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Foreløpig tilsynsrapport etter befaring 
 
Den 22 okt. 2021 gjennomførte bygningsmyndigheten i Trysil kommune plasstilsyn som 
varslet i brev datert 21 okt..2021. Forebyggende avdeling i Midt-Hedmark brann- og 
redningsvesen var også invitert til å delta på befaring med hjemmel i plan- og 
bygningslovens § 25-1 tredje ledd. 
 
På vegne av Trysil kommune stilte avdelingsleder bygg- og geodata Rune Møller Poulsen 
og prosjektleder bygg Ole Petter Blestad. For forebyggende avdeling i Midt-Hedmark 
brann- og redningsvesen stilte avd. leder Knut Bjørnseth og branninspektør-
tilsynsansvarlig Håvard Bryhn. Sameiet Pernup og Trybo AS hadde også representanter til 
stede under befaring. 
 
Hovedfokus i plasstilsyn var branncelleinndeling mellom leiligheter i toppetasje.  
 
Brannkonsept som fulgte byggesaken og som er utarbeidet av Rune Ullerud – Bygg- & 
Brannrådgiver datert 22 april 2015- sier at hver boenhet må være utført som egen 
brancelle (se vedlegg s. 9). 
 
Etter bygningsmyndigheten syn er ikke himling i boenhet utført som en del av branncelle 
da denne består kun av tak-ess plater og isolasjon. Brancelleindeling ble dermed 
undersøkt ved øyesyn på kaldt loft. 
 



 
Bilde 1. Viser åpning i møne og lyre som går over brancellevegg mellom boenheter. 

 

 
Bilde 2. Viser yttervegg mot svalgang, brancellevegg mellom boenheter og himling over svalgang. 

 



Konklusjonen i tilbakemeldingen fra forebyggende avdeling i Midt-Hedmark brann- og 
redningsvesen (se vedlegg) sier følgende; 
 
«MHBR trekker derfor konklusjonen om at utførelsen ikke kan være i samsvar med 
brannkonseptet eller tilhørende dokumenter». 
 
Bygningsmyndigheten i Trysil kommune sitter med likelydende oppfatning etter våre 
vurderinger. 
 
Konklusjon 
 
På bakgrunn av plasstilsyn utført 22 okt. 2021 foreligger det en reell bekymring for at 
bygget ikke er utført i tråd med brannkonsept utarbeidet Rune Ullerud – Bygg- & 
Brannrådgiver datert 22 april 2015. 
 
Vi ser dermed ingen grunn til å avslutte pågående tilsyn varslet i brev datert 21 okt..2021. 
 
Merknad 
 
Vi vil fortløpende vurdere trekke tilbake ferdigattest utstedt 16.12.2016 og med vedtaksnr. 
16/931, men velger foreløpig å støtte oss til Forebyggende avdeling i Midt-Hedmark brann- 
og redningsvesen sin vurdering av personsikkerhet; 
 
«Bygget er utstyrt med heldekkende brannalarmanlegg og automatisk slokkeanlegg. På 
bakgrunn av dette vurderer MHBR at forholdet ikke utgjør overhengende fare for liv- og helse, 
med den forutsetning om at disse installasjonen fungerer som tiltenkt. MHBR fremhever derfor 
viktigheten av at ansvarlig funksjon på eiersiden i byggverket påser at både brannalarmanlegg 
og automatisk slokkeanlegg fungerer som tiltenkt gjennom kontroll og vedlikehold, samt at 
beboere minnes om viktigheten av å forebygge at brann oppstår og at rutiner for rask og sikker 
evakuering er på plass». 
 
Videre vil vi benytte oss av lovhjemmel i plan- og bygningslovens § 25-2 annet ledd som 
lyder; 
 
Kommunen kan føre tilsyn når som helst i løpet av byggesaken og inntil 5 år etter at 
ferdigattest er gitt, jf. § 23-3 andre ledd. Hvis tilsynet viser vesentlig svikt som ikke er 
ivaretatt ved uavhengig kontroll, kan kommunen kreve sakkyndig bistand eller utføre 
tekniske prøver for tiltakshavers regning. Tilsynet skal avsluttes med en sluttrapport.  
 
Lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling § 25-2, Juridika (kopiert 
26. oktober 2021) 
https://juridika.no/no/lov/2008-06-27-71/%C2%A725-2 
 
 
 
 
 
 

https://juridika.no/no/lov/2008-06-27-71/%C2%A725-2


Med hilsen   
 
Rune Møller Poulsen 
Avdelingsleder 
Tlf. 47 47 29 72 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og sendes derfor uten signatur. 
 
Eventuelt svar på dette brevet sender du til postmottak@trysil.kommune.no merket 
2021/1497. 
 
Vedlegg: 
1 Brannkonsept  
2 Tilbakemelding fra Midt- Hedmark brann og redningsvesen etter plasstilsyn  
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