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Gnr 27 bnr 6 - Gamle Mossevei - Mesta Eiendom AS 
v/Advokatfirmaet Thommessen AS - Krav om dekning av 
sakskostnader for perioden forut for 17.01.2013 
 
Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 13/04895-286 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet 27.08.2014 

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Formannskapet gir Mesta Eiendom AS medhold i sitt krav om dekning av 
saksomkostninger for perioden 12.04.2012 til 17.01.2013. Kravet utgjør kr.156.113,66 og 
utbetales til klientkonto 5001.05.37964.  

 
 
Ås, 12.08.2014 
 
 
Trine Christensen Arve Bekkevard 
Rådmann for Teknisk sjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1- Thommessen - krav om dekning av saksomkostninger, Vedlegg 2 - 
Fylkesmannens avgjørelse om dekning av saksomkostninger, Vedlegg 3 - 
Kommunens anmodning om omgjøring av fylkesmannens avgjørelse, Vedlegg 4 - 
KMDs endelige avgjørelse, Vedlegg 5 - Anmodning om umiddelbar utbetaling og 
behandling, Vedlegg 6 - Fakturaer 12.04.2012 - 17.01.2013 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter i saksmappen 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Mesta eiendom AS 
Advokatfirmaet Thommessen v/Johan Nyrerød Spiten 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag:  
Under støysaken i Gamle Mossevei 29 mellom Ås kommune, Tonerud Transport AS 
og Mesta Eiendom AS, sak 13/04895 fremmet både Tonerud Transport og Mesta 
krav om dekning av saksomkostninger. Kravet fra Mesta var på 277,390,61 kroner 
(se vedlegg 1).  
 
Fylkesmannen behandlet kravet i vedtak av 11.02.2014 (se vedlegg 2). Kravet ble 
delt i to, og fylkesmannen kom til at del 1 for perioden forut for 17.01.2013 skal 
realitetsbehandles av kommunen i førsteinstans.  
 
Resterende del 2 ble så avgjort av Fylkesmannen. Kommunen ble pålagt å utbetale 
kr. 94,218,70 i saksomkostninger til Mesta Eiendom AS.  
Kommunen motsatte seg dette kravet og anmodet kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) om omgjøring av fylkesmannens vedtak 
(vedlegg 3).  
 
Kommunen fikk ikke medhold hos KMD (vedlegg 4) og ble derfor pålagt å dekke 
Mestas saksomkostninger på 94,218,70 kroner. Dette kravet er nå utbetalt.  
 
Kravets del 1 som knytter seg til endringen oppnådd ved vedtaket av 17.01.2013 
skal avgjøres av kommunen i første instans, og er derfor gjenstand for vurderingen 
som fremkommer nedenfor.  
 
Fakta:  
Den 15.03.2012 vedtok hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) enstemmig følgende: 
  
   «Under henvisning til saksutredningen og i medhold av plan- og bygningsloven § 
32-3 pålegges Tonerud Transport AS opphør av bruk av eiendommen gnr 27 bnr 6 til 
kjølelager (omlastingslokal for fisk) med virkning fra 01.10.2012. Bruken har vist seg 
å medføre fare og ulempe i form av trafikk og støy for tilliggende boligstrøk (jf.pbl. § 
30-2) som ikke var tilstrekkelig opplyst når det ble gitt tillatelse til bruksendring (sak 
D216/09). Vedtaket innebærer at bruk av eiendommen relatert til kjølelager 
(omlastingslokale for fisk) må være avviklet innen 01.10.2012.»  
 
Vedtaket ble påklaget av både Mesta Eiendom AS og Tonerud Transport AS.  
 
Den 17.01.2013 ble klagene tatt til følge og vedtak av 15.03.2012 om avvikling av 
driften i Gamle Mossevei ble dermed opphevet.  
 
På dette grunnlag fremmet de to partene krav om dekning av saksomkostninger i 
medhold av fvl. § 36. Kravene ble fremmet rettidig, jf. fvl. § 36 tredje ledd.  
 
