
Fra: Karoline Unnli 
Sendt: 14. januar 2019 12:22 
Til: 'erik.tveit@benteler.com' 
Kopi: Ola Winger Tveit; paalwingertveit@hotmail.no; Anne Borgedahl 
Emne: 105/318 - Foreløpig svar på klage på vedtak og melding om befaring 16.01.19 
 
Hei,  
Viser til mottatt epost i går, med klage på vedtak om midlertidig brukstillatelse, samt telefonsamtale tidligere i dag. 
 
Tidspunkt for befaring: 
Onsdag 16.01.19 kl 9:00 
 
Fra kommune møter det representanter fra byggesak. Ansvarlig søker har bekreftet at de også kommer. 
Det er veldig fint om du informerer de øvrige beboerne, slik at de har anledning til å møte dersom de ønsker det, slik vi snakket om på telefon. 
 
 
Med hilsen  

 
Karoline Unnli Mathisen, saksbehandler byggesak 
 
Gran kommune 
Rådhusvegen 39, N-2770 JAREN 
Sentralbord: +47 61338400 
postmottak@gran.kommune.no 
www.gran.kommune.no 
 
 

Fra: erik.tveit@benteler.com [mailto:erik.tveit@benteler.com]  

Sendt: 13. januar 2019 10:07 
Til: Karoline Unnli; Anne Borgedahl 

Kopi: Ola Winger Tveit; paalwingertveit@hotmail.no 

Emne: Klage på vedtak - Midlertidig brukstillatelse for Bygg A Stensrudhavna  

mailto:postmottak@gran.kommune.no
http://www.gran.kommune.no/


 

Til Avd Plan, bygg og oppmåling 
 
Ref . mail under oversendt fra byggherre Norhus fredag kveld 11.01 
Vedlagt 105-318 - Oppdatert midlertidig brukstillatelse for bygg A 
 
Vi mener at vedtaket IKKE er gyldig, da grunnlaget for vedtaket FORTSATT er Uriktig 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 
Midlertig brukstillatelse kan gis når " det gjenstår mindre vesentlig arbeid og kommunen finner det ubetenkelig" Paragraf 21-10 
 
Torsdag 10.01 oversendte vi en klage på 10.punkter over ting som IKKE er ferdigstilt. 5 uker etter overtakelse 
Dette er etter vår mening langt utover "mindre vesentlig arbeid". (Kopi av mail oversendes som egen sak) 



 
I tillegg er det gitt en frist på 5 mnd'er til 01.05.19 for å ferdigstille bygget !!!!!! 
 
En ferdigtillatelse er ment for å sikre at kjøper får det produktet som er beskrevet. 
Frist på 5 mnd'er er kun med på undergrave kjøpers reklamasjonsrett. 
Midlertidig brukstillatelse må fortsatt være unntaket og kun brukes for kortere perioder (max 1 mnd) 
Dette skal ikke være middel for utbetaling av kjøpesum til byggherre for et bygg som ikke er ferdig 
 
 
Det som bekymrer oss mest er at vi fortsatt bor på EN BYGGEPLASS og skal gjøre det i 4 mnd'er til 
I vedtaket står det at tiltaket har innehar tilstrekkelig sikkerhetsnivå 
Dette kan umulig være i henhold til Byggherre forskriften  
I mailen fra Norhus står det at "byggeplassen er sikret etter krav fra kommunen mht. HMS".  
 
Dette bestrider vi sterkt og ER HELT UAKSEPTABELT !!! Vil bli rapportert til arbeidstilsynet 
 

 



 
 
Vi krever en ny befaring av Stensrudhavna umiddelbart. Forslag tirsdag 15.01.19 kl. 14:00 
 
Det kan også nevnes av de andre beboerne i bygget også er misfornøyd med situasjonen 
 
Tar kontakt pr. telefon mandag 
 
Mvh 
Ola Winger Tveit beboer leilighet 14B 
Pål Winger Tveit beboer leilighet 14B 
Erik Tveit 

Kristin Gamkinn Søraker ---11.01.2019 18:19:00---Hei, Her kommer felles informasjon til dere som har flyttet inn på Stensrudhavna. 

Kristin Gamkinn Søraker ---11.01.2019 18:19:00---Hei, Her kommer felles informasjon til dere som har flyttet inn på Stensrudhavna. 
 
From: Kristin Gamkinn Søraker  
To: Kristin Gamkinn Søraker  
Cc: Thomas Nystrand  
Date: 11.01.2019 18:19 
Subject: Felles informasjon til beboere på Stensrudhavna.  

 
 
 
 
 
Hei,  
 
Her kommer felles informasjon til dere som har flyttet inn på Stensrudhavna.  
 
Vedr. ferdigstillelse balkonger / åpning garasje: 
Balkonger vil bli ferdigstilt fortløpende for bygg A og deretter bygg B. Vi regner med å ha dette arbeidet ferdig i løpet av denne måneden.  
Tømrerne var på juleferie frem til denne uken og vi har nå et stort trykk på å få dette ferdig.  
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Som vi har informert dere om tidligere var det sykdom blant underleverandører som har forsinket prosessen vår, og det er vi lei oss for.  
Vi beklager igjen at dette går utover dere.  
 
Vedr. søppel:  
HRA har meldt til oss at søppeldunker ble levert den 4. januar. Hvis dere mener dette ikke er levert gi oss en tilbakemelding på det slik at vi får 
sjekket opp.  
Byggeleder Thomas har gitt klarsignal til å benytte søppelcontainere rett utenfor til dette er på plass.  
 
Vedr. postkassestativ:  
Dette vil være på plass innen kort tid nå. Posten har bedt oss endre plassering på postkassestativet, og vi er i gang med å hente inn tillatelser 
for en ny plassering.  
Hvis dette evt. ikke er på plass i starten av neste uke, vil vi lage en midlertidig løsning.  
 
Vedr. byggeplass / bygging flere trinn:  
I salgsinformasjonen blir dere kjent med at dette er et prosjekt med ferdigstillelse til forskjellige tidspunkter. Det vil si at dere som flytter inn 
først vil måtte forholde dere til at dette er en byggeplass. Vi har sikret byggeplassen etter krav fra kommunen mht. HMS. Når vi starter opp 
utvendig på bygg C igjen vil vi gjøre nødvendige tiltak for sikring der. Har dere spesielle ønsker mht. annen tilleggsikring gi oss beskjed om dette 
– så skal vi se om dette er noe vi kan imøtekomme.  
Vedlegger midlertidig brukstillatelse for bygg A og B, hvor det er hensyntatt blant annet uteområde, ferdigstillelse balkonger m.m. 
 
Vedr. sameiet / kostnader:  
Sameiet er opprettet og alt er på plass. Vi som utbygger vil sitte i styret her frem til alle byggene er overtatt og flyttet inn i. Som tidligere 
informert om vil vi – når alle har flyttet inn - kalle dere inn på et sameiemøte hvor vi velger nytt styre blant dere beboerne. Dere har fått 
informasjon om sameiet via prospektet, samt evt. kostnader forbundet med det.  
Ringbo BBL er inne som rådgiver nå i etableringsfasen for sameiet, de kan fortsette som forretningsfører hvis det er ønskelig. Dette vil være et 
av punktene på første sameiemøte.  
 
Skulle det være noen spørsmål er det bare å sende mail eller ta en telefon.  
 
Ønsker dere en riktig god helg! 
 



Med vennlig hilsen 
 
Kristin Gamkinn Søraker 
Salgsleder Prosjekt 
M: 40 23 60 17 
 
 
Bokvalitet AS 
Din lokale forhandler av Skalahus og Norhus  
T: 32 11 00 00  Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss 
 
Skalahus E-post: kristin.soraker@skalahus.no  www.skalahus.no facebook instagram 
Norhus E-post: kristin.soraker@norhusnorge.no  www.norhusost.no  facebook 
 

 
 
(See attached file: 105-318 - Midlertidig brukstillatelse bygg B - Oppføring av fire fire-mannsboliger - bygg B.PDF)(See attached file: 105-318 - 
Oppdatert midlertidig brukstillatelse for bygg A - Oppføring av fire stk. firemannsboliger.pdf) 
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