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Sak 82/14 Protokoll  fra Klagenemndas møte 05/14 den 27. oktober 2014. 
 
Referatet ble godkjent uten merknader. 
 
 
Sak 83/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra 

Sentrum Bygg og Eiendomservice AS (godkjenningsnr. 2014/4940). 

Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra Direktoratet. Klagenemnda kan 
prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. §34. 

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med Direktoratet. Det hitsettes 
fra Direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

« Klagen gjelder  

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

• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1 

• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 1 

Fra møte:  6 / 14 – Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for 
ansvarsrett 

Dato/tid: 09.12.2014 kl. 09.30 til kl. 12.30 
Sted: Gardermoen 
Deltakere: Hege Herdlevær, Tone Cecilie Frønsdal, Tore Hvidsand, Heidi 

Marhaug Sauar, Halvor Langseth, Nils Ingulf Langlete, Arild 
Sletten 

Sekretariatet:                Hanne Guro Warholm Sørum 
Møteleder: Tone Cecilie Frønsdal 
Referent: Hanne Guro Warholm Sørum 
Referat også til: Klagenemndas medlemmer og varamedlemmer, 

Kommunal- og regionaldepartementet 
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• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 

• Våtromsarbeid i tiltaksklasse 1 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 
 

I brev datert 09.06.2014 ble vedtaket påklaget ved Abbas Aminpour. Klagen er 
rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 
Bakgrunn 

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

 

I vedtak datert 02.06.2014 avslo direktoratet søknaden for samtlige omsøkte 
godkjenningsområder:  

• Søker i tiltaksklasse 1 

• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1 

• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 

• Våtromsarbeid i tiltaksklasse 1 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 
 

Avslagene ble begrunnet med at foretaket ikke hadde gitt tilstrekkelig relevant svar 
på direktoratets henvendelse av 13.05.2014 hvor det ble bedt om ytterligere 
opplysninger. Foretaket hadde dermed ikke tilstrekkelig dokumentert nødvendige og 
relevante faglige kvalifikasjoner, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-1 og 11-2. 

 
Følgende godkjenningsområde er av direktoratet innvilget i klageomgangen: 

• Søker i tiltaksklasse 1 
 

Generelle opplysninger om foretaket  

Sentrum Bygg og Eiendomservice AS har ikke tidligere hatt sentral godkjenning. 
Foretaket har 6 ansatte og ligger i Trondheim. Derya Kayhan er daglig leder. Abbas 
Aminpour er utdannet ingeniør, konstruksjonsteknikk ved Trondheim 
Ingeniørhøgskole i 1992. Foretaket har også en ansatt som er arkitekt og utdannet 
innenfor konstruksjon, en ansatt med svennebrev i tømrerfaget fra 1993, og to ansatte 
som er oppgitt å ha fagbrev som murer og flislegger og fagbrev som tømrer. I klagen 
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er det imidlertid lagt ved dokumentasjon som tilsier at disse to har fullført 10 års 
obligatorisk undervisning på yrkesskole, den ene som flislegger og den andre som 
snekker/tømrer. Dette gir rett til praksis i en bedrift, for så å gå opp til praktisk 
prøve. Resultat av denne prøven, evt. endelig fagbrev er ikke dokumentert. 

 

Saksgang   

09.04.2014: Søknad 

13.05.2014: Foreløpig svarbrev 

22.05.2014: Mottatt tilleggsinformasjon  

02.06.2014: Vedtak om sentral godkjenning (delvis avslag) 

15.06.2014: Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

I klagen har foretaket vist til flere referanseprosjekter og gitt en ny gjennomgang av 
involverte parter og deres utdannelse. Foretaket har ikke anført noe i klagen. 

 

Vurdering  

Direktoratet har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva 
gjelder sentral godkjenning for godkjenningsområdene overordnet ansvar for 
prosjektering, overordnet ansvar for utførelse, utførelse av tømrerarbeid og 
montering av trekonstruksjoner, utførelse av murarbeid, våtromsarbeid og 
overordnet ansvar for kontroll, alle i tiltaksklasse 1.  

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

 

Overordnet ansvar for prosjektering, overordnet ansvar for utførelse og overordnet ansvar for 
kontroll i tiltaksklasse 1 

For overordnet ansvar for prosjektering og kontroll i tiltaksklasse 1 kreves det 
utdanning som svarer til krav til mesterbrevsutdanning eller fagskole med fagplan 
for linjefag. For overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 1 kreves fagopplæring 
som svarer til fagprøve hhv. svenneprøve, jf. SAK10 § 11-1 første ledd og 
veiledningen til bestemmelsen slik den gir uttrykk for den sentrale 
godkjenningsordningens praksis for krav til utdanning. Foretaket har en ansatt som 
er ingeniør og tilfredsstiller dermed kravene til utdanning for disse 
godkjenningsområdene. 

I brev av 10.11.2014 ba direktoratet om at foretaket sendte inn sin rutine for hvordan 
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andre foretak som Sentrum Bygg og Eiendomservice AS knytter til seg, styres. For at 
et foretak skal få sentral godkjenning for overordnet ansvar er det en forutsetning at 
en slik rutine inngår i foretakets system for oppfyllelse av plan- og bygningsloven, jf. 
SAK10 § 10-1 første ledd bokstav b.  

I foretakets tilsvar ble det ikke sendt inn rutine for styring av underentreprenører, 
men rutine vedrørende HMS og rutine som gjelder rett-jobb-analyse. Foretaket har 
dermed ikke dokumentert at det tilfredsstiller kravene til system i henhold til SAK10 
§ 10-1 for overordnet ansvar.  

I søknaden og i klageomgangen har foretaket, med ingeniør Abbas Aminpour, vist at 
det har noe erfaring med å inneha et overordnet ansvar i flere ulike prosjekter, både 
for utførelse og prosjektering. At foretaket har tilstrekkelig utdanning og kan vise til 
noe praksis med overordnet ansvar er imidlertid ikke tilstrekkelig til å få sentral 
godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene, da foretaket ikke oppfyller 
grunnleggende krav til system.  

 

Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

For dette godkjenningsområdet er utdanningskravet fagopplæring som svarer til 
fagprøve hhv. svenneprøve. Relevant utdanning vil for eksempel være svennebrev 
som tømrer, jf. SAK10 § 11-1 første ledd og veiledningen til bestemmelsen slik den gir 
uttrykk for den sentrale godkjenningsordningens praksis for krav til utdanning. 
Foretaket har en ansatt med svennebrev i tømrerfaget og har dermed dokumentert å 
ha tilstrekkelig utdanning for dette godkjenningsområdet.  

Godkjenningsområdet omfatter oppføring og endringsarbeider av byggverk med 
liten vanskelighetsgrad, som for eksempel enebolig, tomannsbolig, rekkehus og 
kjedehus, og andre tømrerarbeider med tilsvarende vanskelighetsgrad. Alle relevante 
arbeider som inngår i oppføring av bygning omfattes av godkjenningsområdet, for 
eksempel betongarbeider og murarbeider for småhus i tiltaksklasse 1, montering av 
produkter, bygningselementer, taktekkingsarbeider og membranarbeider med mer, jf. 
veiledning til SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav e. 

I søknaden har foretaket vist til ett referanseprosjekt for dette godkjenningsområdet. 
Prosjektet gjaldt en enebolig og foretaket skriver at de utførte en del snekkerarbeid. 
Prosjektet det vises til er også fra et annet foretak, Bad & Peis Expert, som Abbas 
Aminpour står som daglig leder i.  

I klagen har foretaket vist til flere referanseprosjekter hvor det har utført arbeider 
som blant annet har omfattet tømrerarbeider. Samtlige referanseprosjekter er fra 
foretaket Bad & Peis Expert. Dette foretaket har 1 ansatt, Abbas Aminpour, som er 
ingeniør. Referanseprosjektene dokumenterer dermed ikke at foretaket Sentrum Bygg 
og Eiendomservice AS, og deres ansatte med relevant utdannelse for utføring av 
tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner, har tilstrekkelig praksis med dette 
godkjenningsområdet. Foretaket har ikke dokumentert å ha samlede kvalifikasjoner 
tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1.» 

 

Klagenemnda vurderer det slik at referanseprosjektene ikke er dekkende for hele det 
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omsøkte godkjenningsområdet. For at ansattes utdanning og praksis skal kunne 
tillegges vekt, presiserer Klagenemnda videre at både utdanningskravet og 
praksiskravet for en eller flere av de ansatte må være oppfylt. Det er ikke tilstrekkelig 
at en ansatt har tilstrekkelig utdanning og at en annen har relevant praksis.  

Klagenemnda hitsetter videre fra Direktoratets vedtak: 

 

«Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 

For dette godkjenningsområdet er utdanningskravet fagopplæring som svarer til 
fagprøve hhv. svenneprøve. Relevant utdanning vil for eksempel være svennebrev 
som murer, jf. SAK10 § 11-1 første ledd og veiledningen til bestemmelsen slik den gir 
uttrykk for den sentrale godkjenningsordningens praksis for krav til utdanning. 
Foretaket har vist til en ansatt som har gjennomført teoretisk undervisning på 
yrkesskolen i murerfaget/flislegging, men som ikke har gjennomført praktisk prøve. 
Foretaket har dermed ingen ansatte med dokumentert formell utdannelse som er 
relevant for utførelse av murarbeid. 

I søknaden har foretaket vist til ett referanseprosjekt for dette godkjenningsområdet. 
Prosjektet er hentet fra foretaket Bad & Peis Expert og Abbas Aminpour skriver at 
han utførte murerarbeid mellom garasje og en enebolig.  

I klagen har foretaket også for dette godkjenningsområdet vist til referanseprosjekter 
som blant annet har omhandlet murarbeider. Prosjektene er fra foretaket Bad & Peis 
Expert og dokumenterer ikke at foretaket Sentrum Bygg og Eiendomservice AS og 
deres ansatte har praksis med dette godkjenningsområdet. Dette, sammenholdt med 
at foretaket heller ikke har tilstrekkelig relevant utdanning for utførelse av 
murarbeid, gjør at det er direktoratets vurdering av foretaket ikke har dokumentert å 
ha samlede kvalifikasjoner for det påklagede godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1.  

 

Våtromsarbeid i tiltaksklasse 1 

For dette godkjenningsområdet er utdanningskravet fagopplæring som svarer til 
fagprøve hhv. svenneprøve. Relevant utdanning vil for eksempel være svennebrev 
som murer eller tømrer, jf. SAK10 § 11-1 første ledd og veiledningen til bestemmelsen 
slik den gir uttrykk for den sentrale godkjenningsordningens praksis for krav til 
utdanning. Foretaket har en ansatt med svennebrev som tømrer og tilfredsstiller 
således kravet til utdanning for dette godkjenningsområdet.  

Godkjenningsområdet omfatter funksjonene ansvarlig søker, ansvarlig 
prosjekterende og ansvarlig utførende for våtrom. Godkjenningsområdet omfatter 
alle nødvendige tilhørende arbeider for gjennomføring av våtrom. Dette vil omfatte 
søknad, prosjektering, valg av produkter og utførelse, samt koordineringsansvar for 
arbeidene. For å bli prekvalifisert for dette godkjenningsområdet må foretaket 
beherske det vesentlige av oppgavene innenfor området, jf. SAK10 § 13-5 fjerde ledd 
og tilhørende veiledning. 

I søknaden har foretaket vist til to referanseprosjekter for dette godkjenningsområdet. 
Det ene gjaldt en enebolig hvor Abbas Aminpour, for Bad og Peis Expert, skriver at 
han utførte våtromsarbeid. I det andre prosjektet var Aminpour prosjektleder for 
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foretaket Solem Arkitektur AS og kontrollerte våtrom. Ut over dette er ikke 
prosjektene nærmere beskrevet.  

I klagen er det vist til flere referanseprosjekter som blant annet har omfattet 
murerarbeid, betongarbeider og flislegging på våtrom. Prosjektene er fra foretaket 
Bad & Peis Expert og dokumenterer dermed ikke at foretaket Sentrum Bygg og 
Eiendomservice AS, og deres ansatte med relevant utdannelse for våtromsarbeid, har 
tilstrekkelig praksis med det vesentlige av oppgavene for dette 
godkjenningsområdet. Det fremgår heller ikke av beskrivelsen av prosjektene at 
foretaket har hatt ansvar for prosjektering i forbindelse med våtrom. Selv om Abbas 
Aminpour har erfaring med søkerrollen og kontroll av våtrom er dette ikke 
tilstrekkelig til å få sentral godkjenning for området, da det også kreves erfaring med 
utførelse. Foretaket har ikke dokumentert at det har samlede kvalifikasjoner tilpasset 
det påklagede godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1. 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Sentrum Bygg og 
Eiendomservice 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, overordnet ansvar for 
utførelse, utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner, utførelse av 
murarbeid, våtromsarbeid og overordnet ansvar for kontroll, alle i tiltaksklasse 1. » 

 

 
 
 
 

Sak 84/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra 
Roy’s Murerservice AS (godkjenningsnr. 2014/5008).  

Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra Direktoratet. Klagenemnda kan 
prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl §34. 

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med Direktoratet. Det hitsettes 
fra Direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 
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• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

I brev dater 10.06.14  ble vedtaket påklaget ved Roy Holmvik. Klagen er rettidig, jf. 
forvaltningsloven § 29. 

Bakgrunn 

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

I vedtak datert 03.06.2014 avslo direktoratet delvis søknad om sentral godkjenning.  

Følgende godkjenningsområder ble innvilget: 

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 
• Arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 1 

 

 Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

Begrunnelse for avslaget som ansvarlig søker var at foretaket ikke hadde 
dokumentert nødvendig utdanningsnivå jf. byggesaksforskriften § 11-1. 
Referanseprosjektet dekket heller ikke i tilstrekkelig grad det omsøkte 
godkjenningsområdet. Avslaget for plasstøpte  betongkonstruksjoner var begrunnet 
med at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig relevant utdanning. 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Roy´s Murerservice AS ble stiftet den 19.02.2014, og ligger i Holmestrand i Vestfold 
og har 5 ansatte. Roy Holmvik er daglig leder. Han har svennebrev i murerfaget og 29 
års praksis. Det påklagede vedtaket gjelder førstegangssøknad men Roy Holmvik har 
tidligere hatt sentral godkjenning i enkeltmansforetak med orgnr. 987109599. 

Saksgang 

22.04.2014: Søknad 
19.05.2014: Foreløpig svarbrev  
27.05.2014: Mottatt tilleggsinformasjon 
03.06.2014: Delvis avslag på søknad om sentral godkjenning 
10.06.2014: Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
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Foretakets anførsler 

Roy Holmvik ber i klagen om en redegjørelse for de vurderinger som er gjort da han 
mener det ikke gir noen mening sett i lys av tidligere innvilgende godkjenninger. 
Dersom en slik begrunnelse ikke gis ber han om en komplett liste over alle arbeider 
de innvilgede godkjenninger omfatter.   

Han anfører videre at han i sitt enkeltmannsforetak tidligere har fått innvilget blant 
annet søkerfunksjonen. Han anfører videre at Roy´s Murerservcie As utfører et svært 
variert arbeid som favner alle områder innen murerfaget. Det har også i lengre tid 
påtatt seg arbeider med rehabilitering av skorsteiner og fyringsanlegg og har her også 
stått for søknader.  

Det vises til klagen. 

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. 

 

Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

Godkjenningsområdet fremgår av byggesaksforskriften §13-5. 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. 
 

Kvalifikasjonskravene fremgår av byggesaksforskriften §§ 11-1 og 11-2. Det kreves 
relevant utdanning på nivå med mesterbrev eller teknisk fagskole og 4 års relevant 
praksis. Foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig søker må kunne dokumentere at 
det har personell med relevant praksis fra utførelse eller fra prosjektering, 
samordning samt utforming av søknad med underlag, for tiltak i samme eller høyere 
tiltaksklasse. 
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Roy Holmvik har svennebrev som murer. Forskriftens krav til utdanningsnivå er 
dermed ikke oppfylt.  

Referanseprosjektene vedlagt søknaden gjaldt rehabilitering av fyringsanlegg med 
følgende prosjektbeskrivelse som var identisk for 4 forskjellige prosjekter av denne 
typen: 

“Rehabilitering av fyringsanlegg, enebolig. Utarbeide komplett søknad. Tiltaket er fritatt fra 

nabovarsling. Samordning av tiltak og søkt om ferdigattest.” 

Direktoratet vurderer ikke slike søknader til være tilstrekkelig praksis for å inneha 
sentral godkjenning som ansvarlig søker. Praksis er ikke tilstrekkelig representativ 
for hele bredden av godkjenningsområdet ansvarlig søker, der det også er en rekke 
andre oppgaver som foretaket må dokumenter at det behersker jf. 
byggesaksforskriften §12-2 ansvarlig søkers oppgaver.  

[…] 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Roy´s Murerservice AS 
verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert tilstrekkelige 
kvalifikasjoner til å få godkjenning som ansvarlig søker i tiltaksklasse 1.» 

Klagenemnda har lagt til grunn at foretaket ikke har kunnet dokumentere å ha 
personell med relevant utdanning for det omsøkte godkjenningsområdet og vilkåret 
for å få sentral godkjenning er dermed ikke oppfylt. 

Klagenemnda hitsetter videre fra Direktoratets vedtak: 

«Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

Godkjenningsområdet utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner I tiltaksklasse 1 
omfatter arbeider i byggverk etter NS 1990 +NA plasseres i pålitelighetsklasse 1, og 
forutsettes utført med ”begrenset kontroll”. 
 
Eksempler på plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 kan være: 
 
fundamenter, vegger, dekker o.l. for småhus inntil 3 etasjer og høyst to boenheter 
over hverandre, bygning for publikum og arbeidsbygning med høyst to etasjer, 
forstøtningskonstruksjon med høyde inntil 2 m og kummer uten trafikkbelastning, 
kulverter og bruer med spennvidder inntil 6 m. 

Kvalifikasjonskravene fremgår av byggesaksforskriften §§ 11-1og 11-2. Det kreves 
relevant utdanning på nivå med fagbrev og 2 års relevant praksis.  

Relevant fagbrev vil fortrinnsvis være som forskalingssnekker» (Klagenemnda 
bemerker at dette nå heter fagbrev betongarbeider). «Holmvik har svennebrev som 
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murer. Direktoratet anser ikke svennebrev som murer for å være tilstrekkelig 
relevant. 

Det var oppgitt 4 referanseprosjekter:  Ridehus, enebolig og 2 
rehabiliteringsprosjekter.  

Av prosjektbeskrivelsen fremgår det for ridehus og enebolig at det gjaldt 
fundamentering og støp av gulv. Av prosjektbeskrivelsen for 
rehabiliteringsprosjektene fremgår ikke konkret noe plasstøpt betongarbeid utover 
støp av gulv.  Det er således ikke redegjort for tilstrekkelig praksis fra f. eks 
forskaling, armering og støp av vegger og dekker. Prosjektene er dermed ikke 
tilstrekkelig representative for hele bredden av godkjenningsområdet utførelse av 
plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1. 

Foretaket har fått innvilget sentral godkjenning for murarbeider i tiltaksklasse 1. 
Direktoratet gjør foretaket oppmerksom på at det for denne godkjenningen også 
inngår betongarbeider som inngår som del av i bygninger i tiltaksklasse 1 jf. 
byggesaksforskriften §13-5 bokstav f. og veiledningen til denne. De arbeidene 
foretaket har redegjort for i referanseprosjektene er dermed også omfattet av den 
sentrale godkjenningen for utførelse av murarbeider i tiltaksklasse 1.  

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Roy´s Murerservice AS 
verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert tilstrekkelige 
kvalifikasjoner til å få godkjenning for plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 
1.» 

 

 

Sak 85/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning fra Ottesen Perry Ingeniør (godkjenningsnr. 2014/5373).  

Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra Direktoratet. Klagenemnda kan 
prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl §34. 

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med Direktoratet. Det hitsettes 
fra Direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 



	  

Side	  11	  

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

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 
• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 2 
• Prosjektering av vannforsynings-, avløps og fjernvarmeanlegg i 

tiltaksklasse 3 
• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 3 
• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 
• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3 

I brev mottatt 1.7.2014 ble vedtaket påklaget ved Perry Ottesen. Klagen er rettidig, jf. 
forvaltningsloven § 29. 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 16.04.2014 søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning for ansvarsrett. 

I vedtak datert 19.06.2014 avslo direktoratet delvis søknad om sentral godkjenning.» 

Klagenemnda har notert seg at sistnevnte setning inneholder en formuleringsfeil da 
avslaget ikke er et delvis avslag på søknad om sentral godkjenning da ingen av de 
omsøkte godkjenningsområdene ble innvilget av Direktoratet. 

Det hitsettes videre fra Direktoratets vedtak: 

 

 «Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 
• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 2 
• Prosjektering av vannforsynings-, avløps og fjernvarmeanlegg i 

tiltaksklasse 3 
• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 3 
• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 
• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3 

Begrunnelse for avslagene var at foretaket ikke hadde besvart direktoratets 
forespørsel om å oversende flere opplysninger. Foretaket hadde med det ikke i 
tilstrekkelig grad dokumentert at det har nødvendige og relevante faglige 
kvalifikasjoner, jf. byggesaksforskriften  §§ 11-1 og 11-2. 

Generelle opplysninger om foretaket 

Ingeniør Perry Ottesen er et enkeltpersonforetak.  Foretaket er registrert 04.03.1996 og 
ligger i Re kommune i Vestfold. Perry Ottesen er utdannet bygningsingeniør i 1970 . 
Foretaket er i følge klager delvis inaktivt da Perry Ottesen også er drift og anleggssjef 
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i RE Kommune.  Foretaket fikk sentral godkjenning første gang i 19.06.2002. I 
perioden 06.05.2011-19.06.2014 hadde foretaket sentral godkjenning for samtlige 
påklagede godkjenningsområder. 

Saksgang 

16.04.2014: Søknad 
19.05.2014: Foreløpig svarbrev  
19.09.2014: Avslag på søknad om sentral godkjenning 
01.07.2014: Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
 

Foretakets anførsler 

Perry Ottesen anfører i klagen at han pr d.d. er ansatt som drift og anleggssjef i Re 
Kommune og at hans eget firma er delvis inaktivt som følge av dette.  Han skriver 
videre at han som drift og anleggssjef i RE kommune har ansvaret for planlegging og 
gjennomføring av alle prosjekter i kommunen innenfor vei, vann og avløp. Han 
fastsetter tiltaksklasser og står for den faglige oppfølging av prosjektene. Han anfører 
videre at han ikke kan se at kompetansen nå skal være redusert i forhold til tidligere 
godkjenninger og at det er viktig for han å beholde godkjenning slik at han kan drive 
sitt eget firma når han neste år pensjoneres fra stillingen i RE kommune. 

Det vises til klagen. 

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. 

Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

Godkjenningsområdet fremgår av byggesaksforskriften §13-5. Oppgaver og ansvar til 
ansvarlig søker bestemmes av pbl. § 23-4 og presiseres ytterligere av 
byggesaksforskriften § 12-2 bokstav a-m . Tiltaksklasseplassering for søkerfunksjonen 
vil være avhengig av kompleksitet, herunder hvor mange ansvarlige foretak som skal 
ha ansvarsrett og koordineres og hvor mange ansvarsoppgaver i 
byggesaksforskriften § 12-2 som er aktuelle for tiltaket. 
 
Søkerfunksjonen i tiltaksklasse 2 omfatter søknader med noe kompleksitet, der 
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koordineringsbehovet for prosjektering, utførelse eller kontroll er krevende. 

Eksempelvis vil dette omfatte flertrinns søknader der ansvarsforholdene i tiltaket er 
oppsplittet og krever koordinering. 

Kvalifikasjonskravene fremgår av byggesaksforskriften §§ 11-1og 11-2. Det kreves 
relevant utdanning på nivå med mesterbrev eller teknisk fagskole og 4 års relevant 
praksis. Foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig søker må kunne dokumentere at 
det har personell med relevant praksis fra utførelse eller fra prosjektering, 
samordning samt utforming av søknad med underlag, for tiltak i samme eller høyere 
tiltaksklasse. 

Ottesen er utdannet ingeniør bygg og anlegg , og kravet til relevant utdanning er 
dermed oppfylt. Når det gjelder praksiskravet kan direktoratet ikke se at foretaket 
har dokumentert tilstrekkelig oppdatert praksis.  

Ved søknaden var det vedlagt 2 referanseprosjekter.   Det ene en bygning for 
vannforsyning og det andre er en vei.  I feltet for beskrivelse er det kort beskrevet:  
”søknad om tillatelse til tiltak etter pbl”. Det er krysset av for at foretaket hadde 
ansvarsrett.  Direktoratet ba i foreløpig svarbrev den 19.05.2014 om en bedre 
beskrivelse av referanseprosjektene. Foretaket besvarte ikke denne henvendelsen. 
Ved klagen er det heller ikke lagt ved noen bedre beskrivelser av foretakets praksis. 
Mindre bygninger og veier slik det her er snakk om vil heller ikke ligge i tiltaksklasse 
2 sett i forhold til beskrivelsen av godkjenningsområdet i byggesaksforskriften §13-5 
og veiledningen til denne.  Kravet til praksis for tiltaksklasse 2 er dermed ikke 
oppfylt. 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at ingeniør Perry Ottesen 
verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert tilstrekkelige 
kvalifikasjoner til å få godkjenning for søker tiltaksklasse 2.» 

Klagenemnda tilføyer at det heller ikke har vært mulig å vurdere en lavere 
tiltaksklasse da foretaket ikke har kunnet dokumentere relevant praksis for det 
omsøkte godkjenningsområdet. Klagenemnda kan ikke se at foretaket verken i 
søknaden eller klageomgangen har beskrevet arbeidene på en slik måte at praksis kan 
anses dokumentert. 

Det hitsettes videre fra Direktoratets vedtak: 

«Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 2.  

Godkjenningsområdet fremgår av byggesaksforskriften §13-5. Godkjenningsområdet 
overordnet ansvar for prosjektering omfatter komplett prosjektering av alle relevante 
fagområder. Plassering i tiltaksklasse vil avhenge av antall fagområder som skal 
prosjekteres og det koordineringsbehovet disse utløser, samt antall grensesnitt. 
Tiltaksklasse for de enkelte fagområder behøver ikke være avgjørende. 
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Kvalifikasjonskravet jf. byggesaksforskriftens § 11-1 og veiledningen til denne er 
utdanning som svarer til det som kreves for eksamen fra ingeniørhøgskole og 6 års 
relevant praksis for det omsøkte godkjenningsområdet.  

Utdanningskravet er oppfylt , men referanseprosjektene redegjør heller ikke for dette 
godkjenningsområdet  tilstrekkelig praksis fra prosjekter i tiltaksklasse 2.  Det var 
vedlagt ett prosjekt , opplyst at det var en vei og i opplysningsfeltet er det beskrevet 
at det gjelder prosjektering av kommunalt veganlegg uten noen nærmere 
beskrivelser. Foretaket har heller ikke ettersendt bedre beskrivelse på forespørsel fra 
direktoratet i forbindelse med søknaden.  Direktoratet har heller ikke funnet bedre 
dokumentasjon i forrige søknad.   

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at ingeniør Perry Ottesen 
verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert tilstrekkelige 
kvalifikasjoner til å få godkjenning for overordnet ansvar for prosjektering i 
tiltaksklasse 2.» 

Klagenemnda tilføyer også for dette godkjenningsområdet at det heller ikke her har 
vært mulig å vurdere en lavere tiltaksklasse da foretaket ikke har kunnet 
dokumentere relevant praksis for det omsøkte godkjenningsområdet. Klagenemnda 
kan ikke se at foretaket verken i søknaden eller klageomgangen har beskrevet 
arbeidene på en slik måte at praksis kan anses dokumentert. 

Det hitsettes videre fra Direktoratets vedtak: 

«Prosjektering av vannforsynings-, avløps og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 3 

Prosjektering av vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg omfatter komplett 
prosjektering av anleggskonstruksjoner og installasjoner, nødvendig dimensjonering 
og spesifikasjon av produkter og komponenter.  

Kvalifikasjonskravet jf. byggesaksforskriftens § 11-1 og veiledningen til denne er utdanning 
som svarer til sivilingeniør og 8 års relevant praksis for det omsøkte 
godkjenningsområdet. 

Ottesen har utdanning ingeniør, med nivå fra ingeniørhøyskole. Kravet til 
utdanningsnivå dermed ikke oppfylt.   

Referanseprosjektene redegjør heller ikke for dette godkjenningsområdet  
tilstrekkelig praksis fra prosjekter i tiltaksklasse 3.  Det var vedlagt ett prosjekt hvor 
det kun var opplyst at det gjaldt prosjektering av trykkøkningsstasjon med tekniske 
installasjoner. Foretaket har heller ikke ettersendt bedre beskrivelse på forespørsel fra 
direktoratet i forbindelse med søknaden.  Direktoratet har gjennomgått tidligere 
søknad men har heller ikke her funnet tilstrekkelig dokumentasjon for at praksis fra 
tiltaksklasse 3 eller for kravet til praksisens varighet.  
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På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at ingeniør Perry Ottesen 
verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert tilstrekkelige 
kvalifikasjoner til å få godkjenning for prosjektering av vannforsynings-, avløps og 
fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 3.» 

Klagenemnda har vurdert det slik at utdanningen ikke er relevant for det omsøkte 
godkjenningsområdet. Det er derfor heller ikke aktuelt å vurdere en lavere 
tiltaksklasse.  

Det hitsettes videre fra Direktoratets vedtak: 

«Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 3 

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 i tiltaksklasse 3 omfatter ansvar for komplett utførelse av store og 
krevende tiltak med stor vanskelighetsgrad, hvor utførelsen innenfor de ulike 
fagområdene hovedsakelig ligger i tiltaksklasse 2 og 3. Godkjenningsområdet består 
av mange grensesnitt mellom mange fagområder. 

Kvalifikasjonskravet jf. byggesaksforskriftens § 11-1 og veiledningen til denne er 
utdanning som svarer til det som kreves for eksamen fra ingeniørhøgskole og 5 års 
relevant praksis for det omsøkte godkjenningsområdet. Det kreves praksis fra samme 
eller høyere tiltaksklasse. 

Utdanningskravet er oppfylt , men referanseprosjektene redegjør heller ikke for dette 
godkjenningsområdet  tilstrekkelig praksis fra prosjekter i tiltaksklasse 3.  Det var 
vedlagt ett prosjekt som gjaldt en bygning for vannforsyning. Direktoratet vurderer 
dette til være i tiltaksklasse 1 for godkjenningsområdet overordnet ansvar. Prosjektet 
er ikke tilstrekkelig beskrevet. Foretaket har ikke ettersendt bedre beskrivelse på 
forespørsel fra direktoratet i forbindelse med søknaden.  Direktoratet har heller ikke 
funnet bedre dokumentasjon i ved søk i forrige søknad.   

Klagenemnda tilføyer også for dette godkjenningsområdet at det heller ikke her har 
vært mulig å vurdere en lavere tiltaksklasse da foretaket ikke har kunnet 
dokumentere relevant praksis for det omsøkte godkjenningsområdet. Klagenemnda 
kan ikke se at foretaket verken i søknaden eller klageomgangen har beskrevet 
arbeidene på en slik måte at praksis kan anses dokumentert. 
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Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3 

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. 

Foretak med sentral godkjenning for overordnet ansvar for uavhengig kontroll i 
tiltaksklasse 3 kan påta seg ansvar for uavhengig kontroll av prosjektering og/eller 
utførelse av alle tiltak (bygning, anlegg, konstruksjon, installasjon) der ett eller flere 
vesentlige fagområder ligger i tiltaksklasse 3. 

Kvalifikasjonskravet jf. byggesaksforskriftens § 11-1 og veiledningen til denne er 
relevant utdanning på nivå med sivilingeniør,  og 8 års relevant praksis for det 
omsøkte godkjenningsområdet. Det kreves praksis fra samme tiltaksklasse. 

Ottesen har utdanning fra ingeniørhøyskole. Kravet til utdanningsnivå dermed ikke 
oppfylt.   

Referanseprosjektene redegjør heller ikke for dette godkjenningsområdet  
tilstrekkelig praksis fra prosjekter i tiltaksklasse 3.  Det var vedlagt ett prosjekt hvor 
det kun var opplyst at det var et underjordisk anlegg hvor Ottesen hadde 
”byggeledelse og kontroll av prosjektering og entreprenørutførelse”   Foretaket har heller 
ikke ettersendt bedre beskrivelse på forespørsel fra direktoratet i forbindelse med  
søknaden. 

Direktoratet har gjennomgått tidligere søknad men har heller ikke her funnet 
tilstrekkelig dokumentasjon for at praksis fra kontroll i tiltaksklasse 3.» 

Klagenemnda tilføyer at Ottesens utdanning kan kvalifisere for en lavere tiltaksklasse 
dersom praksis dokumenteres. Det har imidlertid ikke vært mulig å vurdere en 
lavere tiltaksklasse da foretaket ikke har kunnet dokumentere relevant praksis for det 
omsøkte godkjenningsområdet. Klagenemnda kan ikke se at foretaket verken i 
søknaden eller klageomgangen har beskrevet arbeidene på en slik måte at praksis kan 
anses dokumentert . 
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Sak 86/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om endring av sentral 

godkjenning fra Oslo Entreprenør AS (godkjenningsnr. 2014/5430). 

Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra Direktoratet. Klagenemnda kan 
prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl §34. 

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med Direktoratet. Det hitsettes 
fra Direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

	  

«Klagen	  gjelder	  	  

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

• Overordnet	  ansvar	  for	  kontroll	  i	  tiltaksklasse	  2	  

Vedtaket	  ble	  påklaget	  ved	  Ole-‐Jørn	  Skaug	  den	  02.07.2014.	  Klagen	  er	  rettidig,	  jf.	  
forvaltningsloven	  (fvl.)	  §	  29.	  	  

	  

Bakgrunn	  

Direktoratet	  for	  byggkvalitet	  mottok	  23.05.2014	  søknad	  om	  endring	  av	  sentral	  godkjenning	  
for	  ansvarsrett.	  	  

I	  vedtak	  datert	  25.06.2014	  avslo	  direktoratet	  søknad	  om	  endring	  av	  sentral	  godkjenning.	  
Søknaden	  ble	  avslått.	  Følgende	  godkjenningsområde	  ble	  ikke	  innvilget:	  

• Overordnet	  ansvar	  for	  kontroll	  i	  tiltaksklasse	  2	  

Begrunnelse	  for	  avslaget	  vedrørende	  overordnet	  ansvar	  for	  kontroll	  i	  tiltaksklasse	  2	  var	  at	  
referanseprosjektet	  ikke	  i	  tilstrekkelig	  grad	  dekket	  det	  ansvaret	  som	  det	  omsøkte	  
godkjenningsområdet	  omfatter.	  Etter	  direktoratets	  vurdering	  hadde	  ikke	  foretaket	  vist	  til	  slik	  
praksis	  som	  kreves	  etter	  byggesaksforskriften	  (SAK10)	  §	  13-‐5	  femte	  ledd	  bokstav	  a)	  og	  
tilhørende	  veiledning,	  og	  det	  hadde	  heller	  ikke	  dokumentert	  at	  det	  samlet	  har	  kvalifikasjoner	  
som	  er	  tilpasset	  det	  omsøkte	  godkjenningsområdet,	  jf.	  SAK10	  §	  11-‐1.	  	  

	  



	  

Side	  18	  

Generelle	  opplysninger	  om	  foretaket	  	  

Oslo	  Entreprenør	  AS	  fikk	  sentral	  godkjenning	  første	  gang	  18.06.2002.	  I	  perioden	  13.05.2011	  –	  
12.05.2014	  hadde	  foretaket	  sentral	  godkjenning	  for	  godkjenningsområdene	  overordnet	  
ansvar	  for	  utførelse	  i	  tiltaksklasse	  2	  og	  kontroll	  av	  overordnet	  ansvar	  for	  utførelse	  i	  
tiltaksklasse	  2.	  Foretaket	  fikk	  fornyet	  sentral	  godkjenning	  for	  godkjenningsområdet	  
overordnet	  ansvar	  for	  utførelse	  i	  tiltaksklasse	  2	  den	  13.05.2014.	  

Foretaket	  har	  30	  ansatte	  og	  ligger	  i	  Oslo.	  Ole-‐Jørn	  Skaug	  er	  daglig	  leder.	  Han	  har	  mesterbrev	  
som	  tømrer	  og	  30	  års	  praksis.	  Foretaket	  har	  flere	  ansatte	  som	  har	  mesterbrev	  og/eller	  
svennebrev	  som	  tømrer	  og	  murer,	  samt	  et	  par	  byggingeniører	  og	  en	  maler.	  Flere	  av	  disse	  har	  
lang	  praksis,	  dvs.	  20,	  25,	  30	  og	  40	  års	  arbeidserfaring	  etter	  endt	  utdannelse,	  jf.	  vedlagt	  
organisasjonsplan.	  	  

	  

Saksgang	  	  	  

23.05.2014:	  Søknad	  

25.06.2014:	  Vedtak	  om	  sentral	  godkjenning	  	  

02.07.2014:	  Klage	  på	  avslag	  arkivert	  hos	  direktoratet	  

	  

Foretakets	  anførsler	  

I	  klagen	  har	  foretaket	  anført	  at	  det	  har	  lang	  erfaring	  i	  forbindelse	  med	  prosjektering	  og	  
kontroll	  av	  prosjektering	  og	  utførelse.	  Foretaket	  har	  hatt	  sentral	  godkjenning	  for	  
godkjenningsområdet	  i	  ca.	  10	  år.	  	  

	  

Vurdering	  	  

Direktoratet	  har	  vurdert	  klageanførslene	  og	  funnet	  at	  klagen	  ikke	  kan	  føre	  frem	  hva	  gjelder	  
sentral	  godkjenning	  for	  overordnet	  ansvar	  for	  kontroll	  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.	  SAK10	  §§	  11-‐1	  
og	  11-‐4	  første	  og	  annet	  ledd.	  	  

Kravene	  til	  utdanningsnivå	  og	  utdanningsretning	  for	  det	  påklagede	  godkjenningsområdet	  er	  
oppfylt,	  jf.	  SAK10	  §§	  11-‐1,	  11-‐2	  og	  11-‐4	  og	  tilhørende	  veiledning.	  	  

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.	  I	  den	  forbindelse	  gjøres	  det	  oppmerksom	  på	  at	  egenkontroll	  ikke	  lenger	  anses	  
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som	  relevant	  praksis.	  	  

Videre	  følger	  det	  av	  veilederen	  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/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	  2	  kan	  påta	  seg	  ansvar	  for	  uavhengig	  kontroll	  av	  prosjektering	  og/eller	  
utførelse	  av	  alle	  tiltak	  (bygning,	  anlegg,	  konstruksjon	  eller	  installasjon)	  der	  ett	  eller	  flere	  
vesentlige	  fagområder	  ligger	  i	  høyst	  tiltaksklasse	  2.	  	  

I	  søknaden	  er	  det	  lagt	  ved	  et	  referanseprosjekt	  for	  det	  påklagede	  godkjenningsområdet.	  
Prosjektet	  gjaldt	  kontor-‐	  og	  administrasjonsbygning	  i	  Oslo	  kommune	  hvor	  det	  ble	  gitt	  
ferdigattest	  i	  2013.	  På	  dette	  prosjektet	  har	  foretaket	  gjennomført	  kontroll	  av	  prosjektering	  
og	  utførelse	  av	  involverte	  foretaks	  arbeider.	  Kontrollen	  av	  foretakene/underleverandørene	  
ble	  utført	  fortløpende	  og	  i	  henhold	  til	  Oslo	  Entreprenør	  AS	  sitt	  kvalitetssikringssystem.	  Kopi	  
av	  igangsettingstillatelsen	  fra	  kommunen	  var	  lagt	  ved	  søknaden.	  Det	  fremgår	  av	  denne	  at	  
Oslo	  Entreprenør	  AS	  hadde	  UTF/KUT	  i	  tiltaksklasse	  2	  for	  riving	  og	  bygningsmessige	  arbeider	  
for	  ny	  5.	  og	  6.	  etasje.	  	  

I	  brev	  av	  10.09.2014	  ba	  direktoratet	  blant	  annet	  om	  en	  nærmere	  beskrivelse	  av	  foretakets	  
praksis	  og	  dets	  rolle	  i	  de	  prosjekter	  hvor	  foretaket	  har	  hatt	  rollen	  som	  ansvarlig	  
kontrollerende.	  Foretaket	  fikk	  også	  anledning	  til	  å	  sende	  inn	  andre	  referanseprosjekter	  for	  
det	  påklagede	  godkjenningsområdet.	  	  

I	  e-‐post	  med	  vedlegg	  sendt	  29.10.2014	  fremgår	  det	  at	  foretaket	  har	  innarbeidet	  prosedyrer	  
for	  uavhengig	  kontroll	  i	  kvalitetssystemet	  sitt.	  Det	  er	  bl.a.	  lagt	  ved	  kopi	  av	  
innholdsfortegnelsen	  og	  et	  eksempel	  på	  rutine	  og	  sjekkliste	  for	  kontroll	  av	  prosjektering	  for	  
luftbehandling.	  	  

Direktoratet	  har	  foretatt	  en	  konkret	  vurdering	  og	  finner	  at	  referanseprosjektet	  ikke	  i	  
tilstrekkelig	  grad	  dekker	  godkjenningsområdet	  overordnet	  ansvar	  for	  kontroll	  i	  tiltaksklasse	  2,	  
jf.	  SAK10	  §§	  14-‐7	  og	  13-‐5	  femte	  ledd	  bokstav	  a)	  med	  tilhørende	  veiledning.	  
Referanseprosjektet	  er	  i	  liten	  grad	  beskrevet,	  og	  det	  fremgår	  f.eks.	  ikke	  hvilke	  foretak	  som	  er	  
kontrollert,	  hva	  som	  er	  kontrollert	  og	  hvilken	  tilknytning	  Oslo	  Entreprenør	  AS	  hadde	  til	  
foretakene	  som	  ble	  kontrollert.	  Foretaket	  har	  heller	  ikke	  dokumentert	  at	  det	  har	  erfaring	  
med	  prosjektering/prosjekteringsledelse.	  Direktoratet	  har	  imidlertid	  merket	  seg	  at	  foretaket	  
har	  byggeledererfaring	  og	  noe	  erfaring	  med	  kontroll	  av	  utførelse,	  men	  dette	  er	  alene	  ikke	  
nok	  til	  å	  få	  sentral	  godkjenning	  for	  overordnet	  ansvar	  for	  uavhengig	  kontroll,	  jf.	  veileder	  til	  
SAK10	  §	  13-‐5	  femte	  ledd	  bokstav	  a).	  Den	  innsendte	  sjekklisten	  for	  kontroll	  av	  prosjektering	  
for	  luftbehandling	  er	  ikke	  utfylt	  og	  dokumenterer	  ikke	  kontroll	  med	  prosjektering	  i	  et	  konkret	  
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prosjekt.	  Foretaket	  har	  således	  ikke	  tilstrekkelig	  dokumentert	  samlede	  kvalifikasjoner	  for	  det	  
påklagede	  godkjenningsområdet,	  jf.	  SAK10	  §	  11-‐1	  første	  ledd.	  På	  denne	  bakgrunn	  finner	  
direktoratet	  at	  det	  påklagede	  godkjenningsområdet	  heller	  ikke	  kan	  innvilges	  i	  en	  lavere	  
tiltaksklasse.	  	  	  

