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Nesset kommune Arkiv: 029/243

Arkivsaksnr: 2008/1858-133

Saksbehandler: Gunnar Astad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 18/14 11.02.2014

GID 029/243 - Klage på adm. vedtak av 27/6-13. Midlertidig brukstillatelse

Vedlegg
1 GID 029/243 - Rømningsvei fra boligens 2. etasje
2 Vedtak av 27.06.13 av plan- og bygningsmyndigheten - forlenget frist midlertidig brukstillatelse -

fremsetting av klage
3 BL 13 - 111 Klage av 01.07.13 til Fylkesmannen - vedr. midlertidig brukstillatelse
4 BL 13 - 112 Brev av 02.07.13 til Rådmannen i Nesset, vedr. klage av 01.07.13
5 LB 235 Brev av 14.11.12 fra Nesset kommune - opphevelse av midlertidig brukstillatelse - Lone 

Kristiansen
6 LB 221 Brev av 23.10.12 fra Fylkesmannen i Sør- Trøndelag - bruk av bolig tilhørende Lone 

Kristiansen
7 BL 13 - 36 Bekreftelse på brannsyn - søknad om midlertidig brukstillatelse - brev av 200213 fra 

Nesset kommune
8 BL 13 - 1 Brukstillatelse av 08.02.13 fra Nesset kommune
9 BL 13 - 107 Utsatt frist av 27.07.13 fra Nesset kommune om ferdigstillelse av uteområde Lone 

Kristiansen
10 BL 13 - 106 Søknad av 26.06.13 fra Barman om utsatt brukstillatelse på tomt Lone
11 BL 13 - 113 e-post av 05.06.13 og påminning av 28.06.13 til Nesset kommune

Rådmannens innstilling

Nesset kommune viser til klage på adm. vedtak i brev datert 26/7-13 og til § 8-1 i forskrift om 
byggesak.

Nesset kommune opprettholder sitt vedtak av 26/7-13.

Klagen sendes derfor til Fylkesmannen til endelig avgjørelse.  



Saksopplysninger

Den 7/2-13 ga kommunen midlertidig brukstillatelse for denne boligen. Vedtaket var gjort under 
forutsetning av at gjenstående arbeider blei gjort innen 1/7-13. Ansvarlig søker Hedalm Anebyhus 
hadde levert med kontrollerklæringer som viste at de arbeidene dette firmaet var ansvarlig søker for, 
var gjort ferdig. 

Overformynderiet søkte den 26/6-13 om forlenget frist og fikk dette i brev datert 27/6-13. Den nye 
fristen blei 1/9-13.

Den 1/7-13 sendte Ernst Kristiansen på vegne av Olav Kristiansen en klage på at vilkåret om 
ferdigstillelse av gjenstående arbeider blei utsatt til 1/9-13. Klagen var stilet til Fylkesmannen i Møre 
og Romsdal.

Etter at saken hadde vært innom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, fikk kommunen et brev den 3/1-14 
fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal med beskjed om å underrette Ernst Kristiansen om når klagen 
ville bli behandlet i Nesset Formannskap.

I sin klage nevner Ernst Kristiansen flere moment som etter saksbehandlers mening egentlig går på 
grunnlaget for en midlertidig brukstillatelse. Men han klager ikke på at midlertidig brukstillatelse blei 
gitt, men på at fristen for ferdigstillelse av gjenstående arbeider blei forlenget fra 1/7-13 til 1/9-13.

De ovenfor nevnte moment går på at det ikke er etablert godkjente rømningsveier fra boligens 2. etg., 
at det ikke er foretatt kontroll av feil og mangler som det er vist til i Asplan Viaks rapport. Og Ernst 
Kristiansen sier i sin klage at heis ikke er godkjent for bruk og mener at det ikke er grunner som tilsier 
at asfaltering ikke er utført og belysning av uteområde ikke er gjort.

Vurdering

Når det gjelder rømningsveier fra boligens 2.etg. viser kommunen til brev datert 4/11-13. Se vedlegg.

De «feil og mangler» som det vises til er ikke av en slik art at det går på husets funksjon. Manglene er 
av mer skjønnhetsmessig art og kan ikke hindre midlertid brukstillatelse eller ferdigattest. Dette må bli 
en sak mellom tiltakshaver og ansvarlig utførende.

Heisen, som for øvrig nå er i orden, var heller ikke et moment i forbindelse med en midlertidig 
brukstillatelse. Heisen er et hjelpemiddel for å lett kunne få Lone transportert til 2 etg der hennes mor 
nå bor. Det er 1.etg. som er Lone sin bolig. Og her er alle rom som kreves i en fullverdig bolig.

Asfaltering er nå utført. Det er 3 lysstolper som mangler ved uteanlegget. Strømkabler er lagt opp. Det 
er bare monteringen av lysmaster som mangler. Det at dette lyset mangler er ikke et moment som 
hindrer midlertidig brukstillatelse.

Den utsettelsen med ferdigstillelse av gjenstående arbeider, var gitt på grunn av vansker med å få 
firma til å gjøre jobben innen fristen. Arbeidene var også av en slik karakter at det ikke hadde noe med 
boligens sikkerhetsnivå å gjøre. 

Nesset kommune hadde derfor ingen problemer med å gi utsatt frist med ferdigstillelse av gjenstående 
arbeider.



Nesset kommune 

Rådmannen

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank
Kommunehuset, 6460 Eidsvåg I Romsdal Kommunehuset 71 23 11 00 4106 05 00590
E-post: Telefaks Org.nr
postmottak@nesset.kommune.no www.nesset.kommune.no 71 23 11 01 864 981 062

Ernst Otto Kristiansen

6460  EIDSVÅG I ROMSDAL

Deres ref:  Vår ref Saksbehandler Dato
2008/1858-124 Gunnar Astad, 71 23 11 82 04.11.2013

GID 029/243 - Rømningsvei fra boligens 2. etasje

Kommunen viser til ditt brev datert 6-6-13.

Denne boligen var søkt som et vanlig bolighus med spesialtilpasning for en rullestolbruker i 
1.etasje. Her skulle rullestolbrukeren bo. I denne etasjen finnes alt som kreves av en bolig.

I annen etasje skulle rullestolbrukerens familie bo. 

Behandlingen av søknad om byggetillatelse hadde dette som forutsetning og tillatelsen er gitt ut 
fra de lover og regler som gjaldt på det tidspunktet da søknaden kom til kommunen. Dette 
innebærer at både brannforskrifter og TEK 7 ligger til grunn for tillatelsen

Et vanlig bolighus krever ikke risikoklasse 6. Det gjør heller ikke denne boligen. Risikoklasse 4 
er tilstrekkelig. ( se e-post fra Sigurd Hoelsbrekken sendt 25/1-11 ).
Det samme kommer fram i SINTEF sin rapport datert 20-12.11.

Dette huset er prosjektert og bygd ut fra risikoklasse 4. Risikoklasse 4 krever ikke spesielle 
rømningsveier. I denne boligen var det bestilt en 1. etasje for rullestolbruker og dette er levert. 
Det var ikke bestilt spesielle tiltak i 2. etasje.

Under forutsetning av at rullestolbruker kun oppholder seg tidvis i 2.etasje, men sover i 1.etasje 
mener Brannsjefen i Nesset at boligens rømningsveier er akseptable. (Se brev til Kjetil Barmann 
fra brannsjefen datert 2/5-12.)

Det er montert seriekoplet brannalarmanlegg i hele boligen. Dette går på batteri får kommunen 
opplyst hos Kristin Jørstad. Ved brann et eller annet sted i boligen, vil alle følere bli aktivert.



Side 2 av 2

Nesset kommune kan derfor ikke se at vi skal treffe et spesielt vedtak om rømningsvei fra 
boligens 2. etasje. Det har fremkommet i flere uttalelser fra landets beste fagfolk at spesielle 
rømningsveier fra boligens 2. etasje, ikke er påkrevd. En rullestolbruker, som på 
branntidspunktet oppholder seg i denne etasjen, vil ifølge brannsjefen kunne reddes ut på 
3-5 min etter at alarmen går. Han konkluderer med at boligen kan godkjennes ut fra en 
brannteknisk vurdering.

