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Trysil kommune 

Bygg- og geodataavdelingen 

 

 

 

 

Vedtak om endring jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd og vedtak om 

opphør av bruk med øyeblikkelig virkning jf. plan- og bygningsloven § 

32-4 

 

2021/899 - Administrativt vedtak 

 

Det vises til klager på administrativt vedtak om opphør av bruk med øyeblikkelig virkning 

fattet av Trysil kommune 15.11.2021 med vedtaksnr. 2021/841. 

 

Det er registrert klage fra følgende personer/selskap: 

 

Liv Storsnes      Eier av leilighet 17 F 

Laila og Per Jon Stengrundet  Eier av leilighet 17 E 

Trybo AS      Tiltakshaver i byggesaken    

Locus Eiendom AS     Eier av leilighet nr. 17 A, B, C, D, I og J  

 

Alle klager er innkommet i rettidig jf. fvl § 29 første ledd, og alle anses part jf. fvl § 2 e 

(definisjon), og har dermed klagerett jf. fvl § 28 første ledd. 

 

Ovennevnte klager behandles i samme sak av praktiske årsaker og med utgangspunkt i at 

klagene gjelder samme sak og samme forhold. Dette tilsier samme resultat av denne 

behandling for samtlige parter. 

 

Momenter fremsatt av klagepart 

 

Liv Storsnes, Laila og Per Jon Stengrundet.  

 

Ovennevnte klageparter har identisk ordlyd i sine klager og kommer med følgende 

moment: 

 

«Bruksforbudet er meget inngripende for oss, og vi klager derfor på denne beslutningen». 

 

Trybo AS og Locus Eiendom AS - begge representert av senioradvokat Karoline Hagen 

ved Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS (AVCO) har likelydende innhold i sine klager, 

og kommer med følgende moment: 

 

Advokaten i AVCO skriver følgende under innledning i sin klage: 

 



 

«Klagers anførsler er i det alt vesentlig begrunnet i rapport utarbeidet av Safezone AS, 

som har foretatt en uavhengig gjennomgang av Pernup med det formål å vurdere den 

reelle brannsikkerheten i bygget, herunder vurdere om de avvik, feil og mangler som er 

avdekket danner et tilstrekkelig grunnlag for å fatte vedtak om opphør av bruk med 

øyeblikkelig virkning, som i realiteten innebærer at brukstillatelsen er trukket tilbake». 

 

 

1. Vedtaket er ugyldig som følge av saksbehandlingsfeil og sitt innhold 

 

Det oppsummeres med at vedtaket er ugyldig på grunn av mangler ved saksbehandlingen 

og sitt innhold. 

 

I brevet fra AVCO anføres at Trysil kommune ikke har oppfylt sin plikt til forsvarlig 

saksutredning, begrunnelse og lovbestemt vurdering av forholdsmessighet. 

 

«Det må særlig bemerkes at beslutningen om opphør av bruk med øyeblikkelig virkning 

først og fremst har sin bakgrunn i en relativt enkel og unyansert rapport rekvirert av 

sameiet / Arnfinn Hoel, og uten at det er foretatt noen som helst vurderinger knyttet til de 

praktiske og økonomiske konsekvensene ved å fatte et slikt inngripende vedtak. Det er 

heller ikke foretatt en konkret vurdering knyttet til brannsikkerheten for leilighetene i de 

ulike etasjene, slik Safezone AS har gjort.. 

 

Ettersom kommunen ikke har vurdert de ulempene pålegget vil medføre, foreligger heller 

ingen forholdsmessighetsvurdering som man er pålagt å foreta i henhold til pbl § 32-10.» 

 

På bakgrunn av ovennevnte menes det at vedtaket skal gjøres ugyldig iht. fvl § 41. 

 

2. Begjæring om omgjøring 

 

Det anføres at kommunen har en plikt til å omgjøre vedtak som følge av ugyldighet og 

viser samtidig til fvl § 35 siste ledd. 

 

3. Varsel om erstatningskrav 

 

«Endelig varsles det om erstatningskrav for det økonomiske tapet Trybo AS er påført, og 

vil bli påført, som følge av at kommunen har fattet vedtak om opphør av bruk». 

 

«Endelig varsles det om erstatningskrav for det økonomiske tapet Locus Eiendom AS er 

påført, og vil bli påført, som følge av at kommunen har fattet vedtak om opphør av bruk». 

 

Viser for øvrig til klagene i sin helhet sammen med supplerende uttalelser datert – se 

vedlegg. 