Direktoratet	  har	  merket	  seg	  at	  foretaket	  tidligere	  har	  hatt	  sentral	  godkjenning	  for	  overordnet	  
ansvar	  for	  kontroll	  i	  tiltaksklasse	  2.	  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	  Oslo	  Entreprenør	  AS	  verken	  i	  
søknaden	  eller	  i	  klagesaksomgangen	  har	  dokumentert	  at	  det	  har	  tilstrekkelige	  kvalifikasjoner	  
til	  å	  få	  godkjenning	  overordnet	  ansvar	  for	  kontroll	  i	  tiltaksklasse	  2.»	  

Det	  tilføyes	  at	  Klagenemnda	  ikke	  kan	  se	  at	  foretaket	  har	  lagt	  frem	  tilstrekkelig	  
dokumentasjon	  på	  praksis	  for	  det	  omsøkte	  godkjenningsområdet.	  Foretaket	  har	  lagt	  frem	  et	  
eksempel	  på	  rutine	  og	  sjekkliste	  for	  kontroll	  av	  prosjektering	  for	  luftbehandling.	  
Luftbehandling	  ligger	  innenfor	  kontroll	  av	  utførelse	  av	  bygningsfysikk,	  og	  er	  ikke	  underlagt	  
obligatorisk	  uavhengig	  kontroll	  av	  prosjektering.	  Godkjenningsområdet	  er	  nytt	  etter	  plan-‐	  og	  
bygningsloven	  av	  2008.	  Funksjonen	  KUT	  etter	  plan-‐	  og	  bygningsloven	  av	  1985	  er	  ikke	  
relevant	  som	  praksis	  etter	  det	  nye	  godkjenningsområdet,	  da	  KUT-‐funksjonen	  det	  henvises	  til	  
dreide	  seg	  om	  egenkontroll,	  ikke	  uavhengig	  kontroll.	  Det	  foreligger	  heller	  ikke	  
dokumentasjon	  på	  at	  foretaket	  har	  benyttet	  underleverandører	  til	  gjennomføring	  av	  
uavhengig	  kontroll	  innenfor	  det	  omsøkte	  godkjenningsområdet.	  	  
	  
	  

 

 
 
Sak 87/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra 

Komplett Montasje AS (godkjenningsnr. 2014/6028). 

Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra Direktoratet. Klagenemnda kan 
prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl §34. 

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 
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Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften §13-9. 

Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med Direktoratet. Det hitsettes 
fra Direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

 

« Klagen gjelder  

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

• Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i 
tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 04.08.2014 ble vedtaket påklaget ved Orestas Raudys. Klagen er rettidig, 
jf. forvaltningsloven § 29.  

 
Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 26.06.2014 søknad om sentral godkjenning for 
ansvarsrett.  

 

I vedtak datert 15.07.2014 avslo direktoratet søknaden for begge de omsøkte 
godkjenningsområdene:  

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i 
tiltaksklasse 1 

 

Avslagene ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig 
relevant utdanning og at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekket de 
omsøkte godkjenningsområdene og nødvendig krav til praksis over tid, jf. 
byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-1 første ledd, 11-4 og 13-5 tredje ledd og 
tilhørende veiledning. 

 

I endringssøknad av 12.08.2014 har foretaket fått innvilget sentral godkjenning for 
utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1. Dette 
området behandles derfor ikke i klagen.  

 

Generelle opplysninger om foretaket  

Komplett Montasje AS har ikke tidligere hatt sentral godkjenning. Foretaket har 2 
ansatte og ligger i Lardal kommune i Vestfold. Orestas Raudys er daglig leder. Han 
har utdanning som snekker fra Litauen. Faglig leder er Tadas Atkocaitis. Han har 
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mastergrad i byggeteknikk og ledelse ingeniørfag fra 2005. 

 

Saksgang   

26.06.2014: Søknad 

15.07.2014: Vedtak om sentral godkjenning  

05.08.2014: Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

I klagen viser foretaket til vedlagt bekreftelse fra Nokut på ingeniørutdanning hos en 
av foretakets ansatte. Foretaket er også uenige i at referanseprosjektene ikke i 
tilstrekkelig grad dekker godkjenningsområdene og nødvendig krav til praksis over 
tid. 

 

Vurdering  

Direktoratet har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva 
gjelder sentral godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av montering av 
glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 1. 

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

Utdanningskravet for det påklagede godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 er 
fagopplæring som svarer til fagprøve hhv. svenneprøve, jf. SAK10 § 11-1 første ledd 
og veiledningen til bestemmelsen slik den gir uttrykk for den sentrale 
godkjenningsordningens praksis for krav til utdanningsnivå. Relevant utdanning for 
utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning vil for eksempel 
være svennebrev som glassfagarbeider eller blikkenslager. Foretaket har en ansatt 
som er utdannet snekker og en ansatt med mastergrad i byggeteknikk og ledelse 
ingeniørfag. Foretaket har dermed tilstrekkelig utdanningsnivå, men direktoratet 
finner at utdanningene ikke er tilstrekkelig relevante i forhold til det påklagede 
godkjenningsområdet.  

Godkjenningsområdet utførelse av montering av glasskonstruksjoner og 
fasadekledning omfatter montering av glasskonstruksjon og fasadekledning på 
byggverk, inkludert montering av beslag. Eksempler i tiltaksklasse 1 kan være lette 
transparente takkonstruksjoner inntil 5 m spennvidde, innglassing av balkonger eller 
verandaer, og fasadekledning av byggverk inntil tre etasjer.  

I søknaden har foretaket vist til fire referanseprosjekter for det påklagede 
godkjenningsområdet. Det ene prosjektet gjaldt montering av fasadeglass i et 
kontorbygg i 4 etasjer hvor foretaket monterte aluminiumsprofiler og farget glass. De 
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tre andre referanseprosjektene gjaldt montering av rekkverk på balkonger og 
terrasser samt uteområdet for leilighetsbygg på 7 og 8 etasjer.  

I klagen har foretaket lagt ved en bekreftelse fra Aluminium Fasader AS på at de 
leide inn montører fra Komplett Montasje AS til å montere vinduer og dører i tre og 
aluminium i to prosjekter. Videre er det lagt ved dokumentasjon på utdanningen i 
foretaket. Praksisen foretaket har vist til dekker det påklagede godkjenningsområdet, 
men kan etter direktoratets vurdering ikke kompensere for manglende relevant 
utdanning. Foretaket har dermed ikke dokumentert å ha samlede kvalifikasjoner 
tilpasset det påklagede godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1.» 

Klagenemnda  fremhever  at  foretaket  ikke  har  egne  ansatte  med  relevant  utdanning  
og  praksis  for  godkjenningsområdet,  men  benytter  seg  av  innleid  arbeidskraft.  
Foretaket  kan  derfor  ikke  oppnå  sentral  godkjenning  for  det  omsøkte  
godkjenningsområdet.  

 

 

 
 
 
 
Sak 88/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral 

godkjenning fra Arkitektkontoret Tellus AS (godkjenningsnr. 
2014/6542). 

Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra Direktoratet. Klagenemnda kan 
prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl §34. 

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med Direktoratet. Det hitsettes 
fra Direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

 

«Klagen gjelder  

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

• Søker i tiltaksklasse 3 
 

I e-post av 26.08.2014 ble vedtaket påklaget ved Eivind Hanch-Hansen. Klagen er 
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rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 
Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 24.07.2014 søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning for ansvarsrett.  

