
 
 
 
Hallsetaunvegen 177, befaringsrapport 
 
Eiendom (gnr/bnr):  299/10 
Bygningsnummer:  182094072 
Byggested:   Hallsetaunvegen 177 

 
Tidspunkt:  25.11.2020 
Til stede:  Roy Åge Håpnes  Byantikvaren 
  Silje Taftø Petersen Byantikvaren 

Odd Morten Hansen  Byggesakskontoret 
Jakob P. Bjertnæs  Tiltakshaver 
Mari Kleppan  Tiltakshaver  

 
Befaringen var varslet.  
 
Det vises også til befaringsrapport, fra 13.11.2020. 
 
 

Punkt. 1. Adkomstveien er oppgradert  

 

Bildet til venstre er tatt på befaringa 
13.11.2020. 
 
Bjertnæs/Kleppan forklarte at veien er 
lagt på duk, og at veien slik den fremstår 
nå ikke er en permanent løsning. 
 
I en ev. endringssøknad må det beskrives 
detaljert hvordan en permanent løsning 
er tenkt – som også skal fungere som 
adkomst for septikbil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Punkt 2. Riving av hytta, endring av fundamenter, 
konstruksjoner og byggemetode generelt 
 

 

 

 

Hele hytta er revet, inkludert 
bærekonstruksjoner og fundamenter.  
 
Hele byggets konstruksjon og 
byggemetode – noe som er vesentlig for 
byggets antikvariske verdi – er dermed 
endret og i verste fall tapt. 
 
Bjertnæs/Kleppan fortalte at svært store 
deler av hytta var i så dårlig stand at det 
ikke var til å reddes. Dette var de ikke klar 
over før de begynte arbeidene. Deres 
intensjon ble deretter å bygge opp hytta 
slik at den fikk akkurat det 
fasadeuttrykket som godkjent. 
 
Kommunen forklarte at det ikke bare er 
byggets utseende som er avgjørende for 
en bygning sin antikvariske verdi. Også 
konstruksjoner, byggemetode og de 
enkelte bygningselementene er 
avgjørende. En ivaretar således ikke 
byggets antikvariske verdi ved å føre opp 
en replika. 
 
Bjertnæs/Kleppan forklarte at de har som 
intensjon at de tømmerstokkene som kan 
gjenbrukes skal gjenbrukes som en del av 
fasaden. 
 
Kommunen stiller seg svært tvilende til at 
det skal være fysisk mulig i kombinasjon 
med den reisverkløsningen som er 
påbegynt.  

 

Bildet til venstre er hentet fra 
tiltakshavers vedlegg til klage, og viser at 
grunnmur og fundament var i dårlig 
forfatning. 
 
Grunnmuren er nå helt fjernet. 
 
Kommunen forklarte til Bjertnæs/Kleppan 
at også grunnmuren var del av byggets 
antikvariske verdi.  
 
Kommunen forklarte videre at det ikke er 
umulig å ivareta deler av en slik 
grunnmur, selv om den er i dårlig 



forfatning.  
 

 

Bildet til venstre er hentet fra 
bekymringsmelding fra publikum, og viser 
grunnmurskonstruksjonen. 
 
De to karnappene som er markert med 
rødt på bildet var bygd videre opp med 
reisverk på befaringstidspunktet.  
 
Disse karnappene er ikke vist på de 
tegningene som ligger til grunn for 
byggetillatelsen.  
 
De er imidlertid vist på et tidligere 
tegningssett, som ble lagt fram for 
byantikvaren for uttalelse. Byantikvaren 
uttalte seg eksplisitt negativt til disse. 

 
Punkt 3. Bevaring av eksisterende materialer 

 
 

Deler av eksisterende stokker er lagt til side. Tiltakshavers hevder at de er lagt til side for å gjenbruk de 
som kan gjenbrukes. 
 
På befaringa den 13.11.2020 var disse ikke dekket til. Nå var de dekket til med en presenning. 
 
Kommunen bemerket at dersom hensikten var å bevare disse materialene for gjenbruk så syntes det 
som om det var valgt en uvanlig og lite hensiktsmessig metode. 
 

Punkt 4. Terrengendringer  

Kommunen spurte om det var foretatt terrengendringer på området vest for hytta.  
 
Bjertnæs/Kleppan fortalte at det alltid har vært et lite, flatt parti foran hytta, men at skråningen var blitt 
noe brattere enn de har ønsket. Dette skulle endres. 
 
