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STAVANGER
I august i år inngikk partene 
forlik, og Kruse Smith Entre-
prenør AS gikk med på å betale 
4,8 millioner kroner til sameiet. 

– Dette viser at det er mulig 
å fremme krav mot en entre-
prenør selv om reklamasjons-
fristen på fem år er utløpt, sier 
advokat Helge A. Tryti. Han re-
presenterte sameiet, som lig-
ger i Øvre Strandgate, mellom 
Gamle Stavanger, Strandkaien 
og Konserthuset. 

De tre boligblokkene med 84 
leiligheter ble ferdigstilt i 2001. 
Kruse Smith var ansvarlig sam-
ordner for prosjektet. Ifølge 
sameiet har det siden innflyt-
tingen slitt med vann som ren-
ner ned på fasadene, på vindu-
er og inn i bygningsmassen. I 
noen år forsøkte Kruse Smith å 
utbedre problemet. 

– Sniker seg unna
– Men det oppsto nye lekka-
sjer uten at man helt fant årsa-
ken, sier advokat Tryti. Etter at 
det oppsto nye lekkasjer i 2007 
hadde Kruse Smith ifølge Try-
ti følgende svar: Reklamasjons-

fristen på fem år var utløpt. Af-
tenbladet har sett en epost der 
en leder i Kruse Smith (KS) 
i 2012 avviser et krav etter en 
lekkasje i en leilighet. 

«Svaret er det samme, KS 
kjenner ikke til at det løper noen 
ny reklamasjonsfrist. Avviks-
meldingen viser at utbedringen 
ble utført i 2006, denne saken 
er også foreldet. Saken blir nå 
avsluttet av KS», skriver lede-
ren i entreprenørselskapet. 

«Det er med beklagelse, men 
dog ikke overraskelse at vi må 
konstatere at Kruse nok en 
gang sniker seg unna dårlig ut-
ført håndverk under dekke av 
foreldelse», svarer sameiets 
forretningsfører i en epost til 
Kruse Smith dagen etter. 

– Det var nødvendig å fore-
ta utbedringer. Det kom vann 
inn i leilighetene og forblendin-
gen på utsiden av en av de tre 
blokkene var i ferd med å hel-
le utover. Sameiet måtte derfor 
stenge deler av fortauet og star-
te utbedringer for egen kost-
nad, forteller advokat Tryti.

Sameiet skal da ha funnet ut 
at en konstruksjonsfeil i bygget 

førte til at vann delvis ble ført 
inn i bygningskroppen, i stedet 
for å bli ledet inn i takrenner. 
Dermed forelå det ifølge sam-
eiet en bygningsutførelse som 
var i strid med den tekniske for-
skriften hjemlet i plan- og byg-
ningsloven. Sameiets eksperter 
konkluderte at for dårlig tetting 
av takterrassene var årsaken til 
vannlekkasjen i ytterveggene. 

20 års frist på krav
Tidligere i år rettet sameiet 
et erstatningskrav mot Kruse 
Smith Entreprenør AS. Sam-
eiet fremmet også et krav mot 
Stavanger kommune, om å på-
legge Kruse Smith å sette byg-
ningene i stand, slik at de var i 
overenstemmelse med lover og 
regler.

Til Aftenbladet sier advo-
kat Tryti at etter erstatnings-
retten kan man fremme et er-
statningskrav for påført øko-
nomisk tap inntil 20 år etter at 
handlingen har skjedd.

En høyesterettsdom fra 2015 
slår nemlig fast at dersom en 
tredjeperson ikke overholder 
sine kontrollplikter overfor det 

offentlige – og det medfører at 
sameiet blir påført et tap – kan 
sameiet fremme et krav overfor 
denne tredjepersonen.

– Så dersom noen har bygget 
i strid med teknisk forskrift og 
påført sameiet et økonomisk 
tap, foreldes ikke saken etter 
fem år. Etter erstatningsrettens 
regler kan krav fremmes inntil 
20 år etter den skadevolden-
de handling, som her fant sted 
under byggingen av sameiet i 
2001, sier Tryti. 

– Entreprenørenes lykkes
Da Kruse Smith ble stevnet, 
hadde sameiet allerede utbe-
dret en av tre blokker for rundt 
3,6 millioner kroner. Totalt ble 
prisen for å utbedre alle blokke-
ne anslått til 13 millioner, følge 
Tryti. 

I forliket som ble inngått i 
august i år mottok sameiet 4,8 
millioner kroner. 

– Det prinsipielle er at selv 
om beboerne har mistet sine 
rettigheter i forhold til entre-
prenøren, kan de likevel ha et 
krav gjennom offentlig-rettsli-
ge regler.

Han har jobbet med denne 
typen saker siden midten av 
80-tallet men, men oftest re-
presenterer han entreprenø-
rer. Han sier det vanlige er at de 
lykkes med å avvise krav ved å 
vise til reklamasjonsfristen på 
fem år. 

– Det er ikke særlig ofte at ad-

vokater angriper en situasjon 
med påstand om foreldelse ved 
at man ser på bruddet på de of-
fentligrettslige regler slik vi har 
gjort her, sier Tryti.

THOMAS ERGO 

Inngikk million-forlik 
med Kruse Smith

«Det er med beklagelse, men 
dog ikke overraskelse at vi må 
konstatere at Kruse nok en gang 
sniker seg unna dårlig utført 
håndtverk under dekke av for-
eldelse», skriver sameiets for-
retningsfører i en epost til Kruse 
Smith i 2012. Bildet er av Straen  
Terrasse i Stavanger denne uka. 
FOTO: ANDERS MINGE 

Stavanger  Klagesaker på boliger

hhBeboerne i Stavanger-sameiet Straen Terrasse hevdet 
at stadige vannlekkasjer, sprekker og saltutslag på 
fasaden skyldtes feil fra entreprenøren. Kruse Smith svarte 
at reklamasjonsfristen var gått ut. Så enkelt var det ikke.

Teknisk forskrift

hhTEK 97: Tekniske forskrifter til 
plan- og bygningsloven ble laget i 
1997, og omtales ofte som TEK 97, 
selv om de er endret flere ganger 
siden. Forskriftene går i detalj i 
hvilke krav loven stiller til byggverk 
og produkter som hører til byggverk. 
TEK 97 sier blant annet følgende om 
fukt (§8-37): 
hhGenerelle krav: Bygningsdeler og 

konstruksjoner skal være slik utført 
at nedbør, overflatevann, grunnvann 
og, bruksvann og luftfuktighet ikke 
kan trenge inn og gi fuktskader, 
mugg, soppvekst eller andre hygi-
eniske problemer.
hhSpesifikke krav: Fasadekledning, 

vinduer, dører og installasjoner som 
går gjennom vegger, skal utformes 
slik at skadelig fukt kan tørke ut. 
hhTak skal ha tilstrekkelig fall slik at 

regn og smeltevann renner av. Der-
som kondens kan oppstå på under-
siden av taktekking, eller taktekking 
ikke er tilstrekkelig tett til å forhindre 
inntrengning av vann, må underlig-
gende konstruksjon beskyttes ved 
hjelp av vanntett sjikt.

KILDE: TEKNISKE FORSKRIFTER TIL PLAN- OG 

BYGNINGSLOVEN 1997, AJOURFØRT 2007. 

Det var tydelig vanninntrengning i 
fasaden vendt mot øst ved sameiet 
Straen Terrasse. FOTO: PRIVAT 
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Tore Christiansen 
har utpekt sønnen 
som sin etterfølger
REGNSKAP
– 2017 blir et beintøft år, 
varsler Christiansen, som 
overlater mer av ansvaret 
til sønnen. 

I det tøffe markedet som rå-
der, overlater Tore Christian-
sen mer og mer av det daglige 
ansvaret til sønnen, Boye, i rør-
grossisten Scandinavian Fit-
tings and Flanges, SFF., skri-
ver Sandnesposten. 

For Tore Christiansen er det 
godt å lose sønnen, Boye Chris-
tiansen, inn i ledelsen i bedrif-
ten.

– Jeg har fungert både som 
konsernsjef og daglig leder de 
siste årene. Nå overtar Boye 
daglig leder-biten, noe som 
gjør at jeg kan frigi tid til å jobbe 
med det jeg synes er gøy. Det vil 
si å finne nye markeder og nye 
geografiske områder, i samråd 
med Boye, selvsagt, sier Chris-
tiansen til Sandnesposten. 

– Har vært planen
Boye Christiansen er utdannet i 
USA innen forretning og admi-
nistrasjon, og fra London innen 
energi, handel og finans.

– Det er mye å sette seg inn 
i, og jeg må bygge opp tillit til 
både kunder og ansatte. Mange 
har jobbet her i mange år. Jeg 
skal ikke fortelle dem hva rør er. 
Jeg kommer til å jobbe overord-
net med særlig salg og adminis-
trasjon, sier Boye Christiansen 
til Sandnesposten.

Med utenlandsavdelingen tel-
ler SFF i dag mellom 120 og 130 
ansatte. De siste årene er staben 
redusert med 20 ansatte.

– Det har vært planen en 
stund at Boye skal overta der-
som han hadde lyst. Han har 
også valgt studieretning med 
tanke på en slik rolle i bedriften 
og kom om bord hos oss 1. sep-
tember, sier Tore Christiansen 
til Aftenbladet. 

Christiansen sier han fortsatt 
selv vil ha god hånd om bedrif-
ten og at han kommer til å gjøre 
mye av det samme som han har 
gjort før. 

– Boye blir den som har mest 
hånda på rattet i den dagli-
ge driften, mens jeg nå får fri-
gitt mer tid til å bygge nye ting. 
Fortsatt skal jeg bidra i salgsar-
beidet, sier Christiansen. 

Nedgang i tøft marked 
SFF får for tiden brynt seg i et 
tøft marked i Norge. Mens kon-
sernomsetningen (i Norge og 
utlandet) gikk ned fra vel 1,1 
milliarder kroner i 2014 til vel 
600 millioner i 2015, gikk den 
norske biten fra 942 til 402 mil-
lioner fra 2015 til 2014. Mens 
konsernresultatet før skatt 
gikk fra 90 millioner i 2014 til 
21,5 millioner i 2015, var tallene 
mindre lystige for den norske 
avdelingen. Her gikk resultatet 
ned fra 67 millioner til 993.000 
kroner. 

– I 2015 tjente vi pengene 
våre i utlandet, og ikke i Nor-
ge. Likevel tror jeg at vi er litt 
mindre sårbare enn mange an-
dre oljeservicebedrifter til å ta-
kle nedturen. Allerede for 20 år 
siden startet vi en prosess med 
internasjonalisering. Nå opere-
rer vi i 10 land på fire kontinent 
og har flere bein å stå på. Det gir 
oss god fleksibilitet i hvor vi fin-
ner arbeid, sier Christiansen. 

På kort sikt forventer han in-
gen umiddelbar endring i det 
norske markedet, men tror på 
oppgang i 2018. 

– 2017 blir et beintøft år og 
vel så vanskelig som 2016. Det 
positive er at det kommer flere 
kontrakter inn i markedet som 
vi kan kjempe om. Det kan der-
for gi oss god fart inn i 2018, 
sier Christiansen. 

TOR GUNNAR TOLLAKSEN 
tor.gunnar.tollaksen@aftenbladet.no

Tore Christiansen lar sønnen Boye få mer ansvar i rørgrossisten SFF.  
FOTO: LARS IDAR WAAGE 

Sandnes  Næringsliv

Boye Christiansen,  
daglig leder i SFF. 

– Vi føler med 
beboerne, derfor 
inngikk vi forlik
hhLedelsen i Kruse Smith ønsker ikke å snakke for mye om årsaken  

til alle problemene i Sameiet Straen Terrasse, men de føler med beboerne. 
STAVANGER
– Jeg har ikke lyst til å prosede-
re rundt verken den juridiske 
eller tekniske siden av denne 
saken, sier Rune Hognestad, 
regionsdirektør i Kruse Smith 
Entreprenør avdeling Vest.

– Det er ingen tvil om at vi 
var uenige om det juridiske an-
svaret. Vi tok en rettsmekling 
og klarte å bli enige med sam-
eiet. Det syns jeg er greit. Men 
å begynne å argumentere for 
våre synspunkter i avisen har 
jeg rett og slett ikke lyst til. Vi 
har lagt saken bak oss.
– Sameiet mener dere har for-
søkt å snike dere unna dårlig 
utført håndverk?

– Det er jeg helt uenig i. Det 
er ikke det saken går , men jeg 
vil ikke argumentere rundt 
dette.
– Vannlekkasjer, fuktskader, fa-
sade som løsner i 10-15 år etter 
at bygningene var nye. Kan dere 
forstå at det kan se ut som dere 
ikke tar ansvar for håndverk 
som ikke holder mål?

– Hvis du sitter på utsiden 
og bare tar en så enkel konklu-
sjon, forstår jeg det. Men det 
har vært jobbet både fra oss og 
andre fagpersoner for å finne 
løsninger underveis. Dette har 
vært en mye mer komplisert 
sak enn som så.
– Erkjenner dere i dag at det var 
feil å avvise kravene ved å vise 
til reklamasjonsfristen på fem 
år?

– Hva skal jeg si. Vi mente vi 
hadde en helt klar sak. Samei-
et mente noe annet. Men om 
vi ikke har et juridisk ansvar, 
har vi jo sagt at vi vil hjelpe 
sameiet i å rydde opp i situa-
sjonen.
– Så det er ikke så enkelt som at 

dere erkjenner feil bruk av re-
klamasjonsfristen?

– Nei, det mener vi ikke. 

– Ikke sånn det skal være
– Sameiets advokat krevde 
at kommunen måtte pålegge 
dere å rette dere etter teknisk 
forskrift. Han mener det med-
virket til at dere gikk med på 
forliket. Er det riktig?

– Nei, det mener jeg er feil. 
– Folk flytter inn i et nytt og 

flott leilighetskompleks. Så 
opplever de 15 år med vannlek-
kasjer og trøbbel. Fremdeles 
står det stillaser rundt blokke-
ne. Hva tenker du om det? 

– Nei, jeg tenker at det er for-
ferdelig leit å komme opp i den 
situasjonen. Det er jo ikke sånn 
det skal være. Og jeg kjenner jo 
at jeg føler med beboerne som 
har slitt med disse tingene. Og 
derfor har vi inngått forliket, 
sier Hognestad. 
– Dere erkjenner et ansvar på et 
eller annet nivå?

– Det gjør vi. Hvis ikke had-
de vi ikke inngått forliket. Men 
med vann er det ofte fryktelig 
vanskelig å finne årsaken og 
hva som skal til for å rette det 
opp. Og dessverre er boligene 
bygd på ei tid hvor dette ikke 
ble løst på samme måte som nå. 

Problemer med tegl
– Hva er problemet med byg-
ningene fra denne tida?

– Dette har ingenting med 
denne enkeltsaken å gjøre. 
Men bygningene for rundt 15 
år siden hadde andre løsnin-
ger enn i dag. I dag har vi bed-
re tekniske løsninger både når 
det gjelder vann og fasadeløs-
ninger av tegl. 

– Har tegl vært et problem- 
område for bygninger som er 
15-20 år gamle? 

– Ja, det er ikke til å legge 
skjul på at teglfasader og en-
kelte prosjekter med tegl har 
vært et problemområde. 
– Hvorfor? 

– Igjen gjelder ikke dette sam-
eie-saken. Men generelt har 
problemene hatt å gjøre med 
lufting mellom tegl og fasade. 
Det har hatt å gjøre med utfør-
selen av teglen, blant annet at 
den har ligget for tett på fasa-
den. Men vi lærer, heldigvis. 

Regiondirektør Hogne-
stad kjenner ikke til at Kruse 
Smith har vært involvert i an-
dre rettsprosesser med samei-
er eller borettslag på grunn av 
liknende problemer. 

– Men vi har helt sikkert ret-
tet opp i ting og utført rekla-
masjoner, sier han.

THOMAS ERGO

”Bygningene for rundt 
15 år siden hadde andre 
løsninger enn i dag. I dag 
har vi bedre tekniske  
løsninger både når det  
gjelder vann og fasade-
løsninger av tegl.”
Rune Hognestad, regionsdirektør  
i Kruse Smith Entreprenør.

BEDRE LØSNINGER NÅ

STAVANGER
Mange advokater lar være å ut-
fordre entreprenører som av-
viser uheldige boligeiere med 
at reklamasjonsfristen på fem 
år er godt ut, mener advokat 
Helge A. Tryti. Han tror årsa-
ken er at det er en komplisert 
og en vanskelig vei å gå. Et an-
net problem, ifølge Tryti, er at 
kommunene ikke benytter sin 
rett og plikt til å pålegge entre-
prenørene å rette opp denne 
typen feil.

– Den retten bruker kom-
munene alt for sjelden, og den 
bør de bruke. Jeg tror de fleste 
kommuner lar være, fordi det 
bare gir dem mer arbeid. Kom-
munene er for puslete. Og det 
går ut over forbrukerne.

Han sier Stavanger kom-
mune virket lite begeistret da 
han i begynnelsen av august 
ba dem pålegge Kruse Smith 
å rette opp manglene slik at 
bygget tilfredsstilte de teknis-
ke kravene (TEK 97). Han fikk 

ikke noe svar før forliket fant 
sted 31. august.

– Men hvis vi ikke hadde 
fremmet kravet om at kom-
munen skulle pålegge Kruse 
Smith å rette opp feilene, tror 
jeg ikke vi hadde oppnådd et 
forlik. 

Kruse Smith anså nok at det 
var en reell mulighet for at de 
kunne ha fått et pålegg og var 
derfor interessert i å gå inn i et 
slikt forlik, sier advokat Helge 
A. Tryti.

Advokat: – Kommunene er for puslete 

Stavanger  Klagesaker på boliger