Det vil i denne behandlingen kun tas utgangspunkt i Mestas krav (vedlegg 5), da 
forholdet til Tonerud Transport er avklart i egen intensjonsavtale. Tonerud Transport 
skal således dekke sine egne saksomkostninger.  
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Rådmannens vurdering:  
 
Hjemmelsgrunnlag:  
Det følger av forvaltningsloven § 36 første ledd at:  
«når et vedtak blir endret til gunst for en part, skal han tilkjennes dekning for 
vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket med mindre 
endringen skyldes partens eget forhold eller forhold utenfor partens og forvaltningens 
kontroll, eller andre særlige forhold taler mot det.» 
 
Endringen må være til gunst parten  
Rådmannen finner at omgjøringen av vedtaket datert 15.03.2012 om avvikling av 
Toneruds drift klart medfører en endring til gunst for parten.  
En avvikling av driften ville blant annet medført tapte leieutgifter for Mesta Eiendom 
AS. Omgjøring av dette vedtaket vil da medføre at driften (på dette tidspunkt) kunne 
fortsette. Dette tilsier klart at omgjøringsvedtaket er til gunst for parten.  
 
Kostnaden må være vesentlig 
Det er ”vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å endre vedtaket”, som 
skal dekkes etter forvaltningsloven § 36 første ledd.  
 
Kravet om sakskostnader gjelder kun salær uten merverdiavgift. Kravet for perioden 
12.04.2012 til 17.01.2013 utgjør kr 156.113,66 (se vedlegg 6) 
 
Rådmannen finner at kr. 156.113,66 klart er å regne som «vesentlige kostnader».  
 
Kostnaden må være nødvendig 
Nødvendighetskriteriet stiller opp en ytterligere begrensing i kravet om sakskostnader 
etter forvaltningsloven § 36 første ledd. Det er kun kostnader som har vært 
”nødvendige” for å få endret vedtaket dekningen omfattes av. 
 
I fylkesmannens vedtak av 11.02.2014 presiseres hva som ligger i 
nødvendighetsvilkåret:  
 
         «I nødvendighetsvilkåret i fvl. § 36 ligger et krav om årsakssammenheng 
mellom utgifter parten har pådratt seg i klageprosessen og vedtaksendringen. Hva 
som har vært «nødvendige» kostnader for å få endret vedtaket beror på en konkret 
vurdering i den enkelte sak der det må legges vesentlig vekt på hva parten selv og 
partens advokat med rimelighet har oppfattet som naturlige tiltak, jf. 
Sivilombudsmannens årsmelding for 2005 s 261. Det er følgelig ikke et krav om at 
utgiftene objektivt sett må ha vært nødvendige for å få endret vedtaket. I vurderingen 
skal det legges vesentlig vekt på feilens art og sakens vanskelighetsgrad, herunder 
om saken har et komplisert faktum eller reiser kompliserte juridiske spørsmål.  
 
           Det nødvendige arbeid vil i alminnelighet være arbeid i forbindelse med 
utarbeidelse av klagebrev. Klagebrev vil normalt fremstå som den nødvendige 
faktoren for å få endret vedtaket. Anførsler i klagebrev vil normalt rette seg mot 
forståelsen av de juridiske forhold saken reiser og sakens faktum. For det tilfelle at 
klager er av den oppfatning at saken er uklar/misvisende fra kommunens side, vil det 
aksepteres at det brukes noe tid på å fremstille bakgrunnen for saken. Etter 
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fylkesmannens syn vil også noe direkte kontakt med saksbehandler, eventuelt andre 
hos bygningsmyndigheten som er tilknyttet saken kunne dekkes. Dekning av utgifter 
ut over dette er ikke utelukket, men må ses i lys av nødvendighetsvilkåret.»  
 
Det er kun utgifter som har sitt grunnlag i arbeid i perioden mellom det påklagede 
vedtak av 15.03.2012 og kommunens vedtak om omgjøring den 17.01.2013 som kan 
anses å ha vært nødvendige for å få endret vedtaket.  
 
Helt konkret er dette kostnader angitt i faktura nummer 194446 (april 2012), 195779 
(mai 2012), 196400 (juni 2012), 198109 (august 2012) og 203048 (desember 2012) 
samt kostnader til reisegodtgjørelse den 21.12.2012 og kostnader til salær i perioden 
02.01.2013 til og med 16.01.2013 under fakturanummer 204482.  
 
Kostnader for perioden april 2012 til desember 2012, inklusiv reisegodtgjørelse den 
21.12.2012 utgjør kr. 140.428,44.  
 
Kostnader for perioden 02.01.2013 til 16.01.2013 utgjør kr. 15.685,22.  
 
Kravet knyttet til perioden 12.04.2012 til 16.01.2013 utgjør dermed til sammen kr. 
156.113,66 
 
Rådmannens vurdering av fakturagrunnlaget: 
 
Faktura nummer 194446 (april 2012) 
Kostnadene som kreves dekket for perioden 12.04.2012 til 27.04.2014 gjelder salær 
for 5,25 timers arbeid for Harald Thomas Endresen (HAEN) og 5,75 timers arbeid for 
Lars Erik Larsson (LAEL). Timebruk for HAEN gjelder korrespondanse med klient, 
drøfting med LAEL samt utarbeiding av klage. Timebruk for LAEL gjelder 
korrespondanse med klient og kommunen, gjennomgang av dokumenter, samt 
generell oppfølging av klagesaken.  
 
Rådmann finner at disse kostnadene må regnes som «nødvendige for å endre 
vedtaket» av 15.03.2012. 
 
Faktura nummer 195779 (mai 2012) 
Kostnadene som kreves dekket for perioden 07.05.2012 til 23.05.2012 gjelder salær 
for 12 timers arbeid for Harald Thomas Endresen (HAEN) og 16 timers arbeid for 
Kristin Slørdal Hjort (KSHJ). Timebruk for HAEN gjelder korrespondanse med klient 
leietakerdrøfting og kommunen, rettskildesøk, samt utarbeiding og redigering av 
«begrunnelse for klage». Timebruk for KSHJ gjelder korrespondanse med klient, 
gjennomgang av dokumenter, utarbeiding av brev til kommunen og sisteutkast til 
utfyllende klage.  
 
Rådmann finner at disse kostnadene må regnes som «nødvendige for å endre 
vedtaket» av 15.03.2012. 
 
Faktura nummer 196400 (juni 2012) 
Kostnadene som kreves dekket for perioden 07.06.2012 til 27.06.2012 gjelder salær 
for 2,5 timers arbeid for Harald Thomas Endresen (HAEN) og 0,75 timers arbeid for 
Lars Erik Larsson (LAEL). Timebruk for HAEN gjelder korrespondanse med klient, og 
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leietaker samt gjennomgang av brev fra kommunen til KS i forbindelse med 
klagesaksbehandlingen. Timebruk for LAEL gjelder korrespondanse med klient og 
leietaker og KS.   
 
Rådmann finner at disse kostnadene må regnes som «nødvendige for å endre 
vedtaket» av 15.03.2012. 
 
Faktura nummer 198109 (august 2012)  
Kostnadene som kreves dekket for perioden 29.08.2012 til 30.08.2012 gjelder salær 
for 0,75 timers arbeid for Harald Thomas Endresen (HAEN) og 0,55 timers arbeid for 
Lars Erik Larsson (LAEL). Timebruk for HAEN gjelder korrespondanse med klient og 
kommunen. Timebruk for LAEL gjelder korrespondanse med klient.  
 
Rådmann finner at disse kostnadene må regnes som «nødvendige for å endre 
vedtaket» av 15.03.2012. 
 
Faktura nummer 203048 (desember 2012)  
Kostnadene som kreves dekket for perioden 17.10.2012 til 31.12.2012 gjelder salær 
for 14,25 timers arbeid for Harald Thomas Endresen (HAEN), 2,75 timers arbeid for 
Johan Nyrerød Spiten (JONS), 1,75 timers arbeid for Lars Erik Larsson (LAEL) og 
3,25 timers arbeid for Lars-Henrik Winsnes Berg. Videre gjelder kravet reiseutgifter 
på henholdsvis 173,81 kroner. Timebruk for HAEN gjelder korrespondanse med 
klient, kommunen, juridisk vurdering fra KS, interne drøftelser av klagen, 
rettskildesøk, utarbeiding av utkast til kommentarer, innhenting av dokumenter fra Ås 
kommunes arkiv. Timebruk for JONS gjelder interne drøftelser med HAEN og LAEL 
samt gjennomgang av dokumenter fra Ås kommune. Timebruk for LAEL gjelder 
interne drøftelser vedrørende uttalelser fra KS, korrespondanse med klient samt 
gjennomgang av utkast til kommentarer til KS’ vurdering. Timebruk for LAWB gjelder 
gjennomgang av saksmappen i Ås kommunes arkiv, reise og interne drøftelser.  
 
Rådmann finner at disse kostnadene må regnes som «nødvendige for å endre 
vedtaket» av 15.03.2012. 
 
Faktura nummer 204482 (januar 2013) (kun kostnader til reisegodtgjørelse den 
21.12.2012 og kostnader til salær i perioden 02.01.2013 til og med 16.01.2013) 
 
Kostnadene som kreves dekket for perioden 02.01.2013 til 16.01.2013 gjelder salær 
for 6,5 timers arbeid for Johan Nyrerød Spiten (JONS), 1 times arbeid for Lars Erik 
Larsson (LAEL) og 0,5 timer for Lars-Henrik Winsnes Berg (LAWB). Timebruk for 
JONS gjelder gjennomgang av innstilling, korrespondanse med klient og kommunen, 
interne drøftelser samt vurdering av saksdokumenter. Timebruk for LAEL gjelder 
interne drøftelser av saken og generell oppfølging av saken. Timebruk for LAWB 
gjelder interne drøftelser vedrørende dokumenter i Ås kommunes saksmappe.  
 
Rådmann finner at disse kostnadene må regnes som «nødvendige for å endre 
vedtaket» av 15.03.2012 
 
Kostnader for perioden etter 17.01.2013 angitt i faktura 204482 er kostnader pådratt 
etter kommunens vedtak om omgjøring og kan ikke anses som nødvendige for den 
endring som ble oppnådd ved dette vedtaket.  
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Konklusjon  
Etter en konkret vurdering av de enkelte poster i fakturagrunnlaget finner ikke 
rådmann at det er krevd dekning for kostnader som ikke har vært nødvendige for å få 
endret vedtaket av 15.03.2012. Rådmann finner derfor ikke grunnlag for avkortning.  
 
De «nødvendige» kostander inkludert reiseutgifter utgjør således kr. 156.113,66,-    
 
Endringen av vedtaket i denne saken skyldes forhold som ligger innenfor 
kommunens kontroll, og rådmann kan heller ikke se at det foreligger «andre særlige 
forhold» som taler for at kravet helt eller delvis må avkortes.  
 
På dette grunnlag tilrår rådmannen at saksomkostningskravet om utbetaling av kr. 
156.116,66 til Mesta Eiendom AS imøtekommes og vedtas av formannskapet.  
 
Kostnader som oppstår etter at vedtaket er endret 
Advokatutgifter som kan knyttes til advokatens informasjon/underretning om det 
endrede vedtaket tilkjennes ikke. 
Videre vil heller ikke kostnader forbundet med å fremsette krav om sakskostnader 
tilkjennes. 
 
Forsinkelsesrenter 
Vilkårene for å få tilkjent forsinkelsesrenter i medhold av lov 17. desember 1976 nr. 
100 om renter ved forsinket betaling m.m.(renteloven) er ikke oppfylt i denne saken 
jf. renteloven § 2. Rådmann viser til at forsinkelsesrenter løper fra forfallstidspunktet. 
Forfallstidspunktet i saksomkostningssaker er tidspunkt for vedtak i 
saksomkostningssaken. 
 
Dersom saksbehandlingen trekker ut i tid, må et rentekrav eventuelt bygge på 
alminnelige erstatningsregler. 
 
Klageadgang: 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i Oslo og Akershus innen tre uker, jf. plan- 
og bygningsloven § 1-9 jf. forvaltningsloven kapittel 6. Klagen skal være skriftlig og 
begrunnet. Klagen skal sendes Ås kommune v/bygg- og geodataavdelingen, 
postboks 195,1430 Ås eller på e-post til post@as.kommune.no 
 
Klagen vil først bli behandlet i formannskapet. Dersom vedtaket 
opprettholdes vil klagen oversendes fylkesmannen i Oslo og Akershus til endelig 
avgjørelse 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Vedtaket trer i kraft etter klagefristens utløp, eller ved bekreftelse på at vedtaket ikke 
påklages. 
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