Vedlegg : E-post fra Sigurd Hoelsbrekken av 25/1-11
                 Brev ang. rømningsforhold fra Brannsjefen i Nesset datert 2/5-12
                 Rapport fra SINTEF ang. brannsikkerheten i boligen datert 20.12.11

Kopi: Brannsjefen i Molde

Med hilsen

Gunnar Astad Liv Husby
jordbrukssjef/byggesaksbehandler rådmann



Postmottak I Nesset kommune,
bes distribuere denne e- post, med vedlegg til:
Rådmann Liv Fleischer Husby
Formannskapets medlemmer

Rådmann Liv Fleischer Husby,
Nesset kommune

Vedtak av 27.06.13 av Plan – og bygningsmyndigheten – forlenget frist midlertidig 
brukstillatelse på bolig lone Kristiansen – fremsetting av klage

Vedlagt oversendes som godkjente elektroniske dokument for videre behandling:

1. Vedlegg BL 13 – 111 Dette er klage av 01.07.13 på vedtak av 27.06.13 fra Plan – og 
Bygningsmyndigheten i Nesset kommune 

2. Vedlegg LB 221, LB LB 235, BL 13 –1, BL 13 – 36 er vedlegg som det er henvist til i fremsatt 
klage av 01.07.13 

3. Vedlegg BL 13 – 106 Dette er søknad av 26.06.13 fra daværende fast formann i Nesset 
overformynderi til saksbehandler Gunnar Astad. 

4. Vedlegg BL 13 – 107. Dette er administrativt vedtak truffet av saksbehandler Gunnar Astad 
den 27.06.13 på forlenget frist for midlertidig brukstillatelse til 01.09.13 

5. Vedlegg BL 13 – 113 er kopi av e- post av 05.06.13 til plan og Bygningsmyndigheten, krav 
om ny behandling av rømningsvei for bolig tilhørende Lone Kristiansen, med purring av 
28.06.13

Gjenpart:
Olav Johan Kristiansen – verge Lone Kristiansen
Fylkesmannen i Møre og Romsdal . Postmottak ved Fylkesmannen bes oversende kopi av denne 
e- post med vedlegg til rådgiver Therese Småland og avdeling for Plan – og Bygg
Fylkesmannen i Sør- Trøndelag . Postmottak ved Fylkesmannen bes oversende kopi av denne e- 
post med vedlegg til orientering, til Juridisk rådgiver Anita Grønsberg Johnsston, 
sakreferanse2012/5193 – 423.1
Norges handikapforbund ved Bjørn Jacobsen
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Vivian Høsten

Fra: Ernst Kristiansen [ernstkristiansen@online.nol
Sendt: 2. juli 2013 09:45
Emne: Fw:

Viktighet: Høy

From: Ernst Kristiansen
Sent: Friday, June 28, 2013 1:30 PM
To: stmottak nesset.kommun .no ; Therese Småland ; Bjørn Jacobsen; øvvind Haugen
Subject: Fw:

Postmottak —Nesset kommune

Jeg viser til min e- post av av 05.06.13 til Plan —og Bygningsmyndigheten i Nesset kommune, se nedenfor.
Jeg kan ikke se å ha mottatt opplysninger om at saken er registrert og hvem som er saksbehandler. Jeg tør
be om disse opplysninger, og i tillegg opplyst når det er forventet at saken kan behandles.

Ernst Kristiansen

Etter fullmakt

Gjenpart:

Rådgiver Therese Småland —Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Bjørn jacobsen —Norges handikapforbund
Øyvind Haugen —Nordvest Takst

From: Ernst Kristiansen

Sent: Wednesday,June 05, 2013 2:43 PM
To: m ttak nes e .kommune.no
Subject: Fw:

Nesset kommune,

Plan og bygningsmyndigheten

Nesset kommune har fremdeles ikke, etter min oppfatning, etter vurdering avTEK 7, truffet vedtak, som
sikrer Lone Kristiansen rømningvei fra boligens 2. etasje, etter det lovverk som var gjeldende etter TEK 7,
ved siste byggetillatelse. Etter gjeldende bestemmelser for bolig med heis, og at Lone er multihandikappet,
så skal boligen klasifisres i risikoklasse 6. Etter min forståelse av TEK 7, skal følgende løsning etableres for
2. etasje:

