
       

 

Roger Strandås        

3624 Lyngdal i N. 

 

Flesberg kommune 

NAV v/Widar Stoltz 

3623 Lampeland 

 

 

ANG.  UAVHENGIG FAGLIG GJENNOMGANG AV MIN BOLIG I HENHOLD TIL MIN 

SØKNAD 09.04.06 OM Å FÅ BOLIG BYGGTEKNISK RIKTIG  

 

Viser til skade-/tiltaksrapport fra NITO Takst/Norsk Eiendomskontroll besiktigelsesdato 

22.06.10 

Har hele tiden bedt om en uavhengig fagperson til å bistå meg i byggesaker og har nå endelig 

fått en faglig gjennomgang av min bolig.  

 

Ang. garasje 

Minner om at her har Bente Dalen ved NAV skrevet under svært mangelfull byggekontrakt 

garasje/ carport uten min fullmakt. Dette er faktisk brudd på straffeloven. Bente Dalen v/NAV 

unnlot også å opplyse om brev fra Forenede Montører at det måtte sørges for drenering/fall 

vekk fra bolig før det ble støpt gulv i garasje/ carport. Jeg mottok dette brevet ved 

henvendelse til Forenede Montører seks år etterpå.  

 

Ang. kjeller 

Bente Dalen og Widar Stoltz v/ NAV holdt tilbake opplysninger om pålegg fra TPR ang. 

drenering innvendig i kjeller i forbindelse med arbeider utført av Numedal Bygg på oppdrag 

av NAV v/ Bente Dalen og Widar Stoltz. Minner om at Widat Stoltz v/ NAV var vel kjent 

med dette pålegget fra tidligere. Dette  var også tema på møter med TPR og NAV v/ Widar 

Stoltz  i forbindelse med min søknad 09.04.06.  

 

Det er nå viktig og straks få rettet opp skader som er påført min bolig i henhold til 

skaderapport fra NITO Takst/ Norsk Eiendomskontroll. 

 

Ang. arbeid som må utføres er det viktig at dette blir gjort så snart som mulig for å unngå at 

ytterligere skader blir påført min bolig. Gulv i kjeller må ut før det settes opp tak over inngang 

kjeller. Entreprenør Bjørn Hillestad setter opp tak over kjellernedgang nå i september.  

 

Ber om at det innhentes anbud snarest mulig i henhold til skaderapport  

 

Vedlegg til Husbanken: Skaderapport NITO Takst/ Norsk Eiendomskontroll med 

resultatredegjørelse Pegasuslab 

 

Lyngdal 16. august 2010 

 

 

 

 

Roger Strandås 

 

 

Kopi:  Husbanken Forvaltning 

  

 