 

Bakgrunn 

 

Trysil kommune åpnet tilsyn på leilighetsbygget Pernup i april i år. I utgangspunktet dreide 

dette seg om luftelyre på taket som ble omsøkt og godkjent etter at ferdigattest ble gitt for 



 

selve leilighetsbygget. Byggesaken om lyren sto «åpen» all den tid Nye Trysil Byggsystem 

hadde meldt oppbud. Trysil kommunes intensjon var å få dekket opp byggesaken med 

ansvarlige foretak, pålegge uavhengig kontroll av utførelse for deretter å «lukke» saken 

med ferdigattest. Dette etter at vi ble gjort oppmerksom på ulovligheter. Kravet ble fremsatt 

til Trybo som etter Trysil kommune og ansvarlig søkers syn var tiltakshaver i den konkrete 

saken. Etter dialog med Trybos advokat AVCO ved senioradvokat Karoline Hagen 

besluttet Trysil kommune den 29.06.2021 å frafalle sak om luftelyre da det ikke var 

beviselig at Trybo var tiltakshaver. Det må likevel legges til grunn at på bakgrunn av denne 

saken ble Trybo kjent med at det mest sannsynlig forelå feil med denne lyra som påvirket 

bygget forøvrig og da særlig leilighetene i plan tre.  

 

06.06.2021 la Trysil kommune ned krav om uavhengig kontroll av takkonstruksjonen for 

leilighetsbygget med hjemmel i plan- og bygningsloven § 24-1, basert på en 

bekymringsmelding oversendt 04.06.2021. Sammen med bekymringsmelding ble det 

overlevert en analyserapport fra Mycoteam datert 30.04.2021 som viser klart at det 

forekommer vekst av muggsopp på stedet. 

 

Denne gang var det ikke vil om at Trybo AS var tiltakshaver da dette handlet om selve 

leilighetsbygget. Kommunen ble forespurt av tiltakshaver om forlenget frist for 

tilbakemelding, hvilket ble etterkommet. Ny frist ble derfor satt til 20.08.2021. I 

mellomtiden, 09.08.2021, kom det inn tilleggsopplysninger til den opprinnelige 

bekymringsmeldingen. Sammen med disse opplysningene ble det også vedlagt 

befaringsrapport tak fra Elverum Takservice AS og takstrapport fra Takstgruppen AS som 

begge påpeker feil og mangler knyttet til takkonstruksjon. 

 

Trybos advokat AVCO ved senioradvokat Karoline Hagen svarer i brev oversendt 

11.08.2021. Det blir også flere runder i denne forbindelse hvor tiltakshavers advokat 

hevder at det ikke er adgang for å kreve uavhengig kontroll det femte året etter at 

ferdigattest er gitt. Bygningsmyndigheten tok kontakt med Direktoratet for byggkvalitet 

(Dibk) for å sjekke ut dette. Nedenfor er et utdrag fra svaret til Dibk; 

 

Kommunen kan kreve uavhengig kontroll etter en konkret vurdering, jf. 

byggesaksforskriften (SAK10) § 14-3. Det framgår av bestemmelsen at dette er aktuelt når 

det på grunnlag av planbestemmelser, forhåndskonferanse, søknadsbehandling eller ved 

tilsyn anses å foreligge forhold som gjør kontroll nødvendig for å sikre kvalitet i det ferdige 

tiltaket. Uavhengig kontroll kan dermed blant annet pålegges i forbindelse med tilsyn som 

kan gjennomføres inntil 5 år etter av ferdigattest er gitt. Etter plan- og bygningsloven (pbl) 

§ 25-2 framgår det også at dersom tilsynet viser vesentlig svikt som ikke er ivaretatt ved 

uavhengig kontroll, kan kommunen kreve sakkyndig bistand eller utføre tekniske prøver for 

tiltakshavers regning. 

 

På bakgrunn av tilbakemelding fra AVCO og Dibk åpnet Trysil kommune tilsyn mot Trybo 

AS (tiltakshaver), 27.09.2021, etter kapittel 25 i plan- og bygningsloven for å sikre 

dokumentasjon på at utførelse for takkonstruksjon med tanke på lufting er i tråd med 

gjeldende lov og forskrift. Vi ba også om dokumentasjon på at toppetasjen i 

leilighetsbygget var tilfredsstillende utført brannteknisk. Vi la også til følgende kommentar i 

samme brev; 



 

 

«Vi er kjent med at utførende foretak ikke lenger eksisterer, og ber derfor om at dette 

dokumenteres av kompetent firma». 

 

Bakgrunnen for at tilsynet ble åpnet, var en rekke henvendelser om bekymring fra Sameiet 

Pernup om forhold som gikk ut nettopp på det vi ba om dokumentasjon på. Ettersom flere 

av de ansvarlige foretakene har meldt oppbud eller avviklet sine selskap etter at 

ferdigattest ble utstedt, er tilsynet rettet mot tiltakshaver i byggesaken (Trybo AS), jf. pbl § 

23-1.   

 

Tilbakemelding på vårt krav fra senioradvokat Karoline Hagen AVCO AS på vegne av 

tiltakshaver datert 19.10.2021 var i korte trekk at svaret på dette allerede ligger i 

byggesaken gjennom søknad om ferdigattest, gjennomføringsplan og bekreftet utført 

kontroll. Videre vises det til plan- og bygningsloven § 21-10 første ledd. Dette var 

dokumentasjon som allerede lå i byggesaken. Kommunen fikk med andre ord ikke besvart 

spørsmålene i brevet datert 27.09.2021. 

