
Ref: 22/5019-2
Deres  ref: Stig Myhr
Dato: 31.08.2022

LINJEPARTNER AS
Moafjæra 10
7606 LEVANGER

SVAR PÅ SØKNAD OM SENTRAL GODKJENNING FOR ANSVARSRETT -
LINJEPARTNER AS, ORG.NR. 912435024

Foretakets søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett er ferdigbehandlet. Søknaden er vurdert
etter kravene som følger av plan- og bygningsloven (pbl.) og byggesaksforskriften (SAK10) kapittel
9, 10, 11, 13 og 20.

Vedtak

Følgende godkjenningsområder er innvilget:

• Utførelse av Plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1

• Utførelse av Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1

Følgende tilleggsopplysning vil fremgå av godkjenningsbeviset og registeret over sentralt
godkjente foretak:

• Foretaket er godkjent opplæringsbedrift.

Varighet

Godkjenningen er gyldig i perioden 31.08.2022 til 31.08.2025

Godkjenningen gjelder fra vedtaksdato. For å inneha sentral godkjenning for ansvarsrett skal det
betales et gebyr, for tiden kr 3100,- per kalenderår. Faktura sendes ut årlig i løpet av første kvartal.
For førstegangssøkere vil fakturaen bli tilsendt innen to 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 kompetanse slik som fratredelser, oppsigelser,
vesentlige omorganiseringer og ved tvangsavvikling eller konkurs. Endringene må meldes fra uten
ugrunnet opphold.
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seksjonssjef/saksbehandler overingeniør

Vis at foretaket har sentral godkjenning

Opplysninger om foretakets godkjenning ligger tilgjengelig på det åpne registeret over foretak med
sentral godkjenning https://sgregister.dibk.no. Der kan foretaket også laste ned
godkjenningsbeviset. Både godkjenningsbeviset og godkjenningsmerket som kan brukes i
markedsføringen av foretaket, kan lastes ned fra Ditt foretak i brukerportalen for sentral
godkjenning https://sgbruker.dibk.no.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt, jf. SAK10 § 13-10 og forvaltningsloven
kapittel 6. Klagen kan sendes inn via vår elektroniske brukerportal https://sgbruker.dibk.no.
Direktoratet for byggkvalitet legger klagen frem for Klagenemnda for sentral godkjenning.

Ved avslag eller ønske om utvidelse av sentral godkjenning kan foretaket søke på nytt dersom det
kan dokumentere at vilkårene i kapittel 9, 10, 11 og 13 i SAK10 er oppfylt.

Vennlig hilsen

Line Monsbakken Holmestad Marit Eid

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift
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