Det er tilkommet en ny overtakelsesrapport.

9 måneder og 13 dager etter vårt første forsøk til overtakelse
kom enda en overtakelsesrapport!
Den nye rapporten inneholder mange faktafeil
og er skrevet i et helt annet format enn den som ble tilsendt 8. januar.

Ingen protokoll ble påbegynt 19.12.14.

Huset var så uferdig at det hadde vært lettere å skrive hva som var ferdig enn
å kommentere alle mangler, allikevel er det nå vedlagt en ferdig signert protokoll
fra Øygarden boligutvikling, angivelig underskrevet 19.12.14 av Bjarte Torsvik,
som på filmopptaket fra overtakelsesforettningen, innrømmer at bygget
ikke er klart for overtakelse, 19.desember 2014!
Se innflytning.pdf for å se hvordan huset så ut denne dagen.

Hvorfor ble det sendt ut ny
innkalling, mandag 22. desember, til overtakelse 08.01.15,
om overtakelsen allerede var gjennomført fredag 19.12.14?
Norgeshus har en webside som heter “mitt.norgeshus” dette ble jeg informert om i e-post av 21.12.15
Denne side inneholder det meste av informasjon om huset, endel fdv dokumentasjon,
overtakelsesrapporter, samsvarserklæring for elektriker m.m.
Den opprinnelige overtakelsesrapporten ligger på denne side, dato for registrering er 09.01.15,
dagen etter den ulovlige, ensidige, overtakelsesforretningen.
Protokoll for reparasjoner av gjenstående arbeider, arbeider som var fullført 14.01.15, var registrert 19.01.15

Den nye overtakelsesrapporten er enda ikke lagt inn på “mitt.norgeshus”
mer enn 1 år etter at det hevdes at hus ble overlevert.
Overtakelsesrapport 19.12.2014
Punkt 1
Det hevdes at det manglet kun listing i kjøkken, gang, stue, rundt ytterdør og bod 2.etg.
1.etg. Tømrer var uferdig i, stue, kjøkken, gang, vaskerom, soverom og bad.
2.etg. gang, bad, kott, umontert karm og dør.
Punkt 2
Mangler trinnløs inngang, ingen rampe ved ingangsdør, vaskeromsdør eller terrasedør.
Punkt 3. ikke riktig 19.12.2014
Elektriker var uferdig i alle rom, det hevdes at det var bokser det var tapetsert over, dette var fjernet tirsdag 16.12, derfor uriktig å hevde at dette gjenstod, spottene var ikke montert men grunnen var at elektriker
hadde trukket ut alle sine medarbeidere, 4 stk, på grunn av at ca. 25 veggbokser var tapetsert over, noe som
ble løst av oss på 15.min. av oss. se vedlegg elektriker.
Punkt 5. ikke riktig 19.12.2014
Tilkobling av kjøkkenbatteri, kjøkken var ferdigmontert i forhold til behov, benkeplater var montert og vask
montert av meg.
Jeg har hevdet at det ikke var vann på kjøkken på grunn av mangel av strøm, vannvakt var ikke koblet og
rørlegger hadde skrudd av vannet for å unngå mulig lekkasje.
Kjøkkenbatteri var ferdig montert ved besiktigelse 19.12.2014

Denne kom tilsendt 8.januar kl. 15.30, ca. 30 min. etter at
overtakelsesforretning skulle starte.
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Prosjekt ID:
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Deltaker
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Dato overtakelseforretning:

Utbedret avvik innen dato:

Deltaker

Avtale av dato:

Leveranseordre av dato:

Deltaker

08/01/2015

08/01/2015

09/02/2015

Note:

Samtlige nøkkler er i nøkkelboks på utside av dør.

Deltaker

Følgende avvik ble avdekket under overtakelsen og utbedres av entreprenør:
ID

Beskrivelse

Disiplin

1 Flikke hull i tak bad nede /skade etter eletrikker.
Senter maler repererer.

2 Mangler Liste over skyvedør mot hall
3 Ikke ferdig montert kjøkken innredning
4 Mangler lister skyvedør inn til kjøkken fra stue.
5 Bygherre var ikke tilstede ikke på overtagelse

Frist

Utført

Maler

23/01/2015

Bygg

23/01/2015

Byg herre

23/01/2015

✔

Bygg herre 23/01/2015
Bygg herre

6 Programere bad 2 etg og kjøkken

✔

EL

7
8
9
10
Dersom sluttbeløp er omtvistet deponeres dette i bank, og beløpet anses som betalt, jf bustad-oppføringslovas §
49.Nøkkler til bygget vil bli overlevert ved innbetalt sluttfaktura.Leveransen er godkjent med de merknader som er
anført ovenfor.Vil forbruker gjøre gjeldende manlger som er eller burde ha vært oppdaget ved overtagelsen, må
dette gjøres så snart råd er.
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Overleveringsdetaljer
Kvittert kontrollplan overlevert dato:
Sluttfaktura betales innen:

Antall nøkkler overlevert:
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08/01/2015
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08/01/2015
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Denne kom tilsendt 2.oktober 2015
9 måneder og 13 dager etter forsøk på overtakelse av hus.