 

21.10.2021 varslet bygningsmyndigheten om at vi ville foreta plasstilsyn. Det ble samtidig 

informert om at Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS var invitert til å delta på tilsyn. 

Plasstilsynet ble gjennomført 22.10.2021. 

 

26.10.2021 sendte bygningsmyndigheten i Trysil kommune ut foreløpig rapport etter 

plasstilsyn med følgende 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». 

 

Trysil kommune la også til følgende 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;...» 

 

27.10.2021 varslet Trysil kommune at det var besluttet å be om sakkyndig bistand på 

tiltakshavers regning jf. plan- og bygningsloven § 25-2 annet ledd, og 29.10.2021 sendte vi 

en bestilling til Norconsult AS. 

 

11.11.2021 tilbakeviser senioradvokat Karoline Hagen ved Aurlien Vordahl & Co 

Advokatfirma AS på vegne av tiltakshaver beslutningen og opplyser samtidig om at Trybo 

AS har engasjert foretaket TekØk AS til å gjennomføre uavhengig kontroll av utførelsen 

knyttet til brannsikkerheten. 

 

12.11.2021 mottok Trysil kommune den fullstendige rapporten fra Firesafe AS. 

 



 

15.11.2021 sendte Trysil kommune ovennevnte rapport til Norconsult AS og Midt- 

Hedmark brann- og redningsvesen i den hensikt i å få innspill til om det ville være mulig å 

se på avbøtende tiltak slik at bygget fortsatt kunne anses trygt nok å oppholde seg i i 

påvente av åpenbare behov til utbedringer med tanke på branntekniske forhold. Svaret til 

Norconsult som kom samme dag, var som følger: 

 

Basert på den informasjonen vi sitter med nå (feilene som ble avdekket av Firesafe), blir 

det utfordrende å finne avbøtende tiltak som kan veie opp for alle manglene og feilene 

som er funnet på brannsikkerhet. Både med tanke på at feilene/manglene berører mange 

av paragrafene i kap. 11 i TEK, samt at majoriteten av feilene går direkte på 

personsikkerhet og rømningssikkerhet. 

 

Konklusjonen i tilbakemeldingen fra Midt-Hedmark brann- og redningsvesen var som 

følger: 

 

Etter en helhetsvurdering fra vår befaring av overnevnte byggverk den 22.10. 2021 og nye 

opplysninger fra kvalifisert brannrådgiver gjennom brannteknisk notat, vurderer MHBR at 

summen av alle avdekte avvik utgjør både en overhengende fare for tap av liv og unormalt 

store materielle konsekvenser, dersom det oppstår brann i byggverket. 

 

Samme dag (15.11.2021) vedtok Trysil kommune opphør av bruk med øyeblikkelig 

virkning for leilighetsbygget Pernup på eiendom med gårds- og bruksnummer 30/1 med 

hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 32-4, og med følgende begrunnelse; 

 

«Vedtaket er fattet på bakgrunn av innkommet dokumentasjon, bekymringsmeldinger, 

rapport fra Firesafe av 12.11.2021 og plasstilsynsrapporten av 26.10.2021». 

 

Vurdering 

 

Behandling av klagen 

 

Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS (heretter AVCO) viser til kommuneloven § 13-3 

annet og tredje ledd, som igjen viser til forvaltningsloven § 28 andre ledd, og ser ut til å 

mene at kommunen er klageinstans og hevder at ansatte som var med på å forberede 

vedtaket, er inhabile til å delta i klageinstansens behandling av saken eller forberedelsen 

til denne. 

 

 

 

 

Merknad fra Trysil kommune: 

 

Vi viser i denne sammenheng til plan- og bygningsloven § 1-9 hvor det fremkommer at det 

er departementet som er klageinstans for klager på vedtak etter plan- og bygningsloven. 

Denne kompetansen er delegert Statsforvalteren, som da er «klageinstans» etter reglene i 

forvaltningsloven. 

 



 

Kommunen skal like fullt motta og vurdere klagen etter forvaltningsloven § 33.  

 

Det er med andre ord tillatt og hensiktsmessig at klagen vurderes av de samme personene 

i kommunen som fattet vedtaket. 

 

Ugyldig vedtak 

 

Partene i klagesak Trybo AS og Locus Eiendom AS via AVCO, hevder at vedtaket er 

ugyldig som følge av saksbehandlingsfeil og sitt innhold. Det henvises til plan- og 

bygningsloven § 32-4: 

 

«Om nødvendig kan plan- og bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg om stans 

av arbeid eller opphør av bruk med øyeblikkelig virkning. Slikt pålegg kan gis uten 

forhåndsvarsel. Om nødvendig kan plan- og bygningsmyndighetene kreve bistand av 

politiet for gjennomføring av pålegg om stans. 

 

Et pålegg om bruk med øyeblikkelig virkning må anses nødvendig» 

 

AVCO viser til Gyldendals rettsdata (note1010), med videre henvisning til lovens 

forarbeider at avgjørelser må treffes raskt, uten at man nødvendigvis har oversikt over alle 

sakens sider. Det presiseres imidlertid at vedtaket skal oppfylle kravene til forsvarlig 

saksbehandling jf. forvaltningsloven § 17. 

 

Videre viser AVCO til Hålogoland lagmannsretts dom avsagt 16.01.2018, inntatt i LH-

2017-105765, hvor lagmannsretten konkluderte med at kommunens pålegg om 

riving/flytting av en garasje mv. kombinert med ileggelse av tvangsmulkt var ugyldig. Det 

ble begrunnet med at kommunen ikke hadde oppfylt sin plikt til forsvarlig saksutredning, 

begrunnelse og lovbestemt vurdering av forholdsmessighet. 

 

AVCO mener at vedtaket må kjennes ugyldig etter forvaltningsloven § 41 (med henvisning 

til dom i Hålogoland lagmannsrett) da de hevder det ikke foreligger en 

forholdsmessighetsvurdering iht. pbl § 32-10. 

 

Kommentar fra Trysil kommune: 

 

AVCO viser til Hålogoland lagmannsretts dom avsagt 16.01.2018, Inntatt i LH-2017-

105765. 

 

Dommen det vises til, handler i korte trekk om at Vestvågøy kommune vedtok å pålegge 

flytting/riving av en garasje kombinert med ileggelse av tvangsmulkt.  

 

Saken i seg selv er vesentlig annerledes enn denne konkrete saken. Avgjørelsen fra 

Hålogoland gjaldt en feilplassert garasje i strid med planen og omhandlet ikke 

personsikkerhet. Videre ble vedtak som er gjort i Vestvågøy-saken, hjemlet i plan- og 

bygningsloven § 32-3, altså et annet hjemmelsgrunnlag enn denne konkrete saken.  

 



 

Saken det vises til av AVCO, kan ikke sies å være relevant for denne sak med hjemmel i 

plan- og bygningsloven § 32-4 da alle vurderinger baserer seg på et annet utgangspunkt. 

 

Det som er relevant, er utgangspunktet og ordlyden i lovhjemmel i konkrete sak, (plan- og 

bygningsloven § 32-4), Samordning av sanksjoner (plan- og bygningsloven 32-10), 

Utredningsplikt (forvaltningsloven § 17 første ledd) og begrunnelsens innhold 

(forvaltningsloven § 25). 

 

Bestemmelsen i plan- og bygningsloven § 32-4 starter med; Om nødvendig.. På bakgrunn 

av denne formulering gis myndigheten et skjønn til å benytte seg av denne bestemmelsen, 

og ikke med et forhåndsvarsel slik det fremkommer av plan- og bygningsloven § 32-2. 

 

På tidspunktet vedtaket ble fattet anså Trysil kommune det som helt nødvendig å legge 

ned bruksnekt, og Trysil kommune viser i denne sammenheng til vedtaket som ble fattet 

15.11.2021 og med tilhørende vedlegg. Det forelå på dette tidspunkt en rapport fra 

Firesafe som konkluderte med følgende:  

 

Etter en overordnet gjennomgang av bygget er inntrykket at bygget har mye til dels 

grunnleggende og store branntekniske feil og mangler, som til sammen reduserer 

personsikkerhetsnivået til å være vesentlig mye lavere enn hva minimumskravene i 

Byggteknisk forskrift angir. Det er ikke funnet bevist at brannkonseptet er fulgt eller 

forsøksvis fulgt. 

 

Videre ble denne rapporten forelagt Midt-Hedmark brann- og redningsvesen som hadde 

følgende tilbakemelding til denne: 

 

Etter en helhetsvurdering fra vår befaring av overnevnte byggverk den 22.10. 2021 og nye 

opplysninger fra kvalifisert brannrådgiver gjennom brannteknisk notat, vurderer MHBR at 

summen av alle avdekte avvik utgjør både en overhengende fare for tap av liv og unormalt 

store materielle konsekvenser, dersom det oppstår brann i byggverket. 

 

Klagers anførsler (Trybo AS og Locus Eiendom AS) representert ved AVCO er i det alt 

vesentlige begrunnet i rapport fra Safezone AS datert 03.12.2021. 

 

I nevnte rapport er det dokumentert følgende avvik, feil og mangler som representerer en 

reduksjon av personsikkerheten i bygget: 

 

 Bruk av isolasjon av typen iCell Lösull12, som har brannklasse E i henhold til NS-

EN 13501 over Tak-ess platene i himlingen i 3. etasje. 

 Manglende branncellebegrensende skillekonstruksjon mellom leiligheter og 

svalgang/balkonger i 3. etasje. 

 Manglende deteksjon på de innglassede balkongene, samt over himlingen til 

leilighetene i 3.etasje. 

 Manglende brannverntiltak i tilknytning til spesielt det ene av de to åpne 

garasjeanleggene i forhold til nærheten til svalgangene og rømningstrappene. 

 



 

Dette er altså forhold som ikke bare var der på tidspunktet vedtaket ble fattet (15.11.2021), 

men også i den tiden det tok å kartlegge bygget og finne frem til evt. avbøtende tiltak i 

påvente av overnevnte utbedringer (03.12.2021.). 

 

Videre viser vi til rapport fra Safezone AS s. 45 Scenario 2 – brann over himling og med 

følgende utdrag: 

 

Dersom man forutsetter at brannstart skjer i en driver over himlingen, så vil det imidlertid 

være en reell mulighet for brannspredning over himlingen uten at deteksjonsanlegget 

aktiveres, da det ikke er installert noen detektorer over himlingen. Siden det heller ikke er 

installert vanntåkedyser over himlingen, så vil heller ikke det installerte slokkeanlegget 

kunne bidra til å hindre brannspredning i dette området.  

 

Et slikt scenario kan resultere i:  

 

a.  Antenning av takplater og fagverksstolene, med lokalt nedfall av takkonstruksjonen 

over den aktuelle leiligheten  

b. Spredning av brann til naboleiligheten, via himlingsrommet over svalgangen (se Figur 4-

7).  

 

Ovennevnte var altså et scenario som kunne ha skjedd med store konsekvenser, og Trysil 

kommune viser i denne sammenheng til foreløpig tilsynsrapport etter plasstilsyn som er 

inne på dette området (kaldt loft over himling) og som nevnt i begrunnelse for vedtak.  

 

Trysil kommune engasjerte Norconsult AS for å kartlegge bygget som varslet i brev 27.10. 

2021. Rapporten avdekker feil og mangler med tanke på brannsikkerhet og kommer med 

følgende konklusjon; 

 

Under befaringen ble det funnet en rekke avvik fra brannkonseptet og krav som stilles i 

forskriften, som vil si at den branntekniske utførelsen av leilighetsbygget er mangelfull og 

ikke i tråd med regelverket som var gjeldende på oppføringstidspunktet.  

 

Det er avdekket avvik som kan redusere sikkerhetsnivået i bygget vesentlig, dette omfatter 

blant annet:  

 

• Innbygging av svalgang i enkelte områder.  

• Brennbare overflater på vegger i svalgangen.  

• Ikke tilfredsstillende sikring av utvendig rømningstrapper.  

• Manglende dekningsgrad på både sprinkleranlegget og brannalarmanlegget.  

• Det er dårlig sikkerhet mot brannspredning mellom brannceller ved balkongene.  

• Det er dårlig sikkerhet mot brannspredning til loft.  

• Plan 3 inkludert kaldt loft er oppført som en stor branncelle.  

• Garasjene er ikke tilfredsstillende adskilt fra bygget.  

 

Dette medfører at brannsikkerhetsnivået i bygget er vesentlig lavere enn hva 

minimumskravene i byggteknisk forskrift angir. 

 



 

Det er også verdt å merke seg denne kommentaren gjengitt fra side 5 i rapporten: 

 

Norconsult AS har gjennomført en befaring av bygget den 24. november 2021.  

Befaringen ble gjennomført som en visuell inspeksjon, og ingen destruktive undersøkelser 

ble foretatt. På befaringen ble kjeller med tilhørende parkeringsplasser, bodareal og 

teknisk rom gjennomgått, samt svalgangen i 1.-3. etasje og leilighet nr. 301 og 302 i plan 

3. Skjulte forhold som for eksempel sjakter, gjennomføringer over himling osv. som ikke 

var tilgjengelig under befaring er ikke en del av denne vurderingen. Dette betyr at 

omfanget av feil kan være større enn angitt. 

 

Ovennevnte rapport og rapport fra Safezone har avdekket mange av de samme feil og 

mangler. Dette samsvarer godt med rapporten fra Firesafe som kom med følgende 

konklusjon; 

 

Etter en overordnet gjennomgang av bygget er inntrykket at bygget har mye til dels 

grunnleggende og store branntekniske feil og mangler, som til sammen reduserer 

personsikkerhetsnivået til å være vesentlig mye lavere enn hva minimumskravene i 

Byggteknisk forskrift angir. Det er ikke funnet bevist at brannkonseptet er fulgt eller 

forsøksvis fulgt. 

 

AVCO trekker inn følgende utsagn i sin klage: 

 

Det må særlig bemerkes at beslutningen om opphør av bruk med øyeblikkelig virkning 

først og fremst har sin bakgrunn i en relativt enkel og unyansert rapport rekvirert av 

sameiet / Arnfinn Hoel.. 

 

Det er i ettertid dokumentert gjennom ytterligere to rapporter, med tilnærmet likelydende 

konklusjoner, at Firesafe gjorde en tilsvarende vurdering i sin rapport, og som vi benyttet 

som en del av vårt beslutningsgrunnlag 15.11.2021.Alle tre foretak må kunne sies å ha 

meget god kompetanse innenfor det branntekniske. 

 

Oppsummert vil vi hevde at alle tre rapporter dokumenterer at nødvendigheten til å benytte 

seg av lovhjemmel gitt i plan- og bygningsloven § 32-4 var til stede på vedtakstidspunktet. 

 

Et vedtak om bruksnekt er meget inngripende, og spesielt i det omfanget som er i konkrete 

sak - 18 boenheter måtte fraflyttes umiddelbart da det etter bygningsmyndighetens mening 

forelå en reell bekymring for personsikkerheten til beboerne. Det er også flere eldre 

mennesker i dette bygget som etter vårt skjønn forsterket behovet for at de ikke kunne 

oppholde seg der lenger på bakgrunn av den kunnskapen vi da satt på. 

 

Carl Wilhelm Tyrén, Plan- og bygningsloven. Lovkommentar, § 32-4. Pålegg om stans og 

opphør med øyeblikkelig virkning, Juridika (kopiert 14. desember 2021): 

 

Bruk av øyeblikkelig stans er særlig aktuelt i tilfeller hvor det ulovlige forhold medfører fare 

eller uopprettelig skade 

 



 

Adgangen til øyeblikkelig stans er en «kan-bestemmelse», og kommunen bør ved 

vurderingen av om adgangen skal benyttes, blant annet legge vekt på risiko og fare 

forbundet med at det ulovlige forhold fortsetter, samt kostnadsmessige og 

rettssikkerhetsmessige forhold. Det ligger imidlertid i sakens natur at kommunen i slike 

tilfeller vil måtte treffe avgjørelser raskt, og før man har full oversikt over alle sider ved 

saken. Avgjørelser av denne karakter vil således kunne være forsvarlig behandlet, selv om 

det i ettertid viser seg at det forelå ytterligere opplysninger av betydning for 

ulovlighetsspørsmålet. 

 

I konkrete sak handlet det om risiko for menneskers liv ved å tillate disse å fortsette bo der 

på tross for det kommunen var blitt gjort kjent med gjennom bekymringsmeldinger, 

plasstilsyn og tilbakemeldinger fra Midt-Hedmark brann- og redningsvesen og Norconsult 

AS samt rapporten til Firesafe AS. Det fremstår åpenbart at konsekvensene ved en brann 

kunne medført dramatiske konsekvenser for både personsikkerhet, dvs. liv og helse og 

materielle verdier. På denne bakgrunn måtte kommunen handle raskt til tross for at det på 

tidspunktet ikke var mulig å ha full oversikt over aller sider av saken. Etter kommunens 

oppfatning var bekymringen av en slik karakter at det var påkrevd med bruksforbud. 

 

Ovennevnte adresseres også til momenter i klage fremsatt av Liv Storsnes, Laila og Per 

Jon Stengrundet. 

 

Det blir hevdet gjennom «supplering av klage» i klage fra AVCO på vegne av tiltakshaver 

at Safezone AS v/Geir Drangsholt tok kontakt med Midt-Hedmark brann- og 

redningsvesen allerede dagen etter vedtak og uttrykte at det ikke var overhengende fare ut 

ifra det han hadde lest i brannkonseptet. Han skulle ha kommet med et ønske om et møte 

med avdelingsleder for å unngå forbud mot bruk av byggverket, altså dagen etter vedtaket 

var utstedt. Det hevdes videre at forespørselen ikke ble imøtekommet. 

 

Kommentar fra Trysil kommune: 

 

Dette medfører ikke riktighet. Det ble opprettet kontakt på SMS mellom Safezone og Trysil 

kommune 16.11.2021 (dagen etter vedtak). Trysil kommune ba om redegjørelse på e-post 

med lovnad om at vi skulle ta kontakt så snart som mulig etter dette, men det kom aldri 

noen e-post fra Safezone. 

 

Det anføres fra AVCO at vedtaket skal omgjøres etter fvl § 35 første ledd bokstav a. 

(Rettet til fvl § 35 c i «supplerende uttalelse» i brev oversendt 13.12.2021). 

 

Kommentar fra Trysil kommune: 

 

Trysil kommune bemerker at forvaltningsloven § 35 (omgjøring av vedtak uten klage) ikke 

kan komme til anvendelse da vedtaket er påklaget. 

 

AVCO argumenterer for at vedtaket er ugyldig etter fvl § 35 c «Vedtaket må anses 

ugyldig» og fvl § 41 «Er reglene om behandlingsmåten i denne lov eller forskrifter gitt i 

medhold av loven ikke overholdt ved behandlingen av en sak som gjelder enkeltvedtak, er 



 

vedtaket likevel gyldig når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket 

bestemmende på vedtakets innhold» 

 

Kommentar fra Trysil kommune: 

 

Som hentet fra Lovkommentaren til Geir Woxholth s. 603 4. utg. er formålet med disse 

saksbehandlingsreglene å sikre materielt sett riktige avgjørelser. Bygningsmyndigheten er 

klar på at her er det gjort riktig avgjørelse basert på den informasjonen vi hadde. 

 

Det vises i lovkommentaren altså til konkrete feil som fører til at avgjørelsen er ugyldig 

etter bokstav c. Det er av advokaten vist til den nye rapporten til Safezone, og at denne 

har momenter som avbøtende tiltak for å konkretisere en feil gjort av 

bygningsmyndigheten. Dette kan ikke være tilfelle, da rapporten fra Safezone ikke forelå 

på tidspunktet for vedtaket.  

 

Av side 605 i lovkommentaren er det vist til følgende: «Normalt kan det derfor slås fast at 

feilens innvirkning er et nødvendig og tilstrekkelig vilkår for at ugyldighet inntrer.». 

 

Oppsummering 

 

Trysil kommune mener at det ikke er grunnlag for at vedtaket skal kjennes ugyldig etter 

forvaltningsloven § 41. På tidspunktet vedtaket ble gitt, ble lovens ordlyd fulgt i den grad 

det var mulig etter plan- og bygningsloven §§ 32-4 og 32-10. Dette har i ettertid blitt 

behørig dokumentert via rapporter fra Safezone AS og Norconsult AS som begge 

konkluderer med vesentlige avvik som er av betydning for personsikkerhet som lå der da 

beslutningen ble tatt. Vedtaket ble videre begrunnet med innkommet dokumentasjon, 

bekymringsmeldinger, rapport fra Firesafe av 12.11.2021 og plasstilsynsrapporten av 

26.10.2021. 

 

Selv om vi mener det ikke er grunnlag at vedtaket skal kjennes ugyldig etter 

forvaltningsloven § 41, foreligger ny informasjon, i form av rapportene fra nevnte Safezone 

og Norconsult, samt sakkyndig uttalelse fra Sweco som gir mulighet for at vedtaket kan 

endres. 

 

Endring av vedtak etter forvaltningsloven § 33 (Saksforberedelsen i klagesak) 

 

Fvl § 33 annet ledd: 

 

Underinstansen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. Den kan oppheve eller 

endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. Dersom vilkårene for å behandle 

klagen ikke foreligger, skal underinstansen avvise saken, jfr. dog § 31. 

 

Trysil kommune ønsker at beboerne skal få komme tilbake til hjemmene sine så snart som 

mulig, men vil være sikker på at personsikkerheten er ivaretatt før det skjer. 

 

Vi har altså adgang etter fvl § 33 annet ledd til å endre det opprinnelige vedtak om 

bruksnekt. 



 

 

Safezone AS har opplistet følgende tiltak for å øke personsikkerheten til et akseptabelt 

nivå i påvente av permanente løsninger: 

 

 Etablere en våken vaktordning inntil disse tiltakene er iverksatt. 

 Åpne de innglassede balkongene, og fjerne brennbart materiale og tennkilder på 

balkongene. 

 Stenge de åpne garasjene for parkering og bruk, samt koble fra all strøm til 

garasjene. 

 Etablere deteksjon over himlingene til alle seks leilighetene i 3. etasje. 

 Fjerne all brennbar isolasjon med brannklasse E. 

 

Videre uttaler de at personsikkerheten for beboere i 1 og 2. etasje ikke er redusert som 

følge av de svakheter som er avdekket i bygget forutsatt at de frittstående garasjene 

stenges for bruk. 

 

I forbindelse med kommunens vurdering av vårt beslutningsgrunnlag for leilighetsbygget 

Pernup er det bedt om sakkyndig bistand fra brannrådgiver hos Sweco. Oppdraget lød 

som følger: 

 

«Oppdraget består i, og avgrenses til, sakkyndig bistand for å kvalitetssikre at de tiltakene 

som er foreslått i Safezone AS sin rapport er tilfredsstillende, og for å danne grunnlag for 

kommunens videre vurderinger i saken. Det er kun de to rapportenes innhold som skal 

vurderes. De to rapportene må ses i sammenheng for et best mulig grunnlag.» 

 

Forespørselen ble sendt til Sweco 13.12.2021. 

 

15.12.2021 forelå det et notat fra Sweco som konkluderer slik: 

 

«Sweco deler de konklusjoner som er angitt fra Safezone, med tillegg til at svalganger 

oppgraderes enten ved at vanntåkeanlegget dokumenteres å ha tilfredsstillende dekning, 

eller ved at svalgangskledningen oppgraderes til å tilfredsstille krav til B-s3,d0. Anbefalte 

strakstiltak for å ivareta personsikkerhet frem til at bygget oppgraderes for å fullt ut oppfylle 

krav stilt i TEK10 er: 

 

 Åpne opp balkonger som er innglasset slik at mer enn 50% åpenhet oppnås samt 

fjerne brannbelastingen på balkonger 

 Stenge garasjene samt frakoble strøm 

 Etablere deteksjon over himling i 3 etasje 

 Fjerne brennbar isolasjon over himling i plan 3 

 Erstatte/oppgradere trepanel på svalganger til overflate som oppfyller B-s3,d0 eller 

dokumentere dekning av automatisk slokkeanlegg på svalgang 

 

Det legges videre til grunn at alle forhold som er avdekket utbedres for at bygget skal 

tilfredsstille krav angitt etter TEK10.» 

 



 

Som vi ser, støtter Sweco Safezone AS sine vurderinger av anbefalte tiltak, men kommer 

med et nødvendig tilleggspunkt. Tilleggspunktet kommer som en følge av at Sweco ikke 

støtter Safezone i deres vurdering av brannklassifiseringen av kledningen som er brukt 

blant annet i svalgangen. Tilleggspunktet fra Sweco har betydning for den totale 

vurderingen som kommunen nå må gjøre.  

 

Vurdering av avbøtende tiltak 

 

I vår nåværende vurdering av saken er tiltakene som går frem av Safezones rapport lagt til 

grunn som et utgangspunkt. Vi har bedt om sakkyndig bistand fra Sweco Norge AS for å 

gjøre en sammenstilling og vurdering av rapportene fra Safezone AS og Norconsult AS, 

samt kvalitetssikre de tiltakene som foreslås av Safezone. Sweco har gitt sine 

tilbakemeldinger til kommunen, og har i tillegg funnet det nødvendig å komme med 

ytterligere ett tiltak etter gjennomgang av de to rapportene. Dette fremgår av eget punkt i 

vedtaket. 

 

Etter en totalvurdering mener vi at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å åpne opp for 

tredje etasje nå. Flere av de foreslåtte tiltakene går direkte på bygg- og branntekniske 

løsninger som vi finner nødvendig at ansvarsbelegges via byggesak. Dette er derfor ikke 

tiltak som enkelt og raskt kan gjennomføres.  

 

Konklusjon 

 

Trysil kommune endrer med hjemmel i fvl § 33 annet ledd vedtak om opphør av bruk med 

øyeblikkelig virkning jf. pbl § 32-4 datert 15.11.2021 og med vedtaksnummer 2021/841 til å 

berøre all bygningsmasse på eiendommen foruten boenheter i plan 1 og 2 og tilgangen til 

disse. Vedtaket gjøres på følgende vilkår: 

 

1. De åpne garasjene må stenges for bruk, samt koble fra strøm til disse (dette må 

dokumenteres), og  

2. det må bekreftes at all brennbart materiale er fjernet fra balkonger, samt 

3. det etableres en våken vaktordning (avtale skal dokumenteres) frem til; 

Trepanel på svalganger erstattes/ oppgraderes til overflate som oppfyller B-s3,d0 

eller tilstrekkelig dekning av automatisk slokkeanlegg på svalgang dokumenteres 

 

 

Begrunnelse for vedtak om endring 

 

Bakgrunnen for endring er nye opplysninger som kom etter at vedtaket ble fattet 
15.09.2021. Dette er rapporten fra Norconsult og sluttoppsummering av Sweco, innhentet 
av Trysil kommune, og rapport fra Safezone innhentet av Trybo AS. Disse opplysningene 
har forsterket Trysil kommune sitt opprinnelige vedtak, men også gitt åpning for endring. 
 

Endret vedtak lyder som følger: 

 

  



 

Vedtak om opphør av bruk med øyeblikkelig virkning jf. pbl § 32-4 

 

Trysil kommune vedtar opphør om bruk av leilighetsbygget med tilhørende garasjer på 

eiendom med gårds- og bruksnummer 30/1 med øyeblikkelig virkning jf. pbl § 32-4. 

Vedtaket berører all bygningsmasse på eiendommen foruten boenheter i plan 1 og 2 og 

tilgangen til disse. Vedtaket gjøres på følgende vilkår: 

 

1. De åpne garasjene må stenges for bruk, samt koble fra strøm til disse (dette må 

dokumenteres), og  

2. det må bekreftes at all brennbart materiale er fjernet fra balkonger, samt  

3. det etableres en våken vaktordning (avtale skal dokumenteres) frem til; 

Trepanel på svalganger erstattes/ oppgraderes til overflate som oppfyller B-s3,d0 

eller tilstrekkelig dekning av automatisk slokkeanlegg på svalgang dokumenteres 

 

 

Begrunnelse 

 

Vedtaket er fattet på bakgrunn av innkommet dokumentasjon, bekymringsmeldinger, 

rapport fra Firesafe av 12.11.2021 og plasstilsynsrapporten av 26.10.2021 samt nye 

rapporter av Safezone AS datert 3.12.2021, Norconsult AS datert 09.12.2021, notat fra 

Sweco datert 14.12.2021 og egne undersøkelser.  

 

Etter en totalvurdering mener vi at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å åpne opp for 

tredje etasje nå. Flere av de foreslåtte tiltakene går direkte på bygg- og branntekniske 

løsninger som vi finner nødvendig at ansvarsbelegges via byggesak. Dette er derfor ikke 

tiltak som enkelt og raskt kan gjennomføres.  

 

Klageadgang 

 

Iht. fvl § 33 fjerde ledd vil vedtak som endres eller oppheves regnes som et nytt 

enkeltvedtak. Det opprinnelige vedtaket går da ikke videre til klageinstansen, idet 

kommunen som underinstans allerede har (delvis) imøtekommet klagen. Endringsvedtaket 

kan påklages jf. fvl § 28.  


