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Utvalg for bygge- og arealplansaker,07.06.19, Saksnummer 155 / 19.
KLAGE PÅ VEDTAK
I møte 07.06.19 fattet Utvalg for bygge- og arealsakeri Tønsberg kommune vedtak om oppheving av
ferdigattest for ovennevnte prosjekt i Tønsberg Sentrum.
Spir Arkitekter AS mottok vedtaket i Altinn 17.06.19.
Spir Arkitekter AS og Norconsult AS er uenig i vedtaket, og innsender herved klage. Vi ber om at det
besluttes utsatt iverksetting av vedtaket til klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven§ 42.
Myndighetsavklaringer,prosjektperiode og milepæler
26.02.13.
Søknad fra Spir Arkitekter AS om rammetillatelse,bruksendring og dispensasjon.
21.06.13
Tiltaket godkjent i UBA- 114/13.
26.08.13
IG 1 Søknad om igangsettelse av riving, grunnarbeider og fundamentering.
03.09.13
Igangsettingsvedtak1 (SAK 407/13).
10.10.13
IG 2 Søknad om igangsettelse av Storgaten 27 og 29, bygningsmessigearbeider,
utearealer,sprinkleranlegg,ventilasjonstekniskearbeider, innvendig sanitæranlegg.
28.10.13
Igangsettingsvedtak2 (SAK 513/13).
25.06.14
Søknad om endring av gitt tillatelse.
01.07.14
Endringsvedtak (SAK 387/13).
05.08.14
Spir melder opphør av alle ansvarsretterinkl. SØK. Grunnet TrondBygg Tønsberg AS,
org.nr. 896 630 032 ble begjært konkurs.
02.09.14
Vedtak om stans av alle arbeider (SAK 496/14).
24.09.14
Søknad om ny oppstart av byggearbeider og endring av ansvarsretterinnsendes.
24.09.14
Oppheving av byggestans og godkjenning av nye ansvarsretterSAK 12/15585 .
30.08.15
MBT Søknad om midlertidig brukstillatelsefor nybygg Storgaten 27 og 29, bytte av
ansvarsretter.
01.09.15
Midlertidig brukstillatelsegitt. (journal nr. 15/44222).
01.09.15
Vedtak om godkjenning av nye ansvarsretter(SAK 589/15).
09.03.16
IG 3 Søknad om igangsettelse av bygningsmessigearbeider Storgaten 27, 2 etasje.
30.03.16
Brev om behov for tilleggsinformasjonfra saksbehandler Erik Waage (ref. 16/19032).
06.04.16
Ansvarlig søker sender inn tilleggsinformasjonog revidert gjennomføringsplan,datert
04.04.16.
28.04.16
Igangsettingsvedtak3 (SAK 207/16).
15.02.17
Søknad om ferdigattest for hele tiltaket:
Prestegaten 6
Deres ref. 15/44222
Storgaten 27
Deres ref. 16/26617
Storgaten 27/29
Deres ref. 13/46602
Storgaten 27/29
Deres ref. 13/40040
02.03.17
Vedtak om ferdigattest UBA vedtak 114/13 . Deres ref. 17/15114 .
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29.03.19
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12.04.19
29.05.19
17.06.19

Varsel om tilsyn sent ansvarlig søker.
Deres ref. 18/4739 .
Tilsynsmøte i Spir Arkitekters lokaler.
Spir Arkitekters tilsvar etter tilsynsmøte med utfyllende dokumentasjon sendt
Tønsberg kommune.
Varsel fra Tønsberg kommune om opphevelse av ferdigattest.
Dialogmøte med TK. Tilstede Stefan Jeppsson og Helene Sabbah fra Tønsberg.
kommune. Sven Krohn fra Spir Arkitekter AS og Trygg Konradsen fra Norconsult AS.
Referat fra dialogmøte, datert 29.03.19 mottatt pr. e- post 04.04.19.
Befaring Spir/Norconsult foretok befaring i leil. M+ kjeller under Storgt 29
Tilsvar med vedl. etter Spirs og Norconsults befaring på bygget sendt Tønsberg
kommune.
Norconsult varsler ansvarlig søker om at det foreligger en udatert innstilling om heving
av ferdigattest.
Varsel i Altinn om at vedtak i UBA. Ferdigattest opphevet.

Grunnlaget for klagen
Det er opplyst i vedtaket at ferdigattesten oppheves med hjemmel i forvaltningsloven§ 35 c), hvor det
fremgår at kommunen «kan»omgjøre et vedtak som må anses ugyldig.
Begrepet «kan»innebærer at omgjøring beror på en forholdsmessighetsvurdering,hvor det blant
annet må tas hensyn til tiden som er gått, partenes innrettelse, i hvilken grad partene er å bebreide,
feilens art, konsekvensenefor involverte parter mv.
Flere av avvikenesom ligger til grunn for kommunens vedtak er redegjort for og tilbakevist. Avvikene
som er akseptert som avvik gir etter vårt syn ikke grunnlag for ugyldighet.
Etter vårt syn er vedtaket uansett uforholdsmessig. Vi peker i denne forbindelse særlig på at;
1. Leiligheteneer tatt i bruk
Oppheving av ferdigattesten kan få store konsekvenser for beboerne, som risikerer å måtte flytte ut. Vi
registrerer at kommunen har lagt stor vekt på fare for liv og helse. Som påpekt i tidligere notater fra
Norconsult AS, og i vedlagt notat NO 004 datert 20.06.19, er det imidlertid ingen fare for liv eller helse.
I kommunens vedtak er det forutsatt at tilbaketrekkingenav ferdigattest følges opp med en søknad
om midlertidig brukstillatelseinnen fire uker fra vedtaksdato. Som nevnt innledningsvisble vedtaket
mottatt 17.06.19. For å kunne få på plass en søknad om midlertidig brukstillatelseer ansvarlig søker
avhengig av involveringfra alle foretak som var registrert med ansvarsrett i prosjektet. På grunn av
ferieavviklinghos øvrige ansvarligeforetak er dette i praksis svært vanskelig å få til.
2. Avvikene gjelder kun en begrenset del av prosjektet
Vedtaket gjelder trekking av ferdigattesten for hele tiltaket. Vedtaket involverer dermed flere leiligheteri
Prestegaten 6 og Storgaten 27 som ikke omfattes av de avvik fra TEK 10 som er avdekket i Storgt.
29.
Etter vårt syn er det svært uforholdsmessig å trekke ferdigattest for hele tiltaket når kun en begrenset
del av tiltaket påvirkes av de påpekte avvikene.
3. Det er tatt initiativ til å avklare videre prosess for håndtering av saken
Ansvarlig søker har fulgt opp alle henvendelserfra kommunen, senest ved e- post 17.06.19 hvor det er
tatt initiativ til et møte med byggesaksavdelingeni Tønsberg kommune for å koordinere frister og
forventet saksbehandlingstidfor videre håndtering av saken. Det er foreløpig ikke mottatt
tilbakemelding.
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I den videre prosessen er ansvarlig søker avhengig av at alle ansvarligeforetak med reaktivert ansvar i
tråd med vedtaket er tilgjengeligeslik at man kommer frem til en omforent fremdriftsplan for å lukke
avvikene. Dette må samkjøres med ansvarligeforetak, sameiets styre og de enkelte leilighetseierne.Vi
har startet dette arbeidet, men den nært forestående sommerferien innebærer at det i praksis er svært
vanskelig å få på plass en omforent fremdrift før i august/september.
Det fremstår ikke forholdsmessig å trekke tilbake ferdigattesten i en situasjon hvor det pågår en
prosess med kommunen, ansvarligeforetak og de involverteparter for å løse saken.
4. Prosessen frem til behandling i Utvalg for bygge- og arealsakerer mangelfull
Utgangspunktet for saken er varsel fra kommunen om oppheving av ferdigattest, datert 25.03.19.
Etter mottak av varselet tok ansvarlig søker initiativ til et dialogmøte med ulovlighetsavdelingen.
Dialogmøte ble avholdt 29.03.19.
I dialogmøtet oppfordret ulovlighetsavdelingentil befaring av bygningen for avklaring og tilbakemelding
på de påpekte avvik. Dette ble fulgt opp av ansvarlig søker, som sørget for gjennomføringav befaring
og deretter oversendte en redegjørelsetil kommunen i brev datert 12.04.19.
Etter oversendelseav brevet 12.04.19 hørte vi ingenting fra kommunen før ved mottaket av vedtak om
trekking av ferdigattesten. Vi ble ikke gjort kjent med rådmannens innstilling, og ble heller ikke orientert
om møtet i Utvalg for bygg- og arealsaker.
Etter dialogmøtet 29.03.19 og vår oppfølging i brev 12.04.19 hadde vi forventet å bli varslet om at det
fortsatt var aktuelt for kommunen å forfølge varslet om tilbaketrekking av ferdigattesten, slik at vi
kunne fulgt opp med ytterligere redegjørelsei forkant av møtet i Utvalg for bygg- og arealsaker.Vi
mener det er grunn til å stille spørsmål om reglene i forvaltningsloven§§ 16 og 17 er tilfredsstillende
ivaretatt.
Konklusjon
Klager anmoder Utvalg for bygge- og arealplansakerom å omgjøre vedtaket 07.06.19, Saksnummer
155/29 og opprettholder ferdigattesten til avvikene er lukket.
Som nevnt innledningsvisber vi om utsatt iverksetting, jf. forvaltningsloven§ 42.

Med vennlig hilsen
SPIR ARKITEKTERAS

Sven G. Krohn

Vedlegg: Norconsult AS, notat NO 004 datert 20.06.19
Kopi m/ vedlegg sendt:
Norconsult AS v/ Trygg Konradsen
Sameiet VekterkvartaletTønsberg v/ René Kristiansen
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