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SVAR PÅ SØKNAD OM SENTRAL GODKJENNING AV FORETAK FOR
ANSVARSRETT - GEILOBYGG AS, ORG.NR. 979779410
Statens bygningstekniske etat (BE) meddeler herved at søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett er
ferdigbehandlet.
Vedtak
Søknaden er vurdert etter kravene som følger av plan- og bygningsloven og forskrift om byggesak
(byggesaksforskriften).
Følgende godkjenningsområder er innvilget
Søker i tiltaksklasse 1
Prosjektering av overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske
installasjoner) i tiltaksklasse 1
Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1
Utførelse av 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 murarbeid i tiltaksklasse 2
Utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2
Utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 2
Utførelse av riving og miljøsanering. i tiltaksklasse 2
Følgende godkjenningsområder er ikke innvilget
Prosjektering av overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske
installasjoner) i tiltaksklasse 2
For prosjektering i tiltaksklasse 2 kreves "utdanning som svarer til det som kreves for eksamen fra
ingeniørhøgskole", jf. Byggesaksforskriften § 11-1 første ledd og veiledningen til bestemmelsene slik den gir
uttrykk for den sentrale godkjenningsordningens praksis for krav til utdanningsnivå. Foretaket har ikke beskrevet
tilstrekkelig nødvendig og relevant fagkompetanse, og foretaket gis dermed avslag for dette
godkjenningsområde.
Som det fremgår av vedtaket er foretaket gitt godkjenning i en lavere tiltaksklasse enn omsøkt, etter en
helhetsvurdering av foretakets faglige gjennomføringsevne. Godkjenningen er gitt på grunnlag av de
opplysningene søknaden gir om foretakets faglige kvalifikasjoner, dvs. utdanning og praksis.
Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2
For prosjektering i tiltaksklasse 2 kreves "utdanning som svarer til det som kreves for eksamen fra
ingeniørhøgskole", jf. Byggesaksforskriften § 11-1 første ledd og veiledningen til bestemmelsene slik den gir
uttrykk for den sentrale godkjenningsordningens praksis for krav til utdanningsnivå. Foretaket har ikke beskrevet
tilstrekkelig nødvendig og relevant fagkompetanse, og foretaket gis dermed avslag for dette
godkjenningsområde.
Som det fremgår av vedtaket er foretaket gitt godkjenning i en lavere tiltaksklasse enn omsøkt, etter en
helhetsvurdering av foretakets faglige gjennomføringsevne. Godkjenningen er gitt på grunnlag av de
opplysningene søknaden gir om foretakets faglige kvalifikasjoner, dvs. utdanning og praksis.
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Det bes om at innvilgede områder kontrolleres opp mot omsøkte godkjenningsområder.
Varighet
Godkjenningen er gyldig i perioden 01.04.2011 til 01.04.2014.
Godkjenningen er bare gyldig dersom fastsatte gebyr for å inneha sentral godkjenning betales innen fristene. Det
gjøres oppmerksom på at sentral godkjenning for ansvarsrett skal trekkes tilbake ved alvorlige eller gjentatte
overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.
Publisering
Opplysninger om foretakets godkjenning ligger tilgjengelig på våre nettsider (www.be.no) i det åpne registeret over
foretak med sentral godkjenning.
Klageadgang
Vedtaket kan påklages. Klageinstansen er en særskilt klagenemnd for den sentrale godkjenningsordningen. Klagen
sendes Statens bygningstekniske etat som legger klagen fram for Klagenemnda. Fristen for å klage er 3 uker fra et
vedtak er mottatt. Klageadgangen er hjemlet i byggesaksforskriften § 13-9.
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