Dør et til veranda erstattes med dør med lysåpning 90 cm, slik at Lone kan trilles direkte ut på
veranda i rullestol, uten å være avhengig av personer som kan løfte henne ut på veranda
Rekkverk på veranda må kunne felles enkelt ned
Det etableres trapp som kan løses hurtig ut fra denne rømningsvei, og som samtidig gir sikker
rømning bort fra boligen( Dette er og en løsning som SINTEFNBBL har foreslått når det gjelder
rømningsvei via trapp fra andre etasje )

i



Det at det er heis i boligen og at Lone er multihandikappet løser ut de strengeste krav for rømming etter

Brannforskriften og TEK 7. Plan og Bygningsmyndightene har ikke ivaretatt disse strenge krav, etter min

oppfatning, og jeg ber om at saken behandles på nytt av Nesset kommune ved Plan og
Bygningsmyndigheten, slik at Lone sine rettighter til en hurtig og sikker rømning blir ivaretatt, etter TEK 7

og lovverk i tilknytning til denne.

Hadde boligen vært gitt byggetillatelse etter siste endringer i Plan —og bygningsloven, så ville det i tillegg

måtte, etableres sprinkleranlegg og seperat varslingsanlegg, pga. Lone sin situasjon og bolig med heis, som

sier noe om de strenge krav som gjelder for sikring og varsling for handikappede personer I

Videre kan ikke, etter gjeldende forskrifter, boligen tas i bruk av Lone, før krav til sikker rømningsvei for

henne er etablert, og derfor er det og særdeles viktig at disse forhold bringes i orden snarest.

Dokumentasjon:

Vedlegg LB 201 er tegninger av boligen innvendig, som viser planløsning og rømningsveier for

boligens 1. og 2. etasje

Vedlegg BL 5 Dette er søknad om heis fra Nesset kommune, ved ergoterapeut Mari Husan, til

hjelpemiddelsentralen. Det vises til begrunnelsen i søknaden, som beskriver Lone sin situasjon, og

at hun skal ha tilgang til alle rom i boligen. Heis er etablert, men ikke satt i drift, da øvrige

rømningsveier ikke er etablert, se og her vedlegg BL 13 —36, hvor det i søknad fra Hedalm

Anebyhus om ny brukstillatelse fremgår, at godkjenning av heis er utsatt, til ferdigstillelse 01.07.13

Vedlegg LH 96 er siste byggetillatelse for hus nr. 2, som er godkjent av Nesset kommune den

18.12.08, ved bygningsmyndigheten

Vedlegg LR11 er e- post av 08.10.10 fra daværende brannsjef i Nesset kommune, Bjarne Bakken ,

som etter vurdering av boligen, fastslo at boligens andre etasje ikke kunne benyttes for opphold
av Lone, da den ikke innfridde krav til brannsikkerhet og rømningsvei
Vedlegg LR3 er henvendelse til bygningsmyndigheten i Nesset kommune ved daværende rådmann,

fra undertegnede, med bakgrunn i vurdering av 08.10.10 fra brannsjefen i Nesset kommune( se

vedlegg LR 11 )Som det fremgår av vedlegg LR3, så blir bygningsmyndigheten allerede den
31.10.10 gjort oppmerksom på, manglende rømningsvier og brannsikkerhet fra boligens 2. etasje,
med refranse til brannsjefen. Det ble ikke tatt videre skritt fra bygningsmyndighetens side i forhold

til Hedalm Anebyhus AS

Vedlegg LR12 er e- post av 18.12.10 fra undertegnede til bygningsmyndigheten i Nesset kommune,

ved saksbehandler, hvor det ble fremlagt dokumentasjon fra advokat Edmund Asbøll og Hedalm
Anebyhus, at boligen er spesialtilpasset Lone Kristiansen, hvor det og vises til at det er mangler i
forhold til TEK97 —ikke fulgt opp av Nesset kommune
Vedlegg LB 2 er brannrapport og konklusjon fra SINTEFNBBL av 20.12.11 Ved at det ikke var noen

bevegelse fra bygningsmyndigheten i Nesset kommune, i forhold til avkalaring om krav til

rømningsveier, så fant vergene, undertegnede og Nesset overformynderi, det riktig å engasjere en

uavhengig vurdering ved SINTEFNBBL Det ble foretatt befaring ved SINTEFNBBL den 05.12.11.1

vedlegget, så viser jeg spesielt til rapportens konklusjoner, og hvor det klart fremgår at må
etableres en mekanisk rømningvei fra boligens andre etasje, som fremdeles ikke er beskrevet og
har funnet sin løsning ! Jeg er uenig i at Lone skal være nødt til å bæres fra rullestol til veranda for