I vedtak datert 22.08.2014 avslo direktoratet delvis søknad om fornyelse av sentral 
godkjenning. Følgende godkjenningsområder ble 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 1 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 
 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Søker i tiltaksklasse 3 

• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 3 
 

Avslaget for godkjenningsområdet søker i tiltaksklasse 3 ble begrunnet med at 
referanseprosjektene foretaket hadde vist til ikke i tilstrekkelig grad dekket 
tiltaksklasse 3, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-4 og 13-5 første ledd og 
tilhørende veiledning. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det samlet har 
kvalifikasjoner tilpasset ansvarlig søker i tiltaksklasse 3, jf. SAK10 § 11-1. 

 
Følgende godkjenningsområde er av direktoratet innvilget i klageomgangen: 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 3 
 

Generelle opplysninger om foretaket  

Arkitektkontoret Tellus AS fikk sentral godkjenning første gang 22.08.2011. I 
perioden frem til 21.08.2014 hadde foretaket sentral godkjenning for 
godkjenningsområdene søker i tiltaksklasse 2, prosjektering av arkitektur i 
tiltaksklasse 3, prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 og uavhengig kontroll 
av utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 3. 

Foretaket har 2 ansatte og ligger i Tønsberg. Eivind Hanch-Hansen er daglig leder. 
Han er sivilarkitekt og har 29 års erfaring. Foretakets andre ansatte, Sverre Aaker 
Sondresen, er også utdannet sivilarkitekt og har 12 års erfaring.  
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Saksgang  

24.07.2014: Søknad 

22.08.2014: Vedtak om sentral godkjenning (delvis avslag) 

26.08.2014: Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretakets anførsler 

I klagen viser foretaket til de ansattes lange erfaring. Foretaket anfører at den sentrale 
godkjenningsordningen i altfor stor grad blir basert på referanseprosjekter fra det 
enkelte foretak, uten at det gjøres noen skjønnsmessig vurdering av den samlede 
kompetanse og tidligere erfaring hos de ansvarlige i foretaket. Foretaket viser til 
referanseprosjekter vedlagt søknad om sentral godkjenning 14.07.2011.Videre viser 
foretaket til de ansattes erfaring som prosjekterende og saksbehandlere på større 
prosjekter i tidligere arbeidsforhold, og at det er et problem at referansene ”tilhører” 
andre arkitektkontorer slik at referanseprosjektene ikke kan brukes uten aksept fra 
disse foretakene. Foretaket er forholdsvis nystartet og har på kort sikt begrensede 
muligheter for å skaffe seg oppdaterte referanser i tiltaksklasse 3. Til slutt anfører 
foretaket at det mener seg forskjellsbehandlet da flere andre arkitektvirksomheter 
med sammenfallende virksomhet/portefølje og helt tilsvarende kompetanse og 
erfaring, har fått sentral godkjenning for søker og prosjektering av arkitektur i 
tiltaksklasse 3. 

Det vises for øvrig til klagen. 

 

Vurdering  

Direktoratet har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva 
gjelder sentral godkjenning for godkjenningsområdet søker 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 godkjenningsområdet søker 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 har to 
ansatte som er sivilarkitekter og tilfredsstiller dermed kravet til utdanning.  

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. I tiltaksklasse 3 omfattes komplekse søknader, der 



	  

Side	  26	  

koordineringsbehovet for prosjektering, utførelse eller kontroll er svært krevende. 
Eksempelvis vil dette omfatte flertrinnssøknader der ansvarsforholdene i tiltaket er 
kompliserte og krever omfattende koordinering, jf. SAK10 § 13-5 første ledd. 

I søknaden har foretaket vist til to referanseprosjekter for dette godkjenningsområdet. 
For det ene er bygningstypen satt til stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 etg. 
Foretaket skriver at det hadde søkeransvar for alle faser av prosjektet, inkludert 
rammesøknad, igangsetting, midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. 
Rammesøknaden omfattet blant annet søknad om bruksendring samt dispensasjon 
fra plan, utfyllende bestemmelser og teknisk forskrift med bakgrunn i rehabilitering. 
Byggherrestyrt entreprise i gjennomføringsfasen innebar koordineringsansvar for 
mange søknader om ansvarsrett og innhenting av referanser fra foretak i tiltaksklasse 
1-3. 

Også i det andre prosjektet det er vist til hadde foretaket søkeransvar for alle faser av 
prosjektet, inkludert rammesøknad, igangsetting og søknad om midlertidig 
brukstillatelse. Rammesøknad omfattet søknad om riving av eksisterende hytte, 
oppføring av ny fritidsbolig og dispensasjon fra forbud om bygging i strandsonen. 
Endelig ferdigstillelse var i august 2014 og søkerfunksjonen var plassert i tiltaksklasse 
2. 

Det er også i søknaden vist til en referanseliste samt et prosjekt som ikke var 
ferdigstilt på søknadstidspunktet, og hvor Arkitektkontoret Tellus AS overtok som 
ansvarlig søker etter tidligere arkitekt. Prosjektet var plassert i tiltaksklasse 2 av 
kommunen. Prosjektene i referanselista er ikke beskrevet konkret for søkerrollen, 
men det fremgår at prosjektene er plassert i tiltaksklasse 2 av kommunen for 
ansvarlig søker.  

Slik direktoratet vurderer disse prosjektene, ut ifra beskrivelsen som er gitt, dreier det 
seg om prosjekter som ikke for søkerrollen fremstår som svært krevende. Det har i 
prosjektene vært forholdsvis få søkertrinn og det er heller ikke konkretisert noe som 
tilsier at koordineringsansvaret er av en slik kompleksitet at det skal plasseres i 
tiltaksklasse 3. Flere av prosjektene er også plassert i tiltaksklasse 2 av kommunen.  

I klagen viser foretakets daglige leder, Eivind Hanch-Hansen, til sin arbeidserfaring 
som daglig leder for Lund Hagem Arkitekter AS’ Sandefjordavdeling i 6 år, hvor han 
hadde hovedansvar for organisering og oppfølging av lokalavdelingens prosjekter, 
blant annet Trøgstad Sparebank med tilstøtende boligprosjekt. Prosjektet foregikk i 
tidsrommet 2000-2003. Hva søkerrollen i dette prosjektet innebar er ikke nærmere 
beskrevet, og selv om prosjektet var av en slik karakter at søkerrollen kan plasseres i 
tiltaksklasse 3 er prosjektet mindre relevant da det har vært to vesentlige 
lovendringer for søkerrollen etter 2003. Dette prosjektet er således ikke å regne som 
tilstrekkelig oppdatert praksis, jf. § 11-4 og tilhørende veiledning.  

Videre viser daglig leder til sin praksis fra byggesaksforvaltningen i Vestfold 
Fylkeskommune i perioden 2011-2014, ansvarlig for arkitekt- og kulturminnefaglige 
uttalelser til tiltak på bevaringsverdig/fredet bebyggelse. Hanch-Hansen hadde da 
utstrakt kontakt og samarbeid med byggesaksbehandlerne i kommunene. Det vises 
også til at Sverre Sondresen har jobbet i statlig forvaltning i 2 år som overarkitekt i 
Husbanken i Hammerfest. Direktoratet kan ikke se at denne praksisen er av 
avgjørende betydning for foretakets erfaring med å ivareta søkerrollen i tiltaksklasse 
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3.  

I klagebrevet har foretaket også vist til søknader for blant annet tre erstatningshytter i 
strandsonen og ombygging/bruksendring av to verneverdige bygninger i 
tett/bymessig sammenheng. Prosessene var kompliserte og forutsatte også 
dispensasjoner. Selv om det i disse prosjektene har dreid seg dispensasjoner i 
forbindelse med arbeider i strandsonen og på verneverdige bygg, vil denne type 
prosjekter allikevel sjelden være av en slik kompleksitet og kreve omfattende 
koordinering på en slik måte at det plasseres i tiltaksklasse 3.  

Direktoratet har med bakgrunn i ovenstående foretatt en konkret helhetsvurdering 
og finner at foretaket ikke har dokumentert tilstrekkelig praksis med rollen som 
ansvarlig søker i tiltaksklasse 3, jf. SAK10 §§ 13-5 første ledd og 9-4 og tilhørende 
veiledning. Direktoratet har merket seg at foretaket har lang og god erfaring. 
Imidlertid må foretaket allikevel kunne dokumentere noe oppdatert erfaring med 
godkjenningsområdet innenfor den tiltaksklassen det søkes om for å få innvilget 
sentral godkjenning. I den forbindelse har direktoratet også sett på 
referanseprosjektene vedlagt søknad i 2011. Direktoratet er av den oppfatning at 
begge prosjektene høyst ligger i tiltaksklasse 2, i tillegg er det ene prosjektet det er 
vist til fra 1994. Dette var også slik direktoratet vurderte det i 2011. Prosjektene 
endrer således ikke på direktoratets vurdering av saken. Foretaket har således ikke 
dokumentert å ha samlede kvalifikasjoner for det påklagede godkjenningsområdet i 
tiltaksklasse 3, jf. SAK10 § 11-1, jf. § 11-4. 

Når det gjelder foretakets anførsel om at det mener seg forskjellsbehandlet av 
direktoratet er det vanskelig for direktoratet å kommentere dette nærmere uten å ha 
kjennskap til de andre foretakene. Vi gjør oppmerksom på at direktoratet ved 
vurdering av søknader om sentral godkjenning alltid foretar en konkret 
helhetsvurdering basert på de beskrivelser og den dokumentasjonen som er vedlagt 
søknaden. Selv om foretakene fremstår som like utad vil det alltid kunne være 
forskjeller i forbindelse med hva som er dokumentert for direktoratet med tanke på 
utdanning og praksis. Direktoratet henviser i tillegg til Sivilombudsmannens uttalelse 
i en sak fra årsmeldingen for 2002 side 320 om forskjellsbehandling: 

”…I den offentlige forvaltning gjelder det ulovfestede prinsippet om at like saker skal 
behandles likt, dvs. at usaklig forskjellsbehandling kan medføre at et vedtak anses 
ugyldig. Likhetsprinsippet bygger på generelle rettferdsforestillinger og innebærer at 
de forvaltningsavgjørelser som fattes må bygge på en objektiv og saklig vurdering 
som sikrer likhet og rettssikkerhet. Når det skal tas stilling til spørsmålet om 
forvaltningen har utøvet forskjellsbehandling, er det ikke nødvendigvis noe galt med 
den enkelte avgjørelse isolert sett. Feilen kan ligge i at forvaltningen ikke kan gi noen 
saklig grunn for ikke å følge en konsekvent praksis. For at en anførsel om 
forskjellsbehandling skal kunne føre frem, er det en forutsetning at det dreier seg om 
like saker både i faktisk og rettslig henseende….”. 

Direktoratet kan ikke se at foretaket har dokumentert at det i dette tilfellet foreligger 
like faktiske og rettslige forutsetninger. Det foreligger dermed ikke usaklig 
forskjellsbehandling i denne konkrete saken.» 
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Sak 89/14 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra 

Bærum Tak og Membran AS (godkjenningsnr. 2014/5931). 

Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra Direktoratet. Klagenemnda kan 
prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl §34. 

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

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

Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med Direktoratet. Det hitsettes 
fra Direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

• Utførelse av murarbeider i tiltaksklasse 1 

I brev datert 28.07.2014 ble vedtaket påklaget ved Ivar Kosior. Klagen er rettidig, jf. 
forvaltningsloven § 29. 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 22.05.2014 søknad om sentral godkjenning for 
ansvarsrett. 

I vedtak datert 09.07. 2014 avslo direktoratet søknad om sentral godkjenning.  

 Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Utførelse av murarbeider i tiltaksklasse 1 

Begrunnelse for avslaget som ansvarlig søker var at foretaket ikke hadde 
dokumentert nødvendig utdanningsnivå jf. byggesaksforskriften §§ 11-1 og 11-4. 
Referanseprosjektene dekket heller ikke i tilstrekkelig grad det omsøkte 
godkjenningsområdet.» 

Klagenemnda har lagt merke til at det er en skrivefeil i siste avsnitt. Avslaget gjelder 
ikke ansvarlig søker, men utførelse av murarbeider. Dette har imidlertid ingen 
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betydning for saken, da Direktoratet faktisk har vurdert det omsøkte 
godkjenningsområdet som er utførelse av murarbeider.  

Det hitsettes i det videre fra Direktoratets vedtak: 

«Generelle opplysninger om foretaket 

Bærum Tak og Membran AS ble stiftet den 01.09.2012., og ligger i Bærum kommune.  
Foretaket har 2 ansatte. Ivar Kosior er daglig leder. Han har 28 års praksis som 
murer/bygningsarbeider. Gregors H Lukaz er også ansatt. Han er følge 
organisasjonsplanen utdannet som arkitekt og har ca. 20 års erfaring som murer. 

Saksgang 

22.05.2014: Søknad 
23.06.2014: Foreløpig svarbrev  
26.06.2014: Mottatt tilleggsinformasjon 
09.07.2014: Avslag på søknad om sentral godkjenning 
28.07.2014: Klage på avslag på søknad om sentral godkjenning 
 

Foretakets anførsler 

Ivar Kosior skriver i klagen at han påklager vedtaket da han anser det som meget 
urimelig og at han mener avslaget ikke er fult ut begrunnet. Han anfører at hans 
utdannelse tydeligvis ikke teller siden han som ung lærling ikke tok svennebrev. Han 
skriver videre at han som lærling har fullført læretiden og førte lærlignebok men at 
de dårlige tidene på 90 tallet satte en stopper for svenneprøven.  Da tidene tok seg 
opp igjen og han fikk seg arbeid ble det aldri tenkt på å ta svennestykket. Han 
henviser også til prosjekter mens han var ansatt hos murmester Øyvind Buset. Han 
har også tidligere i sitt enkeltmannsforetak hatt sentral godkjenning og finner det 
urimelig at han nå blir nedverdiget på denne måten pga at han for 25 år siden ikke 
tok svennestykket.  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 murarbeider i tiltaksklasse 1 
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Godkjenningsområdet fremgår av byggesaksforskriften §13-5.  
 
Godkjenningsområdet omfatter murarbeid med liten vanskelighetsgrad, som f.eks. 
enebolig, tomannsbolig, rekkehus og kjedehus, og andre byggverk med liten 
vanskelighetsgrad. 
Godkjenningsområdet omfatter alle relevante arbeider som inngår i oppføring av 
bygning i tiltaksklasse 1, f.eks. betongarbeider, montering av produkter, 
bygningselementer og takkonstruksjoner, samt taktekkingsarbeider og 
membranarbeider (fukt, radon) mm. 
 

Krav til utdanning for utførelse i tiltaksklasse 1 er relevant utdanning på nivå 
tilsvarende svennebrev . For murarbeider vil relevant utdanning være svennebrev 
som murer. 

Ivar Kosior har ikke avlagt svenneprøven. Han skriver i klagen at han har utdannelse, 
og har gjennomført læretid, men fikk ikke avlagt svenneprøven på grunn av de 
dårlige tidene den gang omkring 1990. Han har senere ikke tenkt på å ta prøven. 
Kosiors sitt enkeltmannsforetak Ivar Kosior ´membranservice orgnr  983021190 hadde 
i perioden 02.05.2011 til  ut 02.05.2014 godkjenning innen utførelse av sanitær-,varme 
og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 1.  Det var også i den søknaden den gang søkt 
om sentral godkjenning for murarbeider, men også denne ble avslått. 
Av søknaden den gang fremgår det videre at Kosior gikk grunnkurs på rørleggerlinja 
på videregående skole. Han var deretter lærling hos Asker Rør As i 1,5 år, hos Bærum 
rørleggerbedrift i 1,5 år og Alfa Rørservice i 1,5 år. Deretter opplyser han at han var 2 
år som murerlærling hos Øyvind Buset, før han startet som selvstendig 
næringsdrivende i 1995. 
Det er et grunnleggende krav i ordningen med sentral godkjenning at både 
utdanning og praksis må være relevant for godkjenningsområdet det søkes om. 
Direktoratet kan derfor ikke i særlig grad legge vekt på grunnkurs rørlegger som et 
moment ved søknad om sentral godkjenning innen utførelse av murarbeider. Kosior 
har senere opplyst å ha lang praksis innen murerfaget .Denne virker å være særlig 
spisset mot membran og taktekking, samt våtromsarbeider.  Direktoratet har ikke 
funnet å kunne tillegge denne praksisen en slik vekt av det veier opp for et 
manglende utdanning og svennebrev innen murerfaget.  
[…] 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Bærum Tak og Membran 
AS verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert tilstrekkelige 
kvalifikasjoner til å få godkjenning for utførelse av murarbeider i tiltaksklasse 1.»  

Klagenemnda  opplyser  at  selv  om  Ivar  Kosior  hadde  fullført  utdanningen,  ville  
foretaket  likevel  ikke  oppnådd  sentral  godkjenning,  da  oppgitt  praksis  ikke  dekkende  
for  hele  det  omsøkte  godkjenningsområdet.  
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Sak 90/14 Eventuelt 

Det ble satt opp forslag til møtedatoer for klagenemndas møter første halvår 2015: 
 

- 10. Februar  
- 14. April 
- 2.-3. Juni 

 
Etterskrift: Møtet 10. Februar er flyttet til torsdag 19. Februar.  
 

 

 


