


rådgiver/saksbehandler avdelingsingeniør

at foretaket har dokumentert praksis som veier opp for dette. I helhetsvurderingen er det

lagt vekt på at praksisen er relevant og langvarig samt at foretaket har hatt sentral

godkjenning for tilsvarende godkjenningsområdet tidligere. Det opplyses om at dersom

foretaket innen 1. juli 2018 ikke oppfyller kvalifikasjonskravene fullt ut, fatter direktoratet

vedtak om bortfall av godkjenningen for de godkjenningsområder og tiltaksklasser dette

gjelder, jf. SAK 10 § 20-3.

Følgende tilleggsopplysninger er godkjent

Foretaket har dokumentert at det er tegnet ansvarsforsikring.
Foretaket har dokumentert at det er tegnet yrkesskadeforsikring.

Varighet

Godkjenningen er gyldig i perioden 08.02.2018 til 08.02.2021

Godkjenningen gjelder fra vedtaksdato. For å inneha sentral godkjenning for ansvarsrett skal det

betales et gebyr, for tiden kr 3100,- pr kalenderår. Faktura vil bli tilsendt innen 2 måneder. 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.

Opplysningsplikt

Foretak med sentral godkjenning for ansvarsrett plikter å melde fra til Direktoratet for byggkvalitet

om endringer som har betydning for godkjenningen, jf. SAK10 § 1-3 tredje og fjerde ledd. Foretaket

må opplyse om permanente endringer i foretakets samlede kompetanse slik som nyansettelser eller

fratredelser, vesentlige omorganiseringer og ved tvangsavvikling eller konkurs. Endringene må

meldes fra uten ugrunnet opphold.

Publisering

Opplysninger om foretakets godkjenning ligger tilgjengelig på våre nettsider (www.dibk.no) i det

åpne registeret over foretak med sentral godkjenning.

Klageadgang ved avslag

Vedtaket kan påklages, jf. SAK10 § 13-10. Klageinstansen er en særskilt klagenemnd for den

sentrale godkjenningsordningen. Klagen sendes Direktoratet for byggkvalitet som legger klagen

fram for klagenemnda. Fristen for å klage er 3 uker fra et vedtak er mottatt.

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

ansvarsrett på nytt når foretaket kan dokumentere at vilkårene i kapittel 9, 10, 11 og 13 og øvrige

vilkår i SAK10 er oppfylt.

Vennlig hilsen

Arnfinn Martinsen Marit Eid
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Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift
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