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ETTERLYSNING AV VEDTAK- KRAV OM DEKNING AV SAKSKOSTNADER -
GAMLE MOSSEVEI 29- GNR 27 BNR 6 I ÅS KOMMUNE

På vegne av vår klient Mesta Eiendom AS  ("Mesta")  etterlyser vi kommunens vedtak

vedrørende krav om saksomkostninger i sak knyttet til ovenfor nevnte eiendom.

Etter at vår klage 27. april 2012 på Ås kommunes vedtak 15. mars 2012 ble tatt til følge 17.

januar 2013, fremsatte vi i brev 15. februar 2013 rettidig krav om dekning av

sakskostnader.

Bilag 1: Krav 15. februar 2013 om dekning av sakskostnader

Kommunen hadde imidlertid 17. januar 2013 i samme sak fattet et nytt vedtak som ville bli

påklaget. I og med at sakskomplekset som helhet ikke var avsluttet, var det hensiktsmessig

&vente med &fremlegge en nærmere spesifisering av kravet med timelister til saksforholdet

var endelig avklart. Kommunen hadde ingen merknader til en slik fremdrift.

På vegne av Mesta påklaget vi 22. februar 2013 det nye vedtaket, og klagen ble 6. juni 2013

tatt til følge da Fylkesmannen i Oslo og Akershus opphevet kommunens vedtak,

Det ble i brev 4. juli 2013 fremsatt krav om dekning av saksomkostninger også knyttet til

den nye klagen.

Bilag 2: Krav 4. juli 2013 om dekning av sakskostnader (uten vedlegg)

Fylkesmannen ble i brevet bedt om å vurdere hvorvidt fylkesmannen ønsket å behandle

kravet for hele sakskomplekset. Fylkesmannen ba imidlertid 18. september 2013 Ås

kommune som førsteinstans behandle kravet for så vidt gjaldt "endringen oppnådd ved

vedtaket av 17.01.13".

Bilag 3: Fylkesmannens brev 18. september 2013
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Så vidt vi er kjent med har Ås kommune fremdeles ikke behandlet saksomkostningskravet.
Vi ber derfor om at dette gjøres. Som fylkesmannen gjør rede for i sitt brev vil fylkesmannen
være klageinstans på vedtaket dersom vår klient skulle finne grunn til &klage.
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Med vennlig hilsen

Advokr· trmaetJ.hommessen AS«( / -  I
/A .__, -- •
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/, Johan Nyrer' Spiten
'/  Advokat

Vedlegg
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Oslo, 15. februar 2013

KRAV OM DEKNING AV SAKSKOSTNADER ETTER OMGJØRING

Vi representerer Mesta Eiendom AS, som eier Gamle Mossevei 29 - gnr 27 bnr 6 i Ås
kommune.

Hovedutvalg for teknikk og miljø fattet 15. mars 2012 vedtak om omgjøring av bruksendring
og pålegg om avvikling av virksomhet på ovenfor nevnte eiendom. Vi p&klaget 27. april 2012
dette vedtaket.

Ved behandling av klagen opphevet hovedutvalget 17. januar 2013 i sak 4/13 det påklagede
vedtaket. Klagen ble således tatt til følge. Vår klient har følgelig krav på dekning av
vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, jf. forvaltningsloven
§ 36 første ledd.

Krav om dekning av sakskostnader skal fremsettes innen tre uker fra melding om
omgjøringen er kommet frem. Kravet er med dette fremsatt rettidig.

I og med at sakskomplekset som helhet ikke er avsluttet, finner vi det imidlertid
hensiktsmessig å avvente med å fremlegge en nærmere spesifisering av kravet til
saksforholdet er endelig avklart. Vi bemerker i den forbindelse at vi har varslet klage Innen
klagefristen 22. februar 2013 på det nye vedtaket.
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Dersom kommunen er uenig i en slik fremgangsmåte og motsetter seg en utsatt behandling

av spørsmålet om erstatning, bes det om en tilbakemelding om dette. -
Med vennlig hilsenAdv;øen AS
•••(/  Advokat l/-'
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REKOMMANDERT

Vår referanse: 6763804/2
Deres referanse: 2013/6495-6 FM-J
Ansvarllg advokat: Lars Erik Larsson

Oslo, 4. juli 2013

KRAV OM DEKNING AV SAKSKOSTNADER ETTER OMGJØRING TIL GUNST

FOR KLAGER

1 INNLEDENDE MERKNADER

Vi representerer Mesta Eiendom AS ("Mesta"), sorn eier Gamle Mossevei 29 - gnr 27 bnr 6 i

Ås kommune.

