
Teknisk sjef hos Norgeshus, Snorre Bjørkum, bekreftet at 
dette hus var bygget etter forskriftene.

4 måneder senere innrømmes det at dette huset ikke er 
bygget etter forskriftene.



Tett ved rekkverk i 2.etg. er det 220cm høyde, 72 cm ut fra
rekkverk er det 157cm høyde.

Jeg tok av gelender i trapp for å male den høye veggen, ettersom jeg
kunne både se og kjenne så var det kun 1 eller 2 skruer som hadde
truffet stender, dette må sjekkes! Da du har fjernet rekkverket og satt
det opp igjen, vil nok montøren kreve dokumentasjon på at der er
montert på samme plass som opprinnelig. 

Jeg ser at vinduer i 2.etg, soverom er for liten til rømningsvei og at
rømningsvei ved brann vil bli for smal til å løpe forbi gelender til trapp,
mot loftstue. Kravet for rømningsvei 50 x 60 cm .

Trappen ble satt inn tirsdag og vi ble svært overrasket onsdag da vi så
hvor trang passasje det er mellom rekkverk og tak i 2. etg og til vårt
soverom/tv stue og bad. 
Vi er bekymret for om det oppfyller kravene til rømningsvei og til
daglig bruk. I henhold til mine opplysninger er det ingen problem med
å tilfredsstille kravet til rømningsvei. 

Jeg snakket jeg med Bjarte på huset samme dag og nevnte at etter
rekkverk var kommet opp så ble jeg oppmerksom på hvor smalt det
var for oss å gå forbi. Du har fått og godtatt tegninger på huset, du
har besiktiget huset flere ganger før du skrev kontrakt. Du har også
tatt alt egeninnsats før du nå bemerker at det er for dårlig passasje.
Det er dette du har kjøpt, alt i henhold til tegninger og kontrakt. 

Vi kikket på alternative løsninger for flytting av trapp, eventuelt en
ark, han nevnte at dette kunne jeg ta opp med byggeselskapet, Er det
ikke noen krav til transportvei/passeringsbredde? 
Innerst ved rekkverk er det 215 cm høyde, 70 cm. fra rekkverk er det
kun 168 cm. høyde. Har snakket med Norgeshus, det de som har
prosjekteringsansvaret og de mener vi er godt innenfor kravene. 

Både jeg og min kone må ta hodet på skakke for å gå forbi her. Dette
er tross alt vårt hoved soverom eller som tegning viser, tv stue. At
dere velger tv stue som deres soverom, er et valg dere har gjort. Vi
har tegnet hoved soverommet i 1.etg. Ellers er det et dobbelt soverom
i 2 etg.

Det hadde vært veldig kjekt om det hadde kommet noen svar til meg
innen overtagelses forretningen avholdes i morgen kl. 14.00

Mvh. André

Den 18-12-2014 07:13, skrev Tove Andersen:

Ok, eg sender melding videre til byggeleder.
 
Mvh

Jeg sendte forespørsel til utbygger før overtakelsesforretning.
Jeg har utelatt noen spørsmål og svar, da de gjaldt andre feil på 

huset, all tekst som er rød er svaret fra utbygger, 
Bjarte Torsvik hos Øygarden boligutvikling AS






