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ANOMODNING OM UMIDDELBAR UTBETALING AV ERSTATNING SAMT

BEHANDLING AV KRAV- GNR 27 BNR 6- GAMLE MOSSEVEI 29

Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, sist Kommunal- og

moderniseringsdepartementets brev 28. mai 2014, der Ås kommunes omgjøringsbegjæring

11. februar 2014 ikke tas til følge.

Ved en rekke anledninger har vi på vegne av Mesta Eiendom AS («Mesta») etterlyst

kommunens endelige behandling av de erstatningskravene Mesta har fremmet i saken.

Fylkesmannen slo fast i sitt endelige vedtak 11. februar 2014 at Ås kommune skal betale

sakskostnader til klientkontonummer 5001.05.37964 innen 14 dager. Kommunens utsettelse

har vært grunnløs. Vi ber om at fylkesmannens pålegg imøtekommes. Betalingen skal skje

med tillegg av lovens renter, og bes merket saksnummer 410815-006.

Som tidligere påpekt har kommunen ikke hatt noen grunn til &utsette behandlingen av den

delen av kravet kommunen skal ta stilling til på selvstendig grunnlag. I brev 22. april 2014

ble omgjaringsbegjeringen anfort som grunn for å utsette vedtaket. Omgjoringsbegjaeringen

ble som nevnt ikke tatt til følge, og det antas nå at heller ikke kommunen selv finner grunn

til &utsette behandlingen. På vegne av Mesta bes det om at kommunen tar stilling til kravet

innen utløpet av uke 32. Vil går ut fra at det derved er tatt tilstrekkelig hensyn til

ferieavviklingen i kommunen.
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Mesta vil vurdere hvilke ytterligere skritt som må tas dersom kommunen nå ikke forholder

seg til de vedtak som er fattet og det kravet forvaltningsloven setter til saksbehandlingstid.

Vi minner om at Mesta fremmet erstatningskrav 4. juli 2013, altså for mer enn ett år siden.
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