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Vedrørende saks nummer 14/00405-6

Vi har mottatt brevet med saksutskrift fra Ås kommune. Vi kan ikke skjønne at viktige punkter for å kunne

sette seg inn i saken er utelatt av saksbehandler. Vi vil herved sende opplysning om vår versjon av sakens gang.

Seksjonering den 14.04.2010 ble utført av eieren etter samtale med Halvar Bruun, som for øvrig var behjelpelig

med utfylling av skjemaer. Det ble aldri opplyst ved disse samtalene at det var nødvendig med flere søknader

(bruksendring). Slike opplysninger burde selvsagt blitt gitt til eier.

Tiltakshaver fikk godkjent utbygging av seksjon 3 den 14.06.2010. På byggesøknaden eieren sendte inn, står

det klar og tydelig at søknaden gjelder for Gnr 107 Bnr 634 seksjon 3.

På ingen tidspunkt kunne eier forstå at noe ikke er riktig. Her foreligger en godkjent utbygging av seksjon 3.

Det er også viktig å understreke at ved salg av seksjon 3 var det e-mail korrespondanse mellom megler Ida

Koppang og Inger Torild Hågensen. Ingen av disse e-mailene ble sendt eier. Først senere fikk eier vite fra

megler at kommunen først ikke ville godta at seksjon 3 ble solgt. Senere mottok megleren en bekreftelse på at

den kunne selges. Det er derfor ikke riktig at kommunen på dette tidspunkt ga noe krav om at eier måtte søke

om bruksendringer. Etter dette brevet fra kommune, hvor kommunen mener at tillatelsen til megler om å

selge seksjon 3 var «forhastet» sendte eieren søknad om bruksendringer våren 2013.

Denne ble ikke behandlet, eier ble bedt om å sende inn søknaden via godkjent firma.

Det framstår som en gåte for oss hvordan kommunen ved alle disse episodene kunne unnvære å gjøre eieren

oppmerksom på at noe kunne vaere feil??? Isteden ble alt godkjent med det resultatet at eier selvsagt

oppfattet at alt var riktig. Kommunen sendte henne stemplete tegninger på 4 godkjente leiligheter!!!

Vi kan for øvrig opplyse at kjøper av seksjon 3 krever salget hevet på bakgrunn av dette brevet som var

forhastet av kommunen. De krever dermed 2,8 millioner tilbakebetalt. Om saken ikke snarest finner en løsning

kan det få store økonomiske følger.
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