
Fra: Trine Christensen 
Sendt: 2. september 2014 09:04 
Til: Ås kommune 
Kopi: Arve Bekkevard; Marit Roxrud Leinhardt 
Emne: Fwd: VS: Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Vedlegg: image001.png 
 
Kan arkivet legge den på saken? 
 
Sendt fra min iPad 
 
Videresendt melding: 

Fra: Ola Nordal <Ola.Nordal@asplanviak.no> 
Dato: 2. september 2014 08:56:33 CEST 
Til: "trine.christensen@as.kommune.no" <trine.christensen@as.kommune.no> 
Kopi: "frode.lorentzen@riksrevisjonen.no" <frode.lorentzen@riksrevisjonen.no> 
Emne: VS: Hovedutvalg for teknikk og miljø 

Ref forrige mail. 
Jeg oversender min tidligere korrespondanse med Lorentzen for arkivering på saken. 
  
Mvh OlaNordal 
  

Fra: Ola Nordal  

Sendt: 28. april 2014 09:44 

Til: 'Lorentzen, Frode' 
Emne: SV: Hovedutvalg for teknikk og miljø 
  
Hei igjen. 
Jeg har lest ditt utkast til brev. 
Jeg anbefaler at du klager formelt (skriftlig) på vedtaket slik du legger opp til i 
brevutkastet. 
Klagen bør inneholde en kