Tønsberg, 12. april 2019
Tønsberg kommune

Vår ref.
SK/shl

Dok. Ref.
11030_Brv Tbg komm_12.04.19_sign

Postboks 2410
3104 Tønsberg
E-post: postmottak@tonsberg.kommune.no
Att.:

Rådgiver Stefan Jeppsson

STORGATEN27A OG B, OG 29A - PRESTEGATEN6 - 1002/0304, 0305 - HOVEDOMBYGGING,
ETABLERINGAV LEILIGHETER,TILSYN– VARSELOM OPPHEVINGAV FERDIGATTEST.

Det vises til brev datert 25.03.19, vedr. varsel om oppheving av ferdigattest, samt dialogmøte
avholdt i Tønsberg Rådhus 28.03.19.
Det ble gitt en svarfrist til mandag 15.04.19.
Tønsberg kommune ønsker en redegjørelsefra ansvarlig søker om forhold som anses for ikke å være i
samsvar med tillatelsenog krav som angitt i TEK 10.
Dette gjelder:
1.

Plansituasjonen pr d.d. i 3 etasje samsvarer ikke med tillatelsen og det godkjente
tegningsgrunnlag.

Ansvarlig foretak:
SØK Spir Arkitekter AS, org. nr. 920 420 877
Tegningsgrunnlag vedlagt:
Fig 01: RammesøknadstegningA-13_rev B plan 3.et. datert 08.02.13
Fig 02: Arbeidstegning A-103- A plan 3.et. datert 04.02.14
Fig 03: «som bygget-tegning» A- 103 plan 3.et. datert 06.02.15

Søknad om endring av gitt tillatelse etter pbl §§20-1 og 20- 2 ble ikke innsendt ved søknad om IG2:
Søknad om igangsettelseav bygningsmessigearbeider, utearealer,sprinkleranlegg,
ventilasjonstekniskearbeider, innvendig sanitæranlegg, datert 10.10.13.
På dette tidspunktet forelå det heller ikke vesentlig avvik fra innsendt rammesøknad.
Avvik:
Endringer etter gitt IG2, (ref. Fig 03) skulle vært innsendt ved søknad om FA.
Forslag til løsning:
Søknad om endring av gitt tilatelse (Blankett 5168) oversendes Tønsberg kommune sammen med
«som bygget» tegninger.
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2.

Tilgjengelighetskravet i 3 etg. anses for ikke å være oppfylt (bad, balkong, bod)

Ansvarlig foretak:
PRO Spir Arkitekter AS, org. nr. 920 420 877
UTF Trondbygg Holding AB, org.nr. 556668-2836

VÅTROM/BAD:
Tegningsgrunnlag vedlagt:
Fig 04: Utsnitt våtrom fra arbeidstegning A-103- A plan 3.et. datert 04.02.14
Fig 05: Utsnitt våtrom fra «som bygget» A- 103 plan 3.et. datert 06.02.15.
Fig 06: Utsnitt våtrom med endret plassering av vask.
Krav:
TEK10 § 12- 2. Krav om tilgjengeligboenhet
TEK10 § 12- 9. Bad og toalett
• Størrelseog planløsningskal være slik at det er fri gulvplass til en snusirkel med diameter på
minimum 1,5 m foran toalett, minimum 0,9 m fri gulvplass på den ene siden av toalettet og
minimum 0,2 m på den andre siden. Det skal være fri passasjebredde på 0,9 m fram til fri plass
ved siden av toalett.
TEK 10 § 12-15. Dør, port mv.
• Dør internt i byggverk med krav om universellutforming skal ha fri bredde på minimum 0,9 m.
• Terskelhøydeskal være maksimum 25 mm. Terskel skal være avfaset.
Avvik:
Badet tilfredsstillerikke tilgjengelighetvedr. 900 mm sideplass WC.
Forslag til løsning:
Endret plassering håndvask. Tegningsgrunnlagvedlagt:
Avvik:
Prosjektert innerdør til baderom er 9M. Utførelseikke i henhold til prosjekteringsunderlaget.
Høydeforskjellmellom baderoms gulv og terskel er høyere enn 25 mm.
Forslag til løsning:
Dør skiftes ut til forskriftsmessig dør med bredde 9 M. For å oppnå maks. 25 mm terskelhøydekan
det monteres en skrå kile inn mot terskelen på baderomside. Alternativt skiftes hele døren ut og
plasseres slik at § 12- 15 ivaretas.

BALKONG/TRAPP:
Krav:
TEK10 § 12- 2. Krav om tilgjengeligboenhet
Veiledningstekst:
• trinnfritt inngangsparti, jf. § 12- 4 annet ledd
• fri bredde på 1,5 m i kommunikasjonsveier,jf. § 12- 6 fjerde ledd
• trinnfri tilgang til rom og balkong/terrasse, betjening av funksjoner og snuareal i rom
(diameter 1,5 m), jf. §§ 12- 7 annet ledd, 12-8 første ledd, 12- 11 tredje ledd
• fri passasje på 0,9 m til dør og vindu i stue, kjøkken, sove- og arbeidsrom, jf. § 127 tredje
ledd
• utforming av tilgjengeligbad og toalett, jf. § 12-9 første ledd
• trinnfri tilgang til bod, jf. § 12-10 annet ledd
• høydemål på innkast på felles avfallssystem,jf. § 12- 12 annet ledd
• sideplass ved dør og automatisk åpning for tunge dører, jf. § 12-15 fjerde ledd
• utforming og høyde på betjening av styringspanel,håndtak, jf. § 12- 21 tredje ledd
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TEK 10 § 12-15. Dør, port mv.
• Inngangsdør og dør i kommunikasjonsveiskal ha fri bredde minimum 0,9 m. I byggverk beregnet
for mange personer skal fri bredde være minimum 1,2 m.
• Terskelhøydeskal være maksimum 25 mm. Terskel skal være avfaset.
TEK 10 § 12-16. Trapp
• Trapp skal ha sikker avgrensing og ha håndlist på begge sider.
• Fri bredde i trapp skal være minimum 0,9 m og fri høyde minimum 2,1 m. Trapp internt i boenhet
skal ha fri bredde på minimum 0,8 m og fri høyde på minimum 2,0 m.
Avvik:
Målt terskelhøydefra balkongdekke er 200 mm.
Målt fri bredde er mindre enn 800 mm nå døra står åpen i 90 grader.
Rømningstrapp fra balkong mangler sammenhengendedobbel håndløpere på begge sider av
trappeløpet.
Forslag til løsning:
Trapp rives og prosjekteres og bygges opp på nytt i ht. gjeldene forskrifter.

INNVENDIGBOD:
Tegningsgrunnlag vedlagt:
Fig 02: Arbeidstegning A-103- A plan 3.et. datert 04.02.14
Fig 03: «som bygget-tegning» A- 103 plan 3.et. datert 06.02.15
Krav:
TEK 10 § 12-10. Bod og oppbevaringsplass
Boenhet skal, i tillegg til oppbevaringsplass for mat og klær, ha innvendig oppbevaringsplass eller bod
på minimum 3 m2 BRA. For 1- roms leiligheterkan innvendig oppbevaringsplass eller bod være 1,5
m2 BRA eller minimum 2 løpemeter skap. Innvendig oppbevaringsplass
eller bod som er i tillegg til oppbevaringsplassfor mat og klær, skal plasseres internt i boenhet eller
internt i bygningen.
Avvik:
I ettertid har det fremkommet at innvendig bod /lagerrom M 204 på 15,4 m2, senere er innredet som
soverom uten at vi har fått kjennskap til det.
Forslag til løsning:
Leilighetenkan opprettholdes som en 3- roms leilighet ved at det skilles ut en lukket bod på 3 m2 i rom
M204.

SPORTSBOD:
Krav:
TEK 10 § 12-10. Bod og oppbevaringsplass
a) Boenhet skal ha oppbevaringsplass eller bod på minimum 5 m2 BRA for sykler, sportsutstyr,
barnevogner m.m. For 1-roms leiligheterkan arealet for den enkelte boenhet halveres.
(2) Boenhet med krav om tilgjengelighetskal ha trinnfri atkomst til oppbevaringsplass. Nødvendig
oppbevaringsplassskal være tilgjengeligved bruk av rullestol.
Avvik:
Inntegnet b od i kjeller er ikke tilgjengeligi ht . til TEK 10 § 12-10
Forslag til løsning:
(Se forslag til løsning under kap. 5. Boenhet mangler boder)
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3.

Fasade samsvarer ikke med godkjent tegningsgrunnlag

Ansvarlig foretak:
SØK Spir Arkitekter AS, org. nr. 920 420 877
UTF Trondbygg Holding AB, org.nr. 556668-2836

Foto eksisterende situasjon

Rammesøkt fasade

Søknad om endring av gitt tillatelse etter pbl §§20-1 og 20- 2 ble ikke innsendt ved søknad om IG
2: Søknad om igangsettelse av bygningsmessigearbeider, utearealer,sprinkleranlegg,ventilasjonstekniske arbeider, innvendig sanitæranlegg, datert 10.10.13.
På dette tidspunktet forelå det heller ikke vesentlig avvik fra innsendt rammesøknad.
Avvik:
Endringer etter gitt rammetillatelse (se fasadeutsnitt over) skulle vært innsendt ved søknad om FA.
Forslag til løsning:
Søknad om endring av gitt tillatelse (Blankett 5168) oversendes Tønsberg kommune sammen
med «som bygget» tegninger. Fasadetegninger oppdateres.

4.

Planstatus i kjeller samsvarer ikke med tillatelsen (teknisk rom)

Ansvarlig foretak:
SØK Spir Arkitekter AS, org. nr. 920 420 877
Avvik:
Det fremgår ikke av innsendt tegningsunderlag fra Spir at det er installert ventilasjonsanleggi kjeller
under næringslokaleti Øvre Langgate 29a. Ventilasjonsanleggetble installert for å drifte tidligere
banklokale og drifter nå kaféen. Det ble gitt ferdigattest og bruksendring fra bank til servering
22.02.19 for Storgaten 29A – GNR/BNR 1002/0304 22.02.09. Ref. SAK 199/19.

Etter vår befaring i kjeller ser vi at eksisterende ventilasjonsanleggnå er bygget inn i egen brann celle.
Ny eier av cafe- lokalene inkl. kjeller er Kjersti With som nå driver bevertning i lokalene i 1. et. Ansvarlig
søker WSP. Gjermund Kaupang i WSP Tønsberg stod som prosjektleder for om prosjektering av
lokalene.
Forslag til løsning:
WSP sender inn revidert kjellerplan da det omtalte arealet nå er en del av byggesak Storgaten 29A –
GNR/BNR 1002/0304 22.02.09. Ref. SAK 199/19.
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5.

Boenhetene mangler boder

Ansvarlig foretak:
SØK Spir Arkitekter AS, org. nr. 920 420 877
Krav:
TEK 10 § 12-10. Bod og oppbevaringsplass
a. Boenhet skal ha oppbevaringsplasseller bod på minimum 5 m2 BRA for sykler, sportsutstyr,
barnevogner m.m. For 1-roms leiligheterkan arealet for den enkelte boenhet halveres.
Tegningsgrunnlag vedlagt:
Fig 07: Rammesøknadstegningkjeller B- rev datert 08.02.13
Fig 08: SeksjoneringstegningA- 703, kjeller datert 19.10.15
Fig 09. SeksjoneringstegningA- 703, kjeller datert 04.11.15
Fig 10. Plantegning A- 108 kjeller, datert 23.10.13
Fig 11. E- post fra tiltakshaver datert 19.10.15
Avvik:
Kjellerunder tidligere banklokale ble solgt til ny eier i forbindelse med reseksjoneringen.
Spir oversendte seksjoneringstegningertil tiltakshaver der boder til leilighetenei tidligere Storgt. 29 var
inntegnet i tråd med rammesøkt kjellertegning.(Ref. Fig. 07og 08).
Siste seksjoneringstegningav kjeller ble revidert etter tiltakshavers krav med begrunnelse i at bod
plassering skulle endres og revideres i fm med seksjoneringen. (Ref. Fig. 09 og 11).
Forslag til løsning:
Ny plassering av boder innenfor seksjonert fellesareali kjeller under Storgata 27 må vurderes.
Søknad om endring av gitt tillatelse (Blankett 5168) oversendes Tønsberg kommune
Sammen med ny kjellerplander sportsboder tilhørende alle leiligheterer inntegnet.
Reseksjoneringmå gjennomføres.

6.

Boenhetene mangler ventilasjon

Krav:
TEK 10 § 13-2. Ventilasjoni boenhet
(1) Boenhet skal ha ventilasjonsom sikrer en gjennomsnittlig frisklufttilførselpå minimum 1,2 m2 pr.
time pr. m2 gulvarealnår rommene eller boenheten er i bruk og minimum 0,7 m3 pr. time pr.
m2gulvarealnår rommene eller boenheten ikke er i bruk. Dersom ventilasjonstyres etter behov slik at
luftmengden reduseres i deler av driftstiden må den forseres i andre perioder slik at tilfredsstillende
luftkvalitetsikres i den tiden rommene eller boenheten er i bruk.
Avvik:
For Prestegaten 6H er det ikke levert ventileringi leiligheteneog heller ikke søkt fravik om dette.
Forslag til løsning:
Det kan være mulig å hente dette fra teknisk rom i kjeller under kaféen, men kapasitet og fremføring
er ikke vurdert. Det anbefales å sette inn balanserte anlegg i leilighetene.(Leiligheti 3.et. og 2
leiligheteri 2. et.). For leiligheteni 3.et. etableres takmodul i nedforet himling eller som veggenhet ved
siden av skapet i gangen. Krever noe nedforinger for å komme frem til alle oppholdsrom.
For de små leilighetenei plan 2 kan dette løses med aggregat i ventilator posisjon hvis mulig.
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7.

Mangler FDV dokumentasjon

Krav:
SAK 10 § 12- 3. Ansvarligprosjekterendes ansvar
i) å utarbeide eller sørge for at det fremskaffesdokumentasjon som grunnlag for forvaltning, drift og
vedlikeholdmed hjemmel i byggteknisk forskrift kapittel 4 innenfor ansvarsområdet,og at denne
overleverestil ansvarlig søker.
Veiledning til bokstav i:
Bestemmelsen utdyper pbl. § 21-10 andre ledd, som omtaler tiltakshavers eller de ansvarligeforetaks
plikt til å påse at det utarbeides dokumentasjon som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold
(FDV). Det er ansvarlig søker som sammenstilleropplysningene som skal overleveres eier, som
grunnlag for FDV. Dette omfatter også dokumentasjon for produkter som ansvarligprosjekterende
velger. Innholdet i dokumentasjonen er nærmere regulert i byggteknisk forskrift kapittel 4. Ansvarlig
prosjekterende har ansvar for å utarbeide og videreformidledokumentasjonen til ansvarligsøker, som
har ansvaret for at dokumentasjonen overleverestil eier i forbindelse med søknad om ferdigattest.
Avvik:
Komplett FDV dokumentasjon foreligger ikke hos Spir. Innhold er ikke kontrollert av oss.
Ansvarligsøker mottok bekreftelse på at byggherre hadde mottatt FDV dokumentasjon, 17.02.15 og
at dette er overlevertleilighets kjøperne.
Forslag til løsning:
Spir kontakter alle ansvarligeforetak. FDV dokumentasjon oversendes Tønsberg kommune etter
komplettering

Med vennlig hilsen
SPIR ARKITEKTERAS

Sven G. Krohn
Vedlegg:
Fig 01: RammesøknadstegningA-13_rev B plan 3.et. datert 08.02.13
Fig 02: Arbeidstegning A-103- A plan 3.et. datert 04.02.14
Fig 03: «som bygget-tegning» A- 103 plan 3.et. datert 06.02.15
Fig 04: Utsnitt våtrom fra arbeidstegning A-103- A plan 3.et. datert 04.02.14
Fig 05: Utsnitt våtrom fra «som bygget» A- 103 plan 3.et. datert 06.02.15.
Fig 06: Utsnitt våtrom med endret plassering av vask.
Fig 07: Rammesøknadstegningkjeller B- rev datert 08.02.13
Fig 08: SeksjoneringstegningA- 703, kjeller datert 19.10.15
Fig 09. SeksjoneringstegningA- 703, kjeller datert 04.11.15
Fig 10. Plantegning A- 108 kjeller, datert 23.10.13
Fig 11. E- post fra tiltakshaver datert 19.10.15
Kopi sendt:
Tønsberg kommune, Postboks 2410, 3104 Tønsberg v/ Stefan Jeppsson
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