
Fra: erik.tveit@benteler.com 
Sendt: 13. januar 2019 10:07 
Til: Karoline Unnli; Anne Borgedahl 
Emne: Klage på vedtak - Midlertidig brukstillatelse for Bygg A Stensrudhavna  - Del 2 
 

Til info 
 
Ref. annen mail om samme sak 
 
Mvh 
Ola Winger Tveit 
Pål Winger Tveit 
Erik Tveit 
 
 
----- Forwarded by Erik Tveit/EMEA/BENTELER on 13.01.2019 09:53 ----- 
 
From: Erik Tveit/EMEA/BENTELER 
To: thomas.nystrand@norhusnorge.no, kristin.soraker@norhusnorge.no 
Cc: helle@em1hadeland.no, Ola Winger Tveit , paalwingertveit@hotmail.no 
Date: 10.01.2019 13:04 
Subject: Vedr. ferdig stillelse av leilighet Stensrudhagen 14B 

 
 
 
Hei ! 
 
Ref. tidligere tilbakemeldinger 
Snart 5 uker har gått siden overtagelse av leilighet i Stensrudhagen 14 B. 
Bygget er preget av "hastverksarbeid" og ingen ting er gjort etter innflytting 
 
 
Fortsatt utestående mangler : 
 

mailto:thomas.nystrand@norhusnorge.no
mailto:kristin.soraker@norhusnorge.no
mailto:helle@em1hadeland.no
mailto:paalwingertveit@hotmail.no


1) Veranda ikke fullført og avstengt 
 
2) Peis ovn kan ikke brukes. Sannsynligvis for dårlig "trekk" pga. kort pipeløp.  
(Tips om oppfyringsprosess mottatt i dag fra ovns leverandør. Neppe den endelige løsningen) 
 
3) Lekkasje bad under servant 
(Rørlegger informert for 2. gang) 
 
4) Garasje ikke tilgjengelig  
 
5) Parkeringsplasser ikke tildelt 
 
6) Plass for søppel containere ikke tildelt eller oppsatt 
 
7) Plass for postkasse stativ ikke tildelt 
 
8) Plan for opparbeiding og ferdigstillelse av uteområdet ikke mottatt  
 
9) Leilighets bygget ligger fortsatt innenfor avgrenset byggeplass med stor aktivitet i nærliggende bygg 
 
Ref. telefonsamtale med arbeidstilsynet skal i ingen uvedkommende oppholde seg innenfor avgrenset byggeplass 
De henviser til Byggherre forskriften 



 
 
10) Oppstart av sameiet og oversikt over sameiets funksjoner mangler 
(Brev mottatt i dag fra Eiendomsmegler 1) 
 
Tilbakemelding på overnevnte 10 punkter innen fredag 18.01 med  
* Tiltak 
* Tidspunkt for ferdigstillelse 
 
 
 
Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse : 
 
* Vi mener kravene til Gran kommune's ferdigattest / midlertidige brukstillatelse IKKE er oppfylt !!! 
Antall mangler og viktigheten av disse overgår helt klart det som menes med "Arbeider av mindre vesentlig betydning" 
 
* Ny befaring vil bli avkrevd 



 
 
 
 
Avklaring om ansvar : 
 
* Hvem er ansvarlig for skader forårsaket av bygge aktiviteter ? 
 
1) Mennesker (både beboende og besøkende, voksne og barn !!! ) 
 
2) Innflyttede leiligheter 
 
3) Bil(er) 
 
4) Andre private eiendeler  
 
Tilbakemelding på overnevnte 4 punkter innen fredag 18.01 
 
 
 
 
Mvh 
Ola Winger Tveit 
Pål Winger Tveit 
Erik Tveit 


