Side 1

Tønsberg kommune
Kommuneutvikling
Byggesaksavdelingen

Varslet tilsyn/ befaring

TILSYNSRAPPORT
Etter tilsyn gjennomført iht. pbl § 25-1

Uanmeldt tilsyn/ befaring
Kommunens saksnummer:

Rapporten gjelder:

Gnr.:
Adresse/
sted:
Prosjekt/
tiltak:

1002

Bnr.:

foretatt den:

Stedlig tilsyn

Fnr.:

304

Snr.:

12/15585
16. januar 2018

20

Prestegaten 6 H
Oppdeling av eksiterende bygning (Storgaten 29 A).
Adressen er senere endret til Prestegaten 6 H

Ansvarlig søker

Kart:

Eier/ fester

Evy Magdalena Fahre

Org. nr.:

Bakgrunn for tilsynet
Etablert rutine ved byggesakskontoret
Bekymringsmelding
Uønsket hendelse
Seksjonering

særskilt brannobjekt
Annet:

publikumsbygg

Bekymring for manglende ivaretakelsen av
krav til tekniske krav som angitt i TEK10.

Deltakere ved tilsynet
Navn

Foretak

Evy Magdalena Fahre

Side 2

Rolle i prosjektet
Hjemmelshaver

Carsten Lockert

Vestfold Eiendom AS

Andreas Lockert

Vestfold Eiendom AS

Frits Johansen

Brannvesen (VIB)

Fagkyndig

Stefan Jeppsson

Tønsberg Kommune

Tilsynsansvarlig

Underlag for tilsynet
Tegninger

Side 3

Tegninger datert 08.02.13 som godkjent i UBA vedtak 21.06.2013 sak 114/13.

Rapporter/

Tidligere tilsyn/

Annet

Byggverket
Nybygg
Eksisterende byggverk,

-

Annet/ kommentarer:

Status i byggesaken
Tiltaket er ikke søknadspliktig

Rammetillatelse er omsøkt

Rammetillatelse er gitt

Igangsettingstillatelse er omsøkt

Igangsettingstillatelse er gitt

Midl. brukstillatelse er omsøkt

Midl. brukstillatelse er gitt

og tilbaketrukket

Ferdigattest er omsøkt

Ferdigattest er gitt

og tilbaketrukket

Tiltaket er

tatt i bruk

Annet/
kommentarer:

uten nødvendig tillatelse

Ferdigattest datert 02.03.2017 (vedlagt)

Side 4

Kommentar
er/
merknader:

Bygningsmyndigheten har i forbindelse med en bekymring utført en befaring med
eier, brannvesen og foretak Vestfold Eiendom AS tilstede. Saken innebærer
manglende ivaretakelsen av teknisk forskrift (TEK10) i forhold til tillatelse som ble gitt
i UBA-vedtak 114/13. Ansvarlig søker er Spir Arkitekter AS.
Det ble kun gjennomført en befaring av leilighet M (loftsleiligheten,Prestegaten 6 H,
seksjon 20) og kjelleretasjen i tilhørende bygning.
Under tilsynet/befaringen ble følgende observert i leilighet M (seksjon 20)som da kan
anses for å være mangler:
- Manglende balansert ventilasjon
- Mangel på tilgjengelig bad/våtrom
- bod gjort om til soverom
- Vindu på soverom som omtalt som rømning i brannkonseptet er ikke utført.
- Leilighetens plansituasjon (inndeling av rom) er ikke i samsvar med tegningene
som godkjent i UBA 114/13.
- Manglende alternativ rømning fra enheten i 3 etasje (vindu soverom som nevnt
over)
Det ble i tillegg foretatt en befaring i kjeller etasjen i bygningen. Kjellerplanet var ikke
ferdigstilt. Kjelleretasjen besto av ventilasjonsaggregat og anlegg for
sprinkelanlegget. Ventilasjonsanlegget anses for å være tilknyttet til 1 og 2 etasje og
sprinkelanlegget for hele bygningen.
Kjelleretasjen fremsto som ikke ferdigstilt som følge av at vegger var kledd bare
halvveis med gipsplater. Brannkonsept og godkjente tegninger omtaler og viser kun
kjelleretasjenen som Fellesarealer, boder, og ikke som teknisk rom.
Som følge av de opplistende mangler er det opprettet et tilsyn på de aktuelle foretak
som da hadde ansvarsrett før ferdigattest ble gitt.
Leiligheten har vesentlige feil og mangler kfr tillatelsene som er gitt, og det vurderes
fortløpende om enhetens brukstillatelse/ferdigattest bør trekkes tilbake.
Bygningsmyndigheten er allerede i gang med tilsyn på de aktuelle foretak. Utfallet av
evt en tilbaketrekking av brukstillatelse eller ferdigattest vurderes etter dette i eget
vedtak.
Saken er fremdeles under oppfølging fra bygningsmyndigheten side, og eiere/
sameiet vil bli orientert etter at tilsynet er avsluttet.

Videre saksgang:

Side 5

Av plan- og bygningsloven § 32-1 følger det at kommunen skal forfølge overtredelser av
bestemmelser gitt i medhold av denne lov. Kommunen må derfor undersøke forholdet,
slik at eventuelle ulovlige forhold kan avdekkes og innlemmes i lovlige former. Dette vil
kunne skje enten ved at forholdet blir omsøkt og godkjent, eller at det ulovlige tiltaket blir
tilbakeført til opprinnelige stand. Ved en ulovlighetsoppfølging vil kommunen benytte de
virkemidler som følger av plan- og bygningsloven kamp.32 herunder bl.a. Pålegg og
ileggelse av tvangsmulkt og forelegg dersom forholdet ikke blir rettet.
Bygningsmyndigheten vil for ordens skyld presisere at tilsynet kun kan anses som en
stikkprøvekontroll, og de funn som er listet opp i dette vedlegget må ikke sees på som
en uttømmende liste over feil/ mangler som eventuelt måtte foreligge ved bygningen
eller eiendommen.
Der hvor det er påpekt åpenbare mangler som nødvendiggjør utbedring/ retting, settes
det en frist for dette. Avslutning av tilsynet skjer i eget brev når forholdet er rettet.
Det er eiers/tiltakshavers ansvar at plan- og bygningslovens krav, herunder tidligere
gitte tillatelser overholdes. Videre er det ulovlig å benytte areal der det ikke er gitt
brukstillatelse eller ferdigattest.

Særskilte frister kan være gitt under enkelte punkt - les rapporten nøye!
Forsendelser til byggesakskontoret merkes med kommunens saksnummer
(se side 1), og sendes pr. e-post til
Postmottak@tonsberg.kommune.no og kopi til undertegnede som orientering
(stje@tonsberg.kommune.no)
eller pr. post til
Tønsberg kommune
Postboks 2410
3104 Tønsberg

Dokumenter kan også leveres byggesakskontoret direkte i Kundemottak i Halfdan
wilhelmsensgt 1 c (Tønsberg rådhus). Vær imidlertid oppmerksom på at materialet
likevel vil bli sendt postmottak for registrering og skanning før det kommer frem til
saksbehandler.

Punkt

Tema:

Utvendig trapp til enhetene 2 og 3 etasje.

Enhet i 2 etasje

Tilfredsstillende dokumentert/ besvart:
Punkt

Tema:

Ja

Nei

Ja

Nei

-

Balkong 3 etasje.

Tilfredsstillende dokumentert/ besvart:

Punkt

Tema:

Trapp til enheten i. 3 etasje

Etablert rom i enheten i 3 etasje. Godkjent som bod.

Tilfredsstillende dokumentert/ besvart:
Punkt

Tema:

Ja

Nei

Ja

Nei

Inngang soverom (bod)

Stue enhet M (3 etasje)

Tilfredsstillende dokumentert/ besvart:

Punkt

Tema:

Bad 3 etasje

Terskel bad

Tilfredsstillende dokumentert/ besvart:
Punkt

Tema:

Ja

Nei

Ja

Nei

Bad

Gang/tilgang til heis fra enheten i 3 etasje.
Dør til venstre i bilde soverom

Tilfredsstillende dokumentert/ besvart:

Punkt

Tema:

Soverom 1

1 - soverom 2
2 - bad

Tilfredsstillende dokumentert/ besvart:
Punkt

Tema:

Ja

Nei

Ja

Nei

-

Tilfredsstillende dokumentert/ besvart:

