vedtaket fra 
02.01.2013 er vedlagt.  Skogstad skriver videre at det ikke er mulig å få vurdert lavere 
yrkesfaglig utdannelse i Hordaland fylke, og siden de som er ansatte i foretaket ikke 
snakker veldig godt norsk kan de ikke gjennomføre en realkompetansevurdering og 
forvente å få dette godkjent. Han skriver avslutningsvis at Wojeiech har en 
yrkesfaglig utdannelse i byggfag/tømrerfaget som har gått over 3 år. 

Det vises til klagen. 

Vurdering 

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

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

Utførelse av tømrerarbeider i tiltaksklasse 1 

Godkjenningsområdet fremgår av byggesaksforskriften §13-5 og veiledningen til 
denne. Godkjenningsområdet omfatter oppføring og endringsarbeider av byggverk 
med liten vanskelighetsgrad, som f.eks. enebolig, tomannsbolig, rekkehus og 
kjedehus, og andre tømrerarbeider med tilsvarende vanskelighetsgrad. Alle relevante 
arbeider som inngår i oppføring av bygning omfattes av godkjenningsområdet, f.eks. 
betongarbeider og murarbeider for småhus i tiltaksklasse 1, montering av produkter, 
bygningselementer, taktekkingsarbeider og membranarbeider (fukt, radon) mm. 

Kvalifikasjonskravet jf. byggesaksforskriften §11-1 og veiledningen til denne, er at 
foretaket disponerer personell med utdanning som svarer til fagprøve hhv 
svenneprøve og 2 års praksis.  
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Referanseprosjektene som er fremlagt gjaldt tidligere selskap KATO bygg As. 
Prosjektene er relevante og er fra 2010 og 2011 slik at kravet til praksis kan synes 
oppfylt.  

Det er vedlagt en autorisert oversettelse av et Polsk vitnemål for Wojeiech 
Wisniewski. Original er ikke vedlagt. 

Det er opplyst at han er født den 24.08.1972 og har fullført yrkesopplæring ved 
Szczecin Allmenbyggforetning nr 2 i yrket bygningstømrer. Dokumentet er i følge 
oversettelsen datert den 31.03.1989. Det er ikke angitt fagplan eller varighet på 
utdanning,  men av dateringen på dokumentet så fremgår det at Wojeiech 
Wisniewski var 17 år da utdanningen var fullført. Direktoratet kan ut fra dette ikke se 
at det er fullført fagopplæring av en varighet  som svarer til svenneprøve. 
Byggesaksforskriftens krav til utdanning er dermed ikke oppfylt.  

Skogstad anfører at de som er ansatt i foretaket ikke snakker godt norsk og at de 
dermed ikke kan forvente å få vurdert sin realkompetanse og få denne godkjent. 
Direktoratet har ikke mulighet til å foreta realkompetansevurderinger. Det er 
foretaket selv som må dokumentere sine kvalifikasjoner. Det fremgår av 
byggesaksforskriftens § 13-2 at søknad om sentral godkjenning skal vedlegges 
dokumentasjon som viser at kravene i denne forskriften er oppfylt, jf. kap. 9, 10 og 11. 
Søknad og vedlegg som ikke er utferdiget på norsk, svensk eller dansk skal vedlegges 
en oversettelse til ett av disse språkene. 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Kato Byggservice AS verken 
i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige 
kvalifikasjoner til å få godkjenning for utførelse av tømrerarbeider 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." 

 Kopi til: Kato Bygg Service AS, Mildevegen 108, 5259 HJELLESTAD 
 
 

 

Sak 70/14 Eventuelt 

Ingen saker til behandling. 

 


