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Mvh. André Monsen 

Dag Runar Båtvik

Norgeshus       08.08.2017

Vi forventer at det sendes inn klage på vedtak i vår sak, behandlet av kommunen 22.juni 2017.

Til orientering:

Som tidligere medelt tok vi kontakt med DIBK.

Vi har forsøkt å få ut den resterende dokumentasjonen fra Øygarden kommune, denne har uteblitt.

Vi var i kontakt med DIBK i slutten av juni måned og fikk beskjed om at de hadde hatt kontroll hos Th Bahs bygg i mars 
og at det ikke var funnet noen feil i bruk av verktøy for å fange opp feil men om det fremkom, som vi viste til, at det 
var unndratt opplysninger fra vår sak så ønsket de å motta denne informasjonen.

Etter å ha ventet på kommunens tilsvar så fant vi en annen sak som er like interessant:

https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_oygarden_pluss/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_
detaljer&arkivsakid=2016001963&

Denne saken er lignende til vår sak og jeg vil ta kontakt med Trygve Høie når jeg er tilbake 24. august for å innhente 
mer opplysninger som er relevant for saken jeg holder på med å sende inn til DIBK.

Når det gjelder vår sak så hadde vi en samtale 30. juni, her gav jeg beskjed om den forestående rettsaken angjel-
dende vår tilknytning til avløpsanlegget til Sverre Hagelin.

Vi vil holde Norgeshus ansvarlig ved en eventuell konkurs som kan medføre at alle feil og mangler i huset ikke ble 
rettet innen 1.mai 2016, som den skriftlige avtalen innebar.

Takløftet er en tvistesak som forsikringen vil dekke og som vil bli ordnet når den tid kommer. 
Utbedring av bad i 2. etasje er heller ikke utført, vi har gitt beskjed om at det kan brukes tilsvarende fliser som er lagt 
i dag, Ventilasjon er ikke montert på kjøkken, alle ramper er mangelfulle og det er brukt feile gulvbord, mange av 
mangel punktene er fortsatt ikke rettet, Bjarte er informert i flere skriv og samtaler. 
Det er tatt ned en vegg plate i stuen hvor de har montert ny veggplate og brukt feil tapet, dette må rettes 
 
Det har vært liten interesse i å komme oss i møte etter alle brev vi har sendt i perioden juni 2016 frem til møtet fant 
sted 8. mai 2017 hvor det ble fremsatt krav mot oss som vi ikke kunne gå med på for å komme til en ny avtale, etter-
som dere hadde brutt den forrige avtalen av 18. januar 2016.

Vi har sendt ett krav på dekning av utgifter som ikke er betalt, dette krav øker ettersom deres partner, Øygarden Boli-
gutvikling ikke er villig til å returnere for mye innbetalt kr. 3.662.000

Norgeshus er med sin underskrift i avtalen av 2016, ansvarlig for at denne kjøpesum blir returnert kjøper inntil hus er 
klar for overlevering, eventuelt krav i forbindelse med konkurs.

Vi er blitt beskyldt for å komme med usannheter i forbindelse med behandling av vår sak, dette fra ansvarlig 
søker, Øygarden Boligutvikling/ Th Bahs bygg.

Jeg viser til vårt brev av 19.10.2017, tilsendt kommunen, hvor jeg meddeler at vi har mistet all tillit til Øygar-
den Boligutvikling, jeg stiller også spørsmål ved om kommunen har grunn til å stole på dem! 
 
Tilsvar fra Øygarden Boligutvikling, av 19.10.2017, Hvor ansvarlig søker viser til at det kan få store kon-
sekvenser for bedriften om tilsvar i byggesaken ikke kommer med i behandlingen av klagen på takopplett. 
Dette er jeg enig i ,men grunnen som er oppgitt, at saken ble sendt ut i ferien, og at dette er årsaken til forsin-
kelsen er uriktig og er etter min mening bekreftelsen på at ansvarlig søker er den som snakker usant.