2 VEDTAK TIL GUNST FOR KLAGER - 17. JANUAR 2013

Hovedutvalg for teknikk og milj ("Hovedutvalget") i  Ås kommune fattet 15. mars 2012

vedtak om omgjøring av vedtak 18. september 2009 om godkjenning av innvendig

ombygging. Hovedutvalget gav samtidig pålegg om avvikling av virksomhet på ovenfor

nevnte eiendom.

På vegne av Mesta påklaget vi 27. april 2012 dette vedtaket. Utfyllende klage ble sendt 23.

mai 2012.

Bilag 1: Klage 27. april 2012

Bilag 2: Utfyllende klage 23. mal 2012

Kommunen innhentet en juridisk betenkning fra Kommunenes sentralforbund, og ba

29. november 2012 om v#re merknader.

BIlag 3: Oversendelse 29. november 2012 av juridisk betenkning

Vi kommenterte 31. desember 2012 betenkningen.

Bilag 4: Merknadsbrev 31. desember 2012
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Ved behandlingen av klagen opphevet Hovedutvalg for teknikk og miljø 17. januar 2013 sitt
tidligere vedtak, og klagen 27. april 2012 ble således tatt til følge. Opphevingsvedtaket
innebar en endring av kommunens tidligere vedtak til gunst for v%re klienter, jf
forvaltningsloven 5 36 forste ledd. Våre klienter har følgelig krav på dekning av vesentlige
kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket.

Vi fremmet 15. februar 2013 rettidig krav om dekning av sakskostnader.

Bilag 5; Krav 15. februar 2013 om dekning av sakskostnader

I og med at sakskomplekset som helhet ikke var avsluttet, var det hensiktsmessig å avvente
med å fremlegge en nærmere spesifisering av kravet med timelister til saksforholdet var
endelig avklart. Kommunen hadde ingen merknader til dette.

a

3 VEDTAK TIL GUNST FOR KLAGER - 6. JUNI 2013

Hovedutvalget fattet samtidig som opphevingsvedtaket 17. januar 2013 et nytt vedtak om å
omgjøre tillatelsen fra 18. september 2009.

P& vegne av Mesta p&klaget vi 22. februar 2013 det nye vedtaket.

Bilag 6: Klage 22. februar 2013

Etter henvendelse 16. april 2013 fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus gav vi 8. mai 2013
ytterligere merknader.

Bilag 7; Merknadsbrev 8. mai 2013

I klagesaken opphevet fylkesmannen 6. juni 2013 kommunens vedtak. Ved fylkesmannens
vedtak ble klagen tatt til følge. Omgjøringsvedtaket innebar med andre ord en endring av
kommunens vedtak til gunst for våre klienter, jf forvaltningsloven § 36 første ledd. Våre
klienter har følgelig krav på dekning av vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å
f% endret ogs% dette vedtaket.

4 KRAV OM DEKNING AV SAKSKOSTNADER

Krav om dekning av sakskostnader skal fremsettes innen tre uker fra melding om vedtaket
er kommet frem. Herværende krav er således fremsatt rettidig.

I fylkesmannens vedtak angis det at eventuelle krav må fremsettes for fylkesmannen. Vi
anser det derfor naturlig £ ikke dele opp kravet, men oversender kravet knyttet til
kommunens eget opphevelsesvedtak 17. januar 2013 og fylkesmannens opphevelsesvedtak
6. juni 2013 til fylkesmannen. Dersom fylkesmannen er uenig i denne fremgangsmSte antas
det at fylkesmannen kan be kommunen behandle kravet knyttet til opphevelsesvedtaket
17. januar 2013.

Vedlagt følger gjenpart av faktura nummer 194446, 195779, 196400, 198109, 203048,
204482, 205050, 206344, 207179 og 208931 samt detaljspesifikasjoner knyttet til
faktureringen.

Bilag 8: Fakturaer med detaljspesifika5joner

Vi har markert ut poster som ikke knytter seg til klagearbeidet og trukket fra dette.
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Timepris er som følger: Harald Thomas Endresen NOK 2 307-2 600, Lars Erik Larsson NOK
2 286-2 600, Kristin Slørdahl Hjort NOK 1 400, Johan Nyrerød Spiten NOK 1 778-2 100 og
Lars-Henrik Winsnes Berg NOK 2 100.

Fakturaene anses %dekke fylkesmannens behov for spesifikasjon, og gjelder i hovedsak
innhenting, gjennomgang og juridiske vurderinger av saksopplysninger, kommunikasjon med
klient, kommune og øvrige involverte samt utarbeidelse av klage med nødvendig og
sedvanlig for- og etterarbeid.

Omkostningsspørsmålet skal vurderes konkret ut fra partenes subjektive oppfatning av hva
som ble ansett nødvendig for£ endre vedtaket, jf uttalelse 26. juli 1989 fra
Justisdepartementets lovavdeling og Sivilombudsmannens melding til Stortinget (2000-
2001).

Bilag 9: Sivilombudsmannens melding til Stortinget (2000-2001) s. 24

All den bistand vi har gjort rede for over og i bilagene har etter vårt skjønn vært nødvendig
og skal følgelig i utgangspunktet dekkes. Ved fylkesmannens vurdering av sakens
kompleksitet og fastsettelse av beløp ber vi fylkesmannen merke seg at kommunen fant
grunn  til  soke ekstern juridisk bistand.

Nødvendige kostnader  til  advokatbistand utgjør etter dette NOK 277 390,61. På vegne av v&r
klient krever vi belopet dekket. Belapet bes overfort til v&r kientkonto 5001.05.37964,
merket med vårt saksnr 410815-006.

Med vennlig hilsen

Advokatfirmaet Thom messen AS

Coan, fee, le
Johan Nyrerød Spitenf P'' Advokat

Vedlegg
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Skannet 20.09.2013

##
FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

Juridisk avdeling

Ås kommune
Postboks 195
1431 Ås

Deres ref.:
09/1980

Deres dato: Var ref.:
2013/14071-7 FM-J

Saksbehandler:
Bard Berge

Dato:
18.09.2013

Fylkesmannen oversender sakskostnadskrav til uttalelse  -  As kommune -
Gamle Mossevei 29 -  gnr. 27 bnr. 6

Fylkesmannen har mottatt vedlagt sakskostnadskrav i medhold av forvaltningsloven (fvl.)
§ 36 fra Advokatfirmaet Thommessen AS ved advokat Johan Nyrerød Spiten på vegne av
Mesta Eiendom AS.

Kravet lyder på kr 277.390,61 og gjelder juridisk bistand fra Advokatfirmaet Thommessen
AS knyttet til Fylkesmannens avgjørelse av 06.06.13, sak 2013/6495, hvor Fylkesmannen
opphevet kommunens vedtak av 17.01.13.

Da mulige kostnadsansvar kan ligge hos kommunen, jf. fvl. § 36 tredje ledd, gis kommunen
med dette anledning til å uttale seg til kravet. Det bes om at kommunens kommentarer sendes
Fylkesmannen med kopi til parten innen tre uker.

Fylkesmannen finner for øvrig grunn til å bemerke at vesentlige deler av sakskostnadskravet
knytter seg til arbeid forut for kommunens vedtak av 17.01.13. Disse kostnadene vil i
utgangspunktet ikke vere dekningsberettiget som følge av en endring av vedtaket datert
17.01.13 oppnådd ved Fylkesmannens vedtak av 06.06.13. Fylkesmannen vi I i sin avgjørelse
ta stilling til hvi Ike kostnader som anses dekningsberettiget.

Kostnadene kan imidlertid være dekningsberettiget som en endring av tidligere vedtak
oppnådd ved kommunens vedtak av 17.0 I .13. Krav om sakskostnader etter fvl. §  36 som
knytter seg til endringen oppnådd ved vedtaket av 17.01 .13 skal avgjøres av kommunen i
første instans. Fylkesmannen vil være klageinstans på dette vedtaket. Fylkesmannen viser til
kravbrevets punkt 2 og ber kommunen ta stilling til kravet hva gjelder endringen oppnådd i
vedtaket av 17.01.13.

Kopi av dette brevet er sendt parten ved Advokatfirmaet Thommessen AS.

Postadresse:
Postboks 81 I I Dep
0032 Oslo

Besoksadresse: Telefon: 22 00 35 00
Tordenskiolds gt  12  Telefontid:
Inngang sjosiden Tirsdag. onsdag og torsdag

09.00-15.00

E-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no
Org.nummer: NO 974 76 1 319
Internett: www.fylkesmannen.no/slog,Akershus



FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

Fylkesmannen ber parten opplyse om Mesta Eiendom AS er registrert i mva-registeret. I så
tilfelle bes det om en redegjørelse for hvorvidt merverdiavgiften på kostnadene er
fradragsberettiget.

Med hilsen

Odd Meldal
underdirektør Bård Berge

rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg
I Krav om dekning av saksomkostninger

Kopi uten vedlegg til:
Advokatfirma Thommessen AS v/ Spiten Postboks 1484 Vika 0116 OSLO
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