Kommunen fortalte at for slike tiltak skal også beskjedne terrengendringer vises på 
byggemeldingstegningene, og på de tegningene som ligger til grunn for byggetillatelsen er det ikke vist 
noen terrengendringer. En må derfor vise endringer ned mot noen ti-talls cm. 
 

Punkt 5. Ansvarlige foretak  

Kommunen forklarte at i en byggesak har tiltakshaver det overordnede ansvaret. Videre er det 
ansvarlige foretak som er ansvarlige for ulike deler av tiltaket.  
 
Det er et krav at foretakene har nødvendig kompetanse til å prosjektere og til å utføre arbeidene. I 
denne saken er det grunn til å stille spørsmål om kompetansen til prosjekterende for arkitektur, 
prosjekterende for konstruksjoner og bygningsfysikk, utførende for tømrerarbeider og prosjekterende 
og utførende for grunnmur/fundament. 
 
Det presiseres at kommunen ikke mener å stille spørsmål ved disse foretakenes kompetanse generelt, 
men at det å endre/ombygge en gammel tømmerbygning med betydelig antikvarisk verdi ikke 
nødvendigvis ligger innenfor deres kompetanseområde. Etter forespørsel fra eier ble det listet opp 



forslag til firma med relevant erfaring i en av Byantikvarens uttalelser.  Det ble understreket at vi ikke 
står til ansvar for arbeidene og at de selvsagt står fritt til å velge firma.  
 
Plan- og bygningsloven stiller krav til at foretak som har ansvarsrett skal ha tilstrekkelig kompetanse til å 
prosjektere/utføre de arbeidene de påtar seg. Ingen foretak har lov til å erklære ansvarsrett for arbeider 
som ligger utenfor deres kompetanseområde. 
 
Likeledes vil det i oppfølging av saken stilles spørsmål ved foretakenes dugelighet og pålitelighet med 
tanke på deres ansvar, da foretakene ikke har forholdt seg til den tillatelsen og de føringer som 
kommunen har gitt i saken. 
 

Punkt 6. Naust 

Naustet er revet, og bygd opp med betongvegger. Det er plassert noe høyere enn vannet, og 
kommunen stiller seg undrende til at dette er en hensiktsmessig høydeplassering med tanke på 
manøvreringen av en båt. 
 
Bjertnæs/Kleppan forklarte at dette var nødvendig bl.a. med tanke på å beskytte naustet mot is, og at 
båtmanøvrering vil være uproblematisk til tross for høydeplasseringa.  
 
Byggesakskontoret vil be om en nærmere redegjørelse for disse forholdene i en eventuell 
endringssøknad. 
 

Punkt 7. Videre behandling 

Kommunen kom med følgende forklaring og anbefaling av veien videre: 
 
Kommunen anbefalte at Bjertnæs/Kleppan snarest setter i gang med å analysere de materialene som er 
lagt til side, for å få kartlagt hva som kan bevares og gjenbrukes. Dette for å vurdere i hvor stor grad det 
er mulig å fullføre tiltaket i tråd med den gitte byggetillatelsen. Materialene kan med fordel flyttes til et 
hensiktsmessig lager og det må benyttes firma med relevant og dokumentert kompetanse på slikt. 
 
Byggesakskontoret har pålagt stans av byggearbeidene. Dette vedtaket er påklaget. Klagen vil først 
legges fram for bygningsrådet, og deretter – med mindre bygningsrådet omgjør byggesakskontorets 
vedtak – sendes til fylkesmannen for behandling. Det presiseres at denne klagen kun omhandler 
pålegget om byggestans. 
 
Å gjennomføre en analyse av de materialene som er lagt til side vil ikke være i strid med pålegget om 
stans av arbeidene. 
 
Det virker nå sannsynlig at det er vanskelig å videreføre tiltaket fullt ut i tråd med den byggetillatelsen 
som er gitt. Dersom Bjertnæs/Kleppan ønsker å søke om en alternativ løsning må denne beskrives fullt 
ut, og det vil være nødvendig med en ny faglig uttalelse fra byantikvaren. Byantikvarens uttalelse vil veie 
tungt. 
 
Dersom Bjertnæs/Kleppan ønsker å søke om å fortsette arbeidene slik de er påbegynt vil 
byggesakskontoret behandle en endringssøknad på vanlig måte. Kommunen ga signaler om at en slik 
søknad ikke kan påregnes godkjent, da dette området har strenge restriksjoner for tillatelse til nybygg. 
 
 
 

 


