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Er dette en enebolig eller et tilbygg?

Årelang kra
Ifølge utbyggeren er
Ytre Markeveien 41
bygget som et tilbygg.
Likevel ble det godkjent som enebolig.
Det har ført til en
årelang krangel.
Katherine Ferguson
katherine.ferguson@ba.no

NORDNES: – Bergen kommune tabbet seg ordentlig ut og
gjorde noe ulovlig for 17 år siden da de ga tillatelse til å bygge huset i Ytre Markeveien 41
som et tilbygg til nummer 39. I
flere år har kommunen nektet å
ta ansvar for feilen, og sier at
naboen må løse dette. Det er
helt utrolig, sier Terje Haugan,
leder i Bergen Eiendomsrådgivning AS (Beras).
Haugan jobber på oppdrag
fra nåværende eier av Ytre Markeveien 39. Det er et vernet hus
fra 1890-tallet.

– Brannvegg mangler
Kjernen i striden er en vegg – eller mer presist tillatelsen til å
bygge Ytre Markeveien 41 uten
brannvegg mot naboen i 39.
– Det er derfor ingen brannvegg mellom boligene, slik det
skulle vært om nummer 41
hadde blitt bygget som en enebolig, hevder Haugan.
Tidligere eier av Ytre Markeveien 39 kjøpte i 1998 nabotomten på nummer 41 fra Bergen
kommune. Den tidligere eieren, som ikke ønsker å uttale seg
til BA, ville bygge på tomten.
Av søknad om rammetillatelse går det frem at det var snakk
om et tilbygg, og ikke en selvstendig bolig.
– Kommunens tabbe var å
glemme å kreve at de to tomtene ble til én tomt. Dermed kunne tidligere eier selge tilbygget
som en selvstendig bolig, og
kommunens fritak fra brannvegg er ulovlig, hevder Haugan.

– Sjokkert
Ifølge utbyggeren som fikk
oppdraget, Tarje Hatlem, var
jobben å bygge et tilbygg til boligen i nummer 39.
– Vi ga tilbud på og bygget tilbygg til eksisterende bolig i
nummer 39 i år 2000, med de
krav og regler som gjaldt for

det, sier Hatlem til BA.
Blant annet innebar dette at
det ikke ble stilt samme krav til
brannsikring mot huset i nummer 39 som mot de andre nabohusene «da denne har samme
hjemmelshaver som omsøkt eiendom».
Hatlem sier han ble sjokkert
da det i forbindelse med at Ytre
Markeveien 41 ble solgt i 2012
kom frem at tilbygget var godkjent som enebolig.
– Det viste seg at oppdragsgiveren min sendte forespørsel
om ferdigattest til kommunen i
mitt navn. Men jeg signerte aldri det dokumentet. Det gjorde
eieren selv, noe som ikke skal
gå an, sier Hatlem og tilføyer:
– At min oppdragsgiver klarte
å få godkjent bygget som en
enebolig, uten min godkjenning og underskrift, er alvorlig.
Kommunen burde lagt seg flat
og vedgått at de har gjort en feil
for flere år siden.

Forundret arkitekt
I søknaden om rammetillatelse
står en arkitekt oppført som ansvarlig søker. I en e-post til Beras fra 2016 avviser arkitekten
at han har signert søknaden eller gitt tillatelse til at eier kunne
signere for ham: «Det er ikke
min signatur eller med mitt
samtykke mitt navn er satt på
en søknad for ansvarlig søker»,
skriver arkitekten.
Til tross for dette, fikk altså
den tidligere eieren byggetillatelse.
I 2000 ble nummer 39 solgt.
Først da nybygget i nummer 41
ble solgt som en enebolig i 2012,
startet kranglingen.

Fikk hevet kjøpet
Advokat Cato Myhre i Langseth
Advokatfirma DA i Oslo representerte paret som kjøpte det
de trodde var en enebolig for
seks millioner kroner i 2012.
Paret fikk raskt mistanke om
at ikke alt stemte i Ytre Markeveien 41, og leide inn Beras.
– Det viste seg at den såkalte
eneboligen ikke hadde brannsikring mot nummer 39. I tillegg var det montert sprinkleranlegg uten vann og det ble avdekket en lang rekke andre feil
og mangler. Det endte med at
selgers forsikringsselskap gikk
med på å la mine klienter få
heve kjøpet i 2014. Selv om de

fikk hele salgssummen med
renter tilbake etter rettssak i
2016, tapte de mye på bruk av
konsulenter og advokat, sier
Myhre.
Advokaten mener eiendommen i nummer 41 fra hans klienters ståsted aldri burde vært
godkjent som eller solgt som en
selvstendig bolig.
– Under rettssaken fikk jeg
inntrykk av at ansatte i byggesaksavdelingen og hos Fylkesmannen beskyttet hverandre
for å dekke over feil. Det mener
jeg er temmelig alvorlig.

– Bør ta ansvar
Nåværende eier av huset i Ytre
Markeveien 39, Christer Hilton
Thomassen, er bekymret for
brannsikkerheten.
– Jeg synes det er utrolig rart
at ikke kommunen er mer interessert i brannsikkerheten i området og det faktum at bygget
ikke er i forskriftsmessig stand.
Slik det står nå, brenner det i
praksis inne hos meg dersom
det begynner å brenne i nummer 41, påpeker Thomassen.
Han er oppgitt over at kommunen ikke vil ta ansvar.
– Når de sier at dette er et privatrettslig forhold, må altså jeg
og ny eier av nummer 41 ta ansvar for en feil kommunen har
gjort, sier Thomassen.

– En fare for liv og helse
Etter mye diskusjon konkluderte kommunen i 2015 at tillatelsen til å bygge nybygget uten
brannvegg er gyldig. Da hadde
det altså gått 14 år siden det ble
bygget.
Nummer 41 har stått tomt siden 2014, da kjøpet av eiendommen ble hevet. Tidligere
eiers forsikringsselskap eier huset nå.
Haugan sier målet til oppdragsgiveren hans, Thomassen, er at huset skal være forskriftsmessig brannsikret og
oppfylle alle krav til en selvstendig boenhet før det igjen
tas i bruk.
– Slik huset i nr. 41 står nå er
det til fare for liv og helse og bebyggelsen i et brannsmitteområde. Kommunen har streng
plikt til å forfølge ulovligheter,
men i dette tilfellet fraskriver
de både seg selv, og dermed
også tidligere eier, ansvar for
feilene som er gjort.

KRITISK: Daglig leder Terje Haugan i Bergen Eiendomsrådgivning (Beras) (t.v.)
Markeveien 41. – Det skulle aldri vært godkjent som en enebolig, sier Haugan.

Tidligere KrF-politiker i Hordaland tiltalt for overgrep mot barn
Kommunepolitikeren for
KrF trakk seg fra alle verv
og tilsto seksuelle overgrep mot flere barn da
politiet siktet ham i fjor. Nå
er tiltalen klar.
Tiltalen gjelder seksuelle overgrep,
hvorav noen sidestilles med

voldtekt, mot flere barn under ti år,
ifølge NRK. Mannen har ifølge
tiltalen forgrepet seg seksuelt,
blottet, og forsøkt å forgripe seg
seksuelt, på flere jenter.
Forholdene skal ha funnet sted
mellom 2013 og mai 2016, både
hjemme hos mannen, i en
campingvogn og i en båt mannen

disponerte.
– Han er tiltalt for seksuell
omgang med barn og forsøk på
seksuell omgang med barn, sier
politiadvokat Inger-Lise Høyland til
NRK.
Lokalpolitikeren har tidligere
trukket seg fra alle verv i partiet og
tilstått forholdene han ble siktet

for i august i fjor. Han var representant i et kommunestyre i Hordaland. I ettertid er han også utmeldt
av KrF.
– Vi hadde en samtale med ham,
og han valgte å melde seg ut på
eget initiativ, noe vi er glade for,
sier Pål Kårbø, fylkesleder i KrF i
Hordaland.

Tiltalte har ikke selv ønsket å
kommentere saken mot seg, utover
å si til NRK at han «beklager sterkt
overfor dem det gjelder».
– Dette er så ufattelig trist og
vondt, og jeg tenker først og
fremst for ungene – hva de er blitt
utsatt for, sa ordføreren i kommunen der mannen bor til BA i fjor.

angel om hus

– Har
ikke gjort
noe feil
– Vi mener Bergen kommune ikke har gjort noen feil i
denne saken. Det er
Fylkesmannen enig med
oss i, sier direktør i plan- og
bygningsetaten Mette
Svanes.

og styremedlem i Beras og advokat for eier av Ytre Markeveien 39, Per Magnus Falnes, er kritiske til Bergen kommunes håndtering av byggesaken i Ytre
FOTO: KATHERINE FERGUSON

– Denne saken har pågått i flere
år. Det er flere hundre dokumenter knyttet til den. Vi redegjorde i et brev til Bergen eiendomsrådgivning i oktober i fjor
for prosessen som har vært. Saken er ferdig behandlet i kommunen og klage behandlet av
Fylkesmannen. Saken er avsluttet fra vår side, fastslår Svanes.
I brevet står det blant annet
følgende: «Boligen på eiendommen ble godkjent som en
selvstendig boenhet, og følgelig har det heller ikke skjedd en
bruksendring når bygget brukes til dette formål». Ferdigattesten er derfor gyldig, slås det
fast. Svanes forklarer at kommunen etter 1997 ikke foretar
kontroll av byggeplassen før
ferdigattest gis. Attesten gis på
grunnlag av fremlagt dokumentasjon.
I brevet gjøres det også klart
at eventuelle mangler er nåværende eieres problem:
«Dersom dine klienter i Ytre
Markevei 39 og 41 mener at deres bygg ikke er i samsvar med
gjeldende regelverk på oppføringstidspunktet eller at andre
mangler foreligger, bør de utbedre dette.»
Svanes sier at dersom det
kommer inn nye søknader eller
meldes om ulovlige eller farlige
forhold knyttet til boligene, kan
det bli en tilsynssak.
– Dersom vi finner mangler
ved tilsyn, vil kommunen rette
pålegg til dagens eier. Så blir det
opp til dagens eiere eventuelt å
gå videre til tidligere eier med
krav på grunn av mangler og
feil. Det er på grunn av dette vi
er vi opptatt av å be folk om å
sjekke nøye før de kjøper bolig
at brannsikkerhet og alle andre
tillatelser er på plass.

