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1. Innledning

Det vises til anmodning fra Ås kommune ved KS Advokatene om omgjøring av ovennevnte
vedtak i brev av 5.03.2014, samt uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 5.5.2014
sendt direkte til undertegnede.

Det er på bakgrunn av fylkesmannens uttalelse behov for å knytte enkelte kommentarer til
tidligere fremsatt anmodning. Uttalelsen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus gir ikke grunnlag
for å endre kommunens vurdering av at fylkesmannens vedtak om dekning av
saksomkostninger er ugyldig, jf. forvaltningsloven§ 35, 1. ledd bokstav c. Det fastholdes at
fylkesmannens lovforståelse på flere punkter er uriktig. Det er saksbehandlingsfeil og mangler
ved fylkesmannens begrunnelse ved at fylkesmannen ikke engang har vurdert det faktiske og
rettslige grunnlaget for å anvende unntaksregelen i forvaltningsloven § 36. Når fylkesmannen
vedtak om opphevelse bygger på en uriktig lovforståelse av kommunens omgjøringsadgang
etter forvaltningsloven§ 35, siste ledd, og tilsynelatende også på uriktig bevisbyrderegler, får
saksomkostningsavgjørelsen preg av vilkårlighet/urimelighet.

Kommunen vil i dette brevet også fremlegges ny dokumentasjon som både underbygger at
fylkesmannens saksomkostningsavgjørelse er ugyldig, og behovet for at departementet omgjør
fylkesmannens saksomkostningsavgjørelse etter forvaltningsloven§ 35, 1. ledd c.
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Det opplyses videre at Tonerud Transport AS etter avtale med kommunen den 30.04.2014 har

avviklet all drift på eiendommen. Dette har ikke betydning for kommunens anmodning om

omgjøring av saksomkostningsavgjørelsen for så vidt gjelder Mesta Eiendom AS, se her

nedenfor under punkt 3.

2. Uriktig lovforståelse, og mangler ved saksbehandlingen

2.1 Fylkesmannens opphevelse av kommunens vedtak gir ikke grunnlag for å tilkjenne

saksomkostninger

Det fastholdes at fylkesmannens lovforståelse av forvaltningsloven§ 36 er uriktig. Når

kommunens vedtak ble opphevet, og kommunen slik ikke har truffet et endelig vedtak i saken,

er det i nærværende sak ikke rettslig grunnlag etter forvaltningsloven§ 36 for å pålegge

kommunen å betale saksomkostninger. Denne lovforståelse er lagt til grunn av

Justisdepartementets lovavdeling i brev til Sivilombudsmannen av 13.12.2006 og senere også

fastholdt av Justisdepartementet. Det er i og for seg oppsiktsvekkende at fylkesmannens ikke

følger justisdepartementets lovforståelse av forvaltningsloven § 36.

2.2 Uriktig anvendelse av unntaksregelen i 9 36

Det fastholdes videre at det er uriktig lovforståelse når fylkesmannen ikke har anvendt

unntaksregelen i forvaltningsloven § 36. Det er her også vesentlige saksbehandlingsfeil og

mangler ved fylkesmannens begrunnelse.

Kommunen vil understreke at leietaker har tidligere opplyst til kommunen at det over en

periode var m%lt 8-12 passering til og fra eiendommen pr døgn (se nærmere nedenfor), og gav

kommunen et inntrykk av dette var normal omfanget av trafikk til og fra eiendommen.

Kommunen har på bakgrunn av målinger og registreringer av trafikk avdekket at

gjennomsnittlig trafikkmengde til og fra eiendommen er på 73,5 passeringer i døgnet, jf.

nedenfor. Dette innebærer at utleier og leiertaker i vesentlig grad har ført kommunen bak lyset

om hvilken trafikkmengde og slik hvilken støy som virksomheten genererer for naboene.

Som også redegjort for i brev til departementet av 5.03.2014 har Mesta Eiendom AS/Tonerud

Transport AS på en utpreget kritikkverdig måte unnlatt å redegjøre for og dokumentere

omfanget av trafikk til og fra eiendommen. Det er videre gitt vesentlig feil opplysninger om

trafikkmengden til og fra eiendommen. Eier har også unnlatt å foreta støymålinger i henhold til

kommunens pålegg for å avdekke omfanget av støy, herunder knyttet til ulike støykilder.

Denne manglende redegjørelse fortrafikkmengden, og også direkte feilaktig angivelse av

trafikkmengden, og unnlatelse %foreta støymålinger i henhold til pålegg fra

kommuneoverlegen, medfører etter kommunens vurdering at det ikke er grunnlag for %

pålegge kommunen å betale saksomkostninger etter forvaltningsloven§ 36. Fylkesmannen

synes her å bygge på feil lovanvendelse når disse forhold ikke medfører anvendelse av

unntaksregelen i forvaltningsloven § 36 dels fordi det foreligger  «særlige grunner»,  dels fordi
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opphevelse skyldes «partens eget forhold». Men all den tid fylkesmannen ikke drøfter
unntaksregelen i lys av nevnte faktum, blir det også uklart hvilken rettsforståelse fylkesmannen
faktisk legger til grunn for anvendelse av unntaksregelen i forvaltningsloven § 36.

Bakgrunnen både for fylkesmannens saksomkostningsavgjørelse og fylkesmannens opphevelse
av vedtaket er at kommunen ikke har skilt mellom hvilken støy og trafikk som den opprinnelige
tillatelsen åpner for og annen bruk av eiendommen. Det fremgår ikke klart av fylkesmannens
vedtak klart om det er saksbehandlingsfeil eller kommunens lovforståelse som fører til
opphevelse. Når kommunen i sin begrunnelse for vedtaket ikke eksplisitt har skilt mellom
trafikk og støy knyttet til virksomhet til den opprinnelige tillatelsen og annen transport fra
Tonerud Transport AS, har dette hovedsakelig sammenheng med tre forhold:

• Eier og leietaker har ikke redegjort for omfanget av trafikk til og fra eiendommen,
herunder enda mindre hvilken del av trafikken som knytter seg til den opprinnelige
tillatelsen og hvilke del som skyldes andre trafikk. Det antas at slik redegjørelse ikke ble
gitt fordi det vil vise at eiendommen ble brukt til annet formål enn det var gitt tillatelse
til.

• Eier har unnlatt å fremlegge av støymålinger i henhold til pålegg som kommunelegen
tidligere har gitt eier av eiendommen for å klarlegge omfang av støy og ulike støykilder.
Det er som tidligere nevnt foretatt visse støyberegninger, men disse har ikke hatt et
innhold og omfang i samsvar med kommuneoverlegens pålegg, slik at kommunen har
måtte foreta egne støyberegninger, jf. nedenfor.

• Når kommunen omgjorde tillatelsen var det videre den samlede bruk av eiendommen
og støy fra eiendommen knyttet til Tonerud Transport AS sin virksomhet. Dette omfattet
både den trafikk og støy som knyttet seg til den opprinnelige tillatelsen og annen bruk
av tomten. Kommunen la også vekt på at veg og kryss inn til området ikke var
dimensjonert for et slikt omfang av trafikk. Slik bruk av området var også i strid med
gjeldende regulering for området.

Den manglende redegjørelse for sondringen mellom trafikk og støy fra virksomhet knyttet til
opprinnelig gitt tillatelse knyttet til fryselager, og annen trafikk fra Tonerud Transport AS knytter
seg derfor dels til kommunen ikke mottok etterspurte opplysninger fra eier og leietaker verken
om omfanget av trafikk, type trafikk og støykilder.

Det er åpenbart en mangel ved fylkesmannens begrunnelse når fylkesmannen i sitt vedtak ikke
vurderer hvorvidt manglende redegjørelse og fremleggelse av dokumentasjon fra eier og
leietaker medfører at unntaksregelen i9 36 kommer til anvendelse. Fylkesmannen gir heller
ingen fremstilling av hva som er det sannsynlige faktum som må legges til grunn for en slik
vurdering. Selv om selv om fylkesmannen har lagt til grunn at kommunen har bygget på feil
lovforståelse ved anvendelse av omgjøringsadgang etter forvaltningsloven 9 35, siste ledd, så
skal fylkesmannen åpenbart å foreta slik vurdering, herunder fremstilling av faktum. Når
fylkesmannen ikke gjør en faktisk og rettslig vurdering, og herunder ikke redegjør for det faktum
som må legges til grunn for en slik vurdering, er dette saksbehandlingsfeil og etter kommunens
vurdering en vesentlig mangel ved fylkesmannens avgjørelse. Etter kommunens vurdering har
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denne manglende fremstilling av faktum og vurdering hatt betydning for utfallet av vedtaket, og

vedtaket er også av den grunn ugyldig.

2.3 Kort om faktum

Fylkesmannen har som nevnt i sitt vedtak unnlatt å behandle og fremstille sentrale deler av

faktum i saken, som er sentralt for vurdering av unntaksregelen i forvaltningsloven § 36. I

tillegg til tidligere fremlagt dokumentasjon i brev til departementet av 5.0.3.2014, fremlegges

her dokumentasjon utarbeidet av kommunen i forbindelse med ny behandling av sak om

omgjøring av tidligere gitte tillatelse.

Kommunen har på bakgrunn av egne trafikktellinger og målinger av beboerne funnet å kunne

legge til grunn at gjennomsnittlig trafikkmengde til og fra terminalområdet er på 73,5

passeringer pr døgn. Det vises til her vedlagt oversendelsesbrev fra kommunen til aktuelle

adressater av 21.03.2014 med vedlegg, se vedleggets. 2. Til sammenligning har leietaker til

kommunen tidligere opplyst en trafikkmengde på 8-12 biler pr døgn. Se her vedlegg 3 s. 6 i brev

fra undertegnede til departementet av 5.3.2014. Omfanget av registret trafikk gjennom et

boligområde er slik formidabelt og vesentlig større enn hva kommunen hadde grunn til å regne

med også på bakgrunn av opprinnelig gitt tillatelse.

Kommunen har som følge av at eier har unnlatt å foreta støymålinger i henhold til pålegg fra

kommunen, selv måtte foreta støyberegninger. Rapport fra Brekke & Strand revidert 25.2.2014

vedlegges. Det fremgår av rapporten at det er målt overskridelse av støykrav. Det fremgår av

støyen gir et bidrag til ytterligere økning av støybelastningen for hus som allerede ligger i gul

st/ysone.

På bakgrunn av støymålinger og øvrig dokumentasjon har kommunelegen avgitt en skriftlig

uttalelse datert 12.03.2014, som her vedlegges. Det fremgår av kommuneoverlegens uttalelse

at kommunelegen fraråder videre drift på eiendommen. Det fremgår at den totale belastnin en

som naboene utsettes for som følge av trafikken og virksomheten på tomten allerede gjør at de

har fått stressrelaterte helseplager. Kommuneoverlegens uttalelse, støymålinger, samt øvrige

dokumenter er også forelagt folkehelseinstituttet til uttalelse. Folkehelseinstituttet foretar her

en gjennomgang av saken, og anbefaler at kommuneoverlegens vurdering og konklusjon

tillegges stor vekt i den videre behandling av saken. Uttalelsen fra folkehelseinstituttet

vedlegges.

Til orientering vedlegges også uttalelse fra Statens Vegvesen av 20.02.2014 hvor det

konkluderes med at krysset fra fv 152 inn til Gamle Mossvei tilfredsstiller de krav som stilles til

kjøring med de lastebiler som her brukes. Dette er også i samsvar med tidligere uttalelse til

kommunen.

Den ovennevnte dokumentasjon viser hvordan eier og leietaker har gitt kommunen et direkte

feilaktig bilde av trafikken og støyen på eiendommen, og slik også belastningene for naboene.

Ovennevnte faktum viser også at kommunen ved vurdering av omgjøring etter

forvaltningsloven § 35 siste ledd, var berettiget til % legge vekt på det samlede omfanget av

trafikk og støy, og at det var det samlede omfanget av trafikk som gav grunnlag for omgjøring

av tidligere gitte tillatelse.
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2.4 Mangler ved fylkesmannens lovforståelse knyttet til fylkesmannens vedtak om
opphevelse av kommunens vedtak om omgjøring

Det er som nevnt etter kommunens vurdering en uriktig lovanvendelse når fylkesmannen i sitt
vedtak om opphevelse av kommunens vedtak om omgjøring, har lagt til grunn at kommunen
ikke kun legge vekt på den samlede trafikk og støybelastning, herunder medregnet trafikk og
støy knyttet til den opprinnelige tillatelsen, slik fylkesmannen synes å legge til grunn. Det
avgjørende for kommunen var som nevnt det samlede omfanget av trafikk og støy knyttet til
Tonerud Transport AS sin virksomhet, herunder medregnet virksomhet som det opprinnelig ble
gitt tillatelse til. Det er uklart hva som her grunnlaget for fylkesmannens lovforståelse. Det
redegjøres ikke nærmere for grunnlag for denne lovforståelse av omgjøringsadgangen. Etter
kommunens adgang er det åpenbart etter forvaltningsloven§ 35 siste ledd adgang til å legge
vekt på den samlede trafikkmengde og samlede støybelastning, herunder medregnet støy og
trafikk knyttet til den opprinnelige tillatelse knyttet til fryselageret. Dette under enhver
omstendighet som følge av eier/leietaker ikke har redegjort for omfanget av transport og støy
knyttet til opprinnelige tillatelse og annen bruk av området.

Den uriktige rettsforståelse som fylkesmannen her gitt uttrykk for, og som heller ikke
begrunnes noe nærmere, medfører etter kommunens vurdering at fylkesmannens vedtak etter
forvaltningsloven § 36 får et preg av vilkårlighet.

2.5 Uriktige beviskrav og prinsipper for rettsanvendelse

Fylkesmannen synes ogs% % legge feil bevisbyrderegler til grunn for sin bevisbedømmelse og
også for tolkning av rettsspørsmål. Fylkesmannen uttaler i vedtaket om omgjøring, slik det også
er gjengitt i ovennevnte brev fra fylkesmannen på s. 2: «Kommunens vedtak ble opphevet som
følge av at Fylkesmannen ikke kunne utelukke at kommunens vedtak var heftet ved feil
rettsanvendelse eller at det var lagt vekt på utenforliggende hensyn» (min understrekning).

Et slikt beviskrav eller tvilsbyrde knyttet til rettsspørsmålet kan åpenbart ikke legges til grunn
for å vurdere kommunens vedtak verken i forhold til faktum eller rettsforståelse.
Fylkesmannnen skal foreta en alminnelig sannsynlighetsvurdering av faktum, og foreta en
rettslig vurdering basert på et alminnelig godt faglig skjønn. Det at fylkesmannen synes å legge
til grunn et åpenbart uriktig beviskrav og tvilsbyrde for kommunen, innebærer tilsvarende at
avgjørelsen av saksomkostningsavgjørelsen bærer preg av vilkårlighet.

3. Kort om situasjonen i dag

Tonerud Transport AS har i dag etter avtale med kommunen akseptert å avvikle driften på
tomten i sin helhet, slik at det etter 30.4.2014 ikke har vært noen virksomhet fra Tonerud
Transport på tomten. Kommunen har inngått en slik avtale av hensyn til naboene, herunder
også usikkerhet knyttet til fylkesmannens behandling av ny sak om omgjøring. I den forbindelse
fremlegges vedlagt avtale. Denne avtalen innebærer at Ås kommune ikke har behov for å
behandle sak om omgjøring av gitte tillatelse på ny, slik at denne saken faller bort.
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Det inngåtte forlik omfatter også at Tonerud Transport AS selv aksepterer å dekke sine

saksomkostninger, slik at nevnte anmodning om omgjøring av omkostningsavgjørelse ikke

lenger gjelder i forhold til Tonerud Transport AS. Derimot har Mesta Eiendom AS ikke akseptert

afrafalle krav om saksomkostninger, slik at anmodning om omgjøring fortsatt gjelder i forhold

til Mesta Eiendom AS. Sak om omgjøring av vedtak om omkostninger vil derfor kun gjelde for

Mesta Eiendom AS.

Nevnte forliksavtale understreker etter kommunens vurdering behov for omgjøring av

fylkesmannens vedtak om saksomkostninger også for Mesta Eiendom AS, slik at det kan settes

en samlet sluttstrek for denne saken.

et,
%aaseso »

advokat

Tlf. dir. innvalg 24 13 26 23

oyvind.renslo@ks.no

Kopi:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/ Bård Berge, postboks 8111 Dep, 0032 Oslo

Advokatfirmaet Thom messen AS v/ Spiten, Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo

Vedlegg:

Vedlegg 1: Brev fra Ås kommune til adressater av 21.03.2014- orientering

Vedlegg 2: Støyrapport fra Brekke & Strand revidert 25. februar 2014

Vedlegg 3: Uttalelse fra kommuneoverlegen av 12.03.2014 med vedlegg

Vedlegg 4: Uttalelse fra folkehelseinstituttet av 21.03.2014

Vedlegg 5: Uttalelse fra Statens Vegvesen av 20.02.2014

Vedlegg 6: Avtale mellom Ås kommune og Tonerud Transport AS
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