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105/318 - Klage på vedtak om midlertidig brukstillatelse for 
firemannsboliger 

 

Rådmannens innstilling: 

 
1. Vedtak av 14.12.2018 opprettholdes. 
2. Klagen oversendes Fylkesmannen i Oppland for endelig avgjørelse 

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Midlertidig brukstillatelse bygg A – 3.12.2018 
Ny søknad midlertidig brukstillatelse 
Endringsvedtak midlertidig brukstillatelse – 14.12.2018 
Klage på vedtak 
Supplerende klage 
Foreløpig svar  
Notat fra befaring 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

 
 

Oppsummering 
Gran kommune ga midlertidig brukstillatelse for en firemannsbolig i Stensrudhavna i vedtak den 
14.12.2018.  
Vedtaket er påklaget av to av hjemmelshaverne av firemannsboligen, i seksjon 14B. Det fremmes 
påstand om at kommunen ikke har anledning til å gi midlertidig brukstillatelse på bakgrunn av 
hvilke arbeider som gjenstår på boligen.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Gran kommune ga i vedtak den 3.12.2018, vår ref. 16/02816-13, midlertidig brukstillatelse til 
firemannsbolig bygg A. – Stensrudhavna 14 a-d.  
 

Saksgang Møtedato 
Planutvalget 06.02.2019 
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Bygg A – Stensrudhavna 14 a-d. 
 
Det fremgikk av vedtaket at det kun var utomhusarbeider som gjensto før det kunne søkes 
ferdigattest. Dette vedtaket ble endret den 14.12.2018, vår ref. 16/02816-17, da det hadde vært en 
misforståelse fra ansvarlig søker i forbindelse med gjenstående arbeider i den første søknaden.   
I endringsvedtaket den 14.12.2018 fremgår hvilke arbeider som faktisk gjenstår før det kan søkes 
ferdigattest: 
 

- Utomhusarbeider 
- Noe utvendig komplettering av hjørnekasser og rekkverk på balkonger 
- Tilbygg til garasjer er sperret av stillas 

 
Vedtaket er påklaget av Ola Winger Tveit og Pål Winger Tveit, beboere i leilighet 14b. Det legges til 
grunn i klagen at kommunens vedtak om midlertidig brukstillatelse ikke er gyldig da grunnlaget for 
vedtaket er uriktig. Deler av klagen siteres under; 
 
«Midlertidig 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» (…) 
 
I tillegg er det gitt en frist på 5 mnd’er til 01.05.19 for å ferdigstille bygget!!!!! 
 
En ferdigstillelse er ment for å sikre at kjøper får det produktet som er beskrevet. 
Frist på 5 mnd’er er kun med på å 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 for 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 
Byggherreforskriften. I mailen til 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. (…) 
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Kommunen var på befaring ved Stensrudhavna 14 a-d den 16.1.2018. Med på befaringen var, foruten 
kommunens byggesaksavdeling, ansvarlig søker og klager. Kommunen fant ikke grunnlag for å trekke 
tilbake midlertidig brukstillatelse for firemannsboligen, og klagen er derfor opprettholdt.   
  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrift. 
 
Eksisterende planer 
Eiendommen omfattes av reguleringsplanen for Stensrudhavna, stadfestet/godkjent 
16.11.05/01.09.14, og regulert til konsertert boligbebyggelse. Tiltaket er i samsvar med regulert 
formål og reguleringsbestemmelser. Tillatt utnyttingsgrad/grad av utnytting er %-BYA=35%. Tiltaket 
gir en %-BYA = 21,5 %. 
 
Gjeldende vedtak 
Det er tillatelse til oppføring av firemannsbolig i to trinn, rammetillatelse den 16.2.2017 og 
igangsettingstillatelse den 29.8.2017.  
 
Økonomi 
Ikke en del av foreliggende sak 
 
Bemanning 
Ikke en del av foreliggende sak 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen kan ikke se at kommunen har tolket plan- og bygningsloven § 21-10 som omhandler 
midlertidig brukstillatelse, for snevert eller på slik måte at vedtaket må anses ugyldig slik klager 
fremmer. 
 
Rådmannen kan ikke se at det er grunn til å oppheve eller endre vedtaket om midlertidig 
brukstillatelse av 14.12.2018. En vurdering av klagen og bakgrunnen for Rådmannens konklusjon 
følger nedenfor. 
 
Plan- og bygningsloven § 21-10 lyder:  
 
«Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av kommunen når det foreligger 

nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse fra tiltakshaver eller ansvarlig søker. For tiltak 
som krever uavhengig kontroll skal det foreligge dokumentasjon for utført sluttkontroll, jf. § 24-2. 
Sluttdokumentasjonen skal vise at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og bestemmelser i eller i medhold 
av denne lov. Kommunen kan utstede ferdigattest også der det foreligger bagatellmessige overtredelser av krav 
i eller i medhold av denne lov.  
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Ved ferdigattest skal det fra tiltakshavers eller de ansvarlige foretaks side foreligge tilstrekkelig dokumentasjon 
over byggverkets, herunder byggeproduktenes, egenskaper som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold av 
bygget. Departementet kan gi forskrift om innhold, avlevering og oppbevaring av slik dokumentasjon.  
 
Når det gjenstår mindre vesentlig arbeid og kommunen finner det ubetenkelig, kan det utstedes midlertidig 
brukstillatelse for hele eller deler av tiltaket. I midlertidig brukstillatelse skal det framgå hvilke arbeider som 
gjenstår og en frist for ferdigstillelse. Kommunen kan kreve at det stilles sikkerhet for at gjenstående arbeider 
blir rettet. Dersom gjenstående arbeider ikke blir utført innen fristen, skal kommunen gi pålegg om 
ferdigstillelse, som kan gjennomføres ved sanksjoner etter kapittel 32.»  

 
Når kan det søkes om midlertidig brukstillatelse for et tiltak? 
Hovedregelen er at det skal søkes om ferdigattest med sluttdokumentasjon før et byggetiltak kan 
anses ferdig. Men bestemmelsens1 tredje ledd åpner for at når det gjenstår mindre vesentlig arbeid 
og kommunen finner det ubetenkelig, kan det utstedes midlertidig brukstillatelse for hele eller deler 
av tiltaket.  
 
I midlertidig brukstillatelse skal det framgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for ferdigstillelse. 
Det er opp til kommunens eget skjønn om det skal gis midlertidig brukstillatelse, ref lovens ordlyd 
ubetenkelig.2 En klar rettesnor for kommunen å følge, er hvorvidt sikkerhetsnivået ved det tiltak det 
søkes om brukstillatelse på er tilstrekkelig klarlagt.  
 
I denne saken ble det opprinnelig søkt samt gitt midlertidig brukstillatelse på bakgrunn av 
gjenstående arbeider som utomhusarbeider, ref. vedtaket den 3.12.2018. Det viste seg at det hadde 
vært noen kommunikasjonsproblemer mellom utførende og ansvarlig søker som førte til at ikke alle 
gjenstående arbeider ved firemannsboligen kom med i søknaden. Kommunen valgte derfor, etter ny 
søknad fra ansvarlig søker, å endre sitt vedtak slik at alle gjenstående arbeider kom med i nytt vedtak 
om midlertidig brukstillatelse den 14.12.2018. Det er derfor det siste vedtaket, med ref. 16/02816-
17, som er gjenstand for foreliggende klagebehandling.  
 
Gjenstående arbeider for firemannsboligen er etter rådmannens syn å anse som mindre vesentlige. 
Det er i forbindelse med vedtaket tatt en vurdering at det er ubetenkelig at det kan gis midlertidig 
brukstillatelse når ansvarlig søker har dokumentert at tiltaket innehar tilstrekkelig sikkerhetsnivå til å 
tas i bruk. Dette er igjen vist til kommunen ved befaring i forbindelse med klagesaken. Dette leder til 
Rådmannens innstilling om å opprettholde vedtak om midlertidig brukstillatelse av 14.12.2018.  
 
De momenter som klager trekker frem i sitt klageskriv, tyder på at det er forholdet mellom utbygger 
og kjøper (her; klager) som saken i realitet gjelder. At kjøper reklamerer overfor utbygger/selger, har 
ingenting med kommunens vedtak å gjøre. Det vises spesielt til pkt. 2 og 3 i liste under.  
 
Medfører et vedtak etter pbl at klager var pliktig til å overta sin bolig fra utbygger? 
Klager har ved kommunens vedtak om midlertidig brukstillatelse ingen plikt til å overta sin bolig 
dersom han/hun mener denne har mangler i forhold til deres avtale. Det blir i forbindelse med 
overtakelse av bolig, gått en overtakelsesbefaring. I protokoll til denne befaringen skal eventuelle 
mangler fremgå, og det er et eget avsnitt om kjøpers anledning til å ikke overta boligen ved 
vesentlige feil eller mangler. Dette angår for øvrig ikke byggesaken og vedtak etter plan- og 
bygningsloven, og begrenser følgelig ikke kjøpers (klagers) mulighet til å reklamere overfor utbygger. 
 
Klagers mangelliste overfor utbygger av 10.1.2018 
I sin klage til kommunen viser klager til en epost til utbygger datert 10.1.18. I denne eposten fremgår 
en 10-punkts liste over mangler ved boligen: 

                                                           
1
 Pbl § 21-10 

2
 Prp 45 s.326 
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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 
 
Hvilke frister kan kommunen gi for ferdigstillelse av et tiltak ved en midlertidig brukstillatelse? 
Kommunen har i sitt vedtak satt en frist til 1.5.2019 for ferdigstillelse av firemannsboligen i 
Stensrudhavna. Fristen er satt i samsvar med ansvarlig søker når det ble søkt om midlertidig 
brukstillatelse. Dette følger også av byggesaksforskriften § 8-1 tredje ledd. Klager fremmer påstand 
om at fristen er satt for langt frem i tid. Rådmannen kan ikke se at kommunen har handlet i strid med 
plan- og bygningsloven ved å sette frist for søknad om ferdigattest til 1.5.2019.   
 
Rådmannens forslag til vedtak er som følger: 
 

1. Vedtak av 14.12.2018 opprettholdes. 
2. Klagen oversendes Fylkesmannen i Oppland for endelig avgjørelse 

 
 
Alternativt vedtak: 
Klager gis medhold. Midlertidig brukstillatelse for Stensrudhavna 14 a-d trekkes tilbake.  
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen særskilte 
 

 
Dato: 23. januar 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