å videre transporteres, og det er heller ikke riktig for boligens 1. etasje, da alle rømningsveier der,

har en døråpning på 90 cm, og at terreng og døråpning er tilpasset etter krav om universiell

utforming, slik at Lone trilles og direkte ut, fra 1. etasje og til rømningsveier. Det samme krav til

døråpning bør det og være for boligens andre etasje, samt at hun fraktes hurtig derfra, etter en

mekanisk rømningsvei, som er funksjonell i forhold til hennes handikap.
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Vedlegg LR4 er e- post av 01.01.12 fra undertegnede til Nesset overformynderi ved Barman, som

viser til det ansvar bygningsmyndigheten og Hedalm Anebyhus As har, til å sikre rømningsvei fra

boligens 2. etasje, etter rapport fra SINTEFNBBL

Vedlegg LR5 inneholder e- post av 15.02.12 fra Hedalm Anebyhus AS, som vil etablere en Parat
line som rømningsvei for Lone fra boligens 2. etasje( denne er og etablert av Hedalm Anebyhus
AS, uten å avente om den er tilfredstillende ) I samme vedlegg er e- post av 16.02.12 fra

undertegnede til Nesset overformynderi ved Kjetil Barman, hvor det igjen påminnes om rapporten

fra SINTEF NBBL og krav til rømningsvei( ikke oppfulgt )

Vedlegg LR8 er uttale av 23.02.12 fra SINTEFNBBL til løsningen fra Hedalm Anebyhus AS, se

vedlegg LR5 Som det fregår av uttalen av 23.02.12 fra SINTEF NBBL at de vurderer line, som noe

tvilsom, og fastholder i prinsippet en annen løsning.( ikke oppfulgt )

Vedlegg LR6 er e- post av 01.03.12 fra undertegnede til Nesset overformynderi ved Barman, hvor

det vises til uttale av 23.02.12 fra SINTEFNBBL, og viser til at rømningsvei og løsninger må testes
ut( ikke utført )

Vedlegg LR7 er e- post av 07.03.12 fra daværende brannsjef Bjarne Bakken i Nesset kommune,

hvor han nå ser bort fra sin vurdering av 08.10.10, se vedlegg LR 11. I sin e- post av 07.03.12 ser

han egentlig bort fra bruk av line/brannsele, som jeg kan forstå, ut i fra Lone sitt handikapp, men

derimot anbefaler han en løsning at Lone skal vente på veranda i boligens 2. etasje, til brannbil,
med utstyr rekker frem, og dette anees som forsvarlig fra vedk., da det hevdes en responstid på 4
—6 minutter.
Vedlegg LB 126 er brev av 02.05.12 fra daværende brannsjef Bjarne Bakken til Nesset

overformynderi ved Barman, slås det fast, før ferdigattest, behandling av bygningsmyndighten i

Nesset kommune, at Lone skal vente på redning fra verandaen i 2. etasje, uten noen annen form
for alternativ !

Vedlegg LR9 er e- post av 05.05.12 fra undertegnede til Nesset overformynderi, ved Barman, hvor

jeg etterlyser garanti for sikker rømning fra brannmyndighetene i Nesset kommune, ved at Lone

skal sitte på sin veranda, og vente på eventuell utrykning ved en brann, uten alternative

rømningsmuligheter 1(ikke besvart )

Vedlegg LB 128 er vedtak i sak 59/12 fra Nesset formannskap, hvor det fastholdes midlertidig

brukstillatelse, selv om rømningsvier fra boligens 2. etasje ikke er etablert.
Vedlegg LB 125 er tilleggsuttale av 03.06.12 fra undertegnede til Fylkesmannen i Møre og Romsdal,

hvor det er spesielt vist til manglende rømningsveier for Lone fra boligens 2. etasje, og at SINTEF
NBBLikke har godkjent line som påstått fra Nesset kommune som rømningsvei. Jeg fastholder de

samme argumenter i dag, som den gang, når det gjelder Lone sin rett til sikker rømning ved brann !

Vedlegg LR10 er reaksjon fra Norges handikapforbund, på Lone sine rettigheter til sikker rømning,

etter Brannforskriften, og dette vedlegg inneholder henvendelse av 15.10.12 til Nesset kommune

som bygningsmyndighet, og etterlysing av svar,ved henvendelse av 19.11.12. Først ved purring fra

Fylkesmannen ble det gitt svar til handikapforbundet, ved brev av 23.01.13, fra daværende

brannsjef Bjarne Bakken !

Vedlegg LB 221 er brev av 23.10.12 fra Fylkesmannen i Sør Trøndelag, som behandlet klage på

midlertidig brukstillatelse, da fylkesmannen i Møre og Romsdal var inhabil. Her blir Nesset

kommune, ved bygningsmyndigheten, pålagt å gi undertegnede opplysning om den videre

saksgang, som klager etter fullmakt. Videre viser Fylkesmannen til at det er ulovlig å ta boligen i
bruk etter 01.09.12, som var det krav Nesset formannskap satte for etablert universiell
utforming, for utearealet rundt boligen, som og sikrer rømningsveier utvendig, se vedlegg LB 128.

Fremdeles er dette krav ikke oppfulgt fra byggherren.

Vedlegg LB 235 er brev av 14.11.12 fra Nesset kommune ved bygningsmyndigheten, hvor det
stadfestes at vedtak om midlertidig brukstillatelse er opphevet, pga. manglende etablering av
uteområde, etter krav om universiell utforming, og at boligen ikke kan tas i bruk før slik
etablering har funnet sted I
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Vedlegg BL 13 —1 er ny midlertidig brukstillatelse fra Nesset kommune, hvor frist for krav til

universiell etablering av uteområdet, nå er satt til 01.07.2013, mens den tidligere var opphevet i

brev av 14.11.2012 fra den samme bygningsmyndighet, se vedlegg LB 235. Med bakgrunn i
brukstillatelsen har Kristin Jørstad tatt boligen til Lone i bruk, mens Lone fremdeles ikke har fått

tilgang til boligen.

Vedlegg BL 13 —36 er søknad om midlertidig brukstillatelse fra Hedalm Anebyhus AS av 01.02.13,

med henvisning til brev av 23.01.13 fra daværende brannsjef Bjarne Bakken til Norges

handikapforbund, og ikke til bygningsmyndigheten i Nesset kommune. Ved brev av 20.02.13 fra

bygningsmyndigheten i Nesset kommune til Nesset overformynderi hevdes det at rømningsveier er

etablert , ved å henvise til vedlagt dokumentasjon, se vedlegg BL 13 —36. Ingen dokumentasjon på
rømningsvei fra boligens 2. etasje foreligger, som hevdet av bygningsmyndigheten i sitt brev av
20.02.13, riktignok henvises det til daværende brannsjef Bjarne Bakken sitt brev av 23.01.13 til
Norges handikapforbund, men brannsjefen beskriver ikke annet, enn at han denne gang støtter
SINTEF NBBLsin rapport av 20.12.11, som riktignok stiller krav til rømningsvei, men ingen løsning
er etablert eller endelig beskrevet !
Vedlegg BL 13 —1 er brukstillatelse av 08.02.13 fra Nesset kommune

Vedlegg RL393 er utarbeidet plan for utenomhusområdet, som innbefatter utvendige

rømningsveier ved bla, bruk av rullestol, etter krav for universiell utforming

Vedlegg RL483 er godkjenning av utenomhusplan fra Nesset kommune, med krav om universiell
utforming, som tilsier at rullestol kan trilles direkte ut av boligens første etasje ved brann.

Mvh.

Ernst Kristiansen, Hargautvn. 11, 6460 Eidsvåg, tlf. 91335509 e- post: ernstkristiansen online.no

Etter fullmakt

Gjenpart:

Norges Handikapforbund

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Nordvest Takst

Olav Johan Kristiansen
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