Vedlegger min kommunikasjon med ansvarlig søker hvor jeg oppfordret dem til å klage, 8. august 2017, det 
kommer tilsvar fra utbygger 16.august 2017, hvor de skriver at de forholder seg passiv i saken! 

Etter vårt utsagn om illojalitet fra ansvarlig søker har de så sendt inn tilsvar til kommunen, 6 uker etter min 
oppfordring, og nå skylder de på ferieavvikling! 
Vi vil ikke instruere kommunen i saken, men det medfører ingen ulempe for tomteeier/byggherre at klagen 
inngår i kommunens behandling av saken så lenge behandlingen av tilsvar fra ansvarlig søker ikke forsinker 
prosessen med behandlingen av klage i UDS ytterligere.
Se brev med tilsvar under:

09.september 2017

André Monsen
Da vår oppfordring til å klage i byggesaken stod i innledningen til vårt brev til ansvarlig søker så har jeg 
ikke tatt med den fulle korrespondansen i saken. 
 
Se tilsvar fra advokat til ansvarlig søker under:
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Hei 

 

Jeg viser til telefonsamtale i før sommerferien. Jeg sender en kort redegjørelse for saken slik den står i dag, samtalen vår og 

mulig vei videre.  

 

ØB har mottatt en oppsummering per epost fra deg den 15. mai. ØB ser ikke noen grunn til å kommentere denne noe 

ytterligere, utover at ØB ikke er enig i innholdet i eposten.  

 

1. Status i byggesak om takopplett 

 

ØB har sendt søknad om takopplett for å få tilfredsstillende høyde i annen etasje. Denne har som kjent blitt behandlet i 

kommunen, deretter videresendt til Fylkesmannen, som sendte saken tilbake til kommunen for ny behandling. Status nå er 

at kommunen har opprettholdt sitt avslag på søknaden, og at dette avslaget er påklaget av deg.  

 

Det foreligger med andre ord fortsatt ikke nødvendig tillatelse for takopplett, og det er heller ikke avklart om tillatelse vil bli 

gitt og eventuelt når. Som nevnt i forhandlingsmøtet mellom dere og ØB/Norgeshus i mai, har Norgeshus erfaring fra andre 

saker om at det kan ta opptil ett år før det foreligger endelig avklaring i slike saker, og i verste fall enda lenger tid. For min 

del har jeg lest gjennom saksdokumentene i forbindelse med siste vedtak fra kommunen, og frykter at også dette vedtaket 

fra kommunen kan bli omgjort, og at Fylkesmannen på nytt vil sende saken tilbake til kommunen for ny behandling. ØB 

synes situasjonen er beklagelig, men ØB har liten innflytelse på kommunale saksbehandlingsfeil og kommunal 

saksbehandlingstid.  

 

Med mindre ØB hører fra deg om annet, vil ØB forholde seg passiv i byggesaken, og avvente behandlingen av deres klage 

hos Fylkesmannen. Om dere ønsker at ØB skal inngi supplerende opplysninger i saken eller at ØB skal forholde seg på 

annen måte i forhold til byggesaken, må dere gi beskjed om dette.  

 

For øvrig har jeg meddelt til ØB at dere mener det ikke vil være mulig å få brukstillatelse til boligen på grunn av mangler ved 

kloakkanlegget.  

 

2. Forståelsen av forliksavtalen fra januar 2016  

 

I telefonsamtalen bekreftet du at dere oppfattet i forhandlingsmøtet at ØB tok forbehold om kommunal godkjenning av 

takopplettet. Fra deres side er kritikken mot ØB knyttet til denne delen av saken at ØB er årsak til en forsinkelse på syv 

måneder som følge av at det tok tid før søknad ble sendt og for at det var sendt feil dokumenter til kommunen. Jeg har 

etter telefonsamtalen brakt dette videre til ØB, som mener at de selv ikke er årsak til noen forsinkelse.  

 

Videre forklarte du at det er avtalt at dere skulle få MNOK 1 som kompensasjon/erstatning for ulemper dere har blitt påført 

som følge av forsinkelse og mangler ved boligen, og at beløpet blant annet omfatter dagmulkt og advokatkostnader.  

 

3. Forslag til forliksløsninger som vil gi tilfredsstillende høyde i annen etasje  

 

Det har tidligere blitt foreslått en løsning for dere som innebærer at trappen til annen etasje snus, slik at passasjen fra 

trappearealet til rommene i annen etasje kommer et sted hvor høyden er tilfredsstillende. En slik løsning vil få minimale 

konsekvenser for bruken av huset, og burde etter vårt syn være en fullgod løsning. Løsningen ble senest tilbudt dere i 

forhandlingsmøtet den 8. mai 2017. Vedlagt oversendes for ordens skyld tegninger som viser forslag til løsning med endring 

av trapp. For å bli ferdig med saken tilbød ØB i dette møtet også at de ville utføre en rekke andre kostbare tilleggsarbeider 

uten å ta betalt for disse, samt at dere skulle få et betydelig pengebeløp.  

 

Andre monsen: 
Jeg har utelatt punktene 2-3 og 4 i dette brev da all informasjon til kommunen kommer frem i punkt 1
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Som kjent strandet forliksløsningen på at dere ønsket ytterligere kompensasjon i form av et høyere pengebeløp.  

 

Dersom løsningen med endring av trapp hadde blitt akseptert, ville arbeidene kunne vært utført i løpet av 60 dager, og det 

ville (trolig) foreligget midlertidig brukstillatelse/ferdigattest senest to uker etter dette. Dere kunne med andre ord tatt huset 

i bruk i sommer uten at dere ville hatt noen store ulemper, ettersom forslaget kun innebærer minimale endringer av den 

planløsning som er i huset i dag. ØB synes det er bemerkelsesverdig at løsningsforslaget ikke ble akseptert, men kan lite 

annet gjøre enn å ta dette til etterretning.  

 

4. Veien videre 

 

ØB oppfatter forliksavtalen dit hen at ØB må avvente fylkesmannens behandling av søknaden om takopplett, og vil derfor 

ikke foreta seg arbeider for å få tilfredsstillende høyde på loftet før det foreligger byggetillatelse for tiltaket, med mindre ØB 

kommer til enighet med dere om en alternativ løsning.  

 

Om dere endrer mening og aksepterer endringen ved å snu på trappen, kan ØB snu seg rundt og få gjort arbeidet i løpet av 

kort tid, slik at dere kan ta huset i bruk. ØB kan også tilby NOK 100.000 i form av et pengebeløp for å dekke eventuelle 

ulemper på deres side. (Selv om alle "ulemper" skulle være mer enn dekket i de MNOK 1 som allerede er gitt i 

kompensasjon). Etter mitt syn er dette den beste løsningen. Har dere andre endringsforslag med hensyn til trapp/høyde på 

loft, lytter ØB gjerne til disse også.  

 

Saken er uansett slik at dere kan flytte inn i huset i løpet av kort tid dersom dere ønsker det.  

 

Dersom det ikke gis tillatelse til takopplett og ØB heller ikke kommer til enighet med dere om alternativ utbedringsmåte, 

mener ØB at de etter kjøpekontrakten har rett til å gjøre slik konstruksjonsmessig endring av trapp som de har tilbudt.   

 

Avslutningsvis må jeg ta opp at jeg både undertegnede og ØB oppfatter at dere har en svært lite konstruktiv holdning til 

saken. Jeg nevner:  

- ØB er blitt politianmeldt. 

- Dere har opprettet egen nettside om ØB og boligprosjektet, hvor ØB og ansatte hos ØB omtales i lite hyggelige termer.  

- I telefonsamtale til undertegnede meddelte du at dere skal "knuse Øygarden Boligutvikling" dersom ØB ikke vil 

akseptere et forlik hvor de gjør betydelige ombyggingsarbeider og i tillegg betaler deg NOK 480.000 i ytterligere 

kompensasjon, som kommer i tillegg til de NOK 1.000.000 som ØB allerede har utbetalt til dere.  

- Du fortalte i telefonsamtalen at dere arbeider med en sak overfor DIBK og at dere vil sende brev til DIBK med mindre ØB 

aksepterer forlik som beskrevet i forrige punkt innen en uke.  

- Dere vil kontakte media dersom ØB ikke aksepterer å inngå forliket på slike vilkår som skissert av deg.  

- Din kone har uttrykt at det aldri vil være aktuelt for dere å flytte inn i boligen – selv etter eventuelt takopplett er bygget.  

 

Endelig nevnes at det er viktig at dere utfører arbeidene som skal utføres som egeninnsats, herunder maling av hus, før 

huset blir påført skader.  

 

ØB innser at det er utfordrende å holde en konstruktiv dialog, og ber derfor om at eventuelle henvendelser i fremtiden skjer 

til undertegnede. 

 

 

Med vennlig hilsen  

Arild Solheimsnes 

Advokat 
 

Garmann, Mitchell & Co Advokatfirma DA 
T: +47 98 21 30 76 E: as@gmco.no W: gmco.no A: Thormøhlens gate 53D, 5006 Bergen 
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Akivsaknr.16/522 – HistSak 12/1837 
 
 

Vi viser til brev fra Øygarden kommune av 19. oktober 2017, med frist for uttale innen 3. 
november 2017. 
 
Som kommunen har pekt på ble det angjeldende vedtaket fattet 11. juni 2017. Klagen fra TH 
Bhas Bygg AS av 9. september 2017 er derfor ikke fremmet innenfor lovens klagefrist på tre 
uker. Dette er beklagelig. Bakgrunnen for fristoversittelsen er primært at vedtaket ble mottatt 
under vår ferieavvikling. Det førte til at de ansvarlige ikke ble kjent med vedtaket før 
klagefristen hadde utløpt. Vi ber likevel om at klagen tas opp til behandling. 
 
Utgangspunktet for kommunens vurdering av om klagen likevel skal tas opp til behandling 
fremgår av forvaltningsloven § 31. Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas 
under behandling såfremt det av "særlige grunner" er rimelig at klagen blir prøvd, jf. 
forvaltningsloven § 31 første ledd bokstav b. I denne saken foreligger det særlige grunner som 
gjør det rimelig at klagen blir prøvd. 
 
Klagen gjelder et inngripende vedtak som kan få store konsekvenser for TH Bhas Bygg AS og 
de øvrige involverte parter. I tillegg kommer at klagen blant annet gjelder kommunens 
rettsanvendelse. Det er viktig å få fastslått riktig rettsanvendelse også med tanke på tilsvarende 
saker. Vi er dessuten kjent med at også andre har klaget på vedtaket, dog innen fristen, slik at 
vedtaket til en viss grad uansett skal realitetsbehandles påny. Det vil da fremstå som urimelig 
om TH Bhas Bygg AS sin klage ikke blir behandlet samtidig. 
 
Avslutningsvis kan nevnes at det vil være uheldig om TH Bhas Bygg AS blir tvunget til å gå 
til søksmål om vedtakets gyldighet for å få gjort sine innsigelser gjeldende. Det er et 
selvstendig poeng at klagemulighetene i forvaltningen skal uttømmes før saken går til 
domstolene. 
 
På denne bakgrunn anmodes om at klagen fra TH Bhas Bygg AS tas opp til behandling. 

 
 
 
Med vennlig hilsen  
 

Tove Andersen 

         
dir.tlf:   56 38 28 04 
Mobil:   966 25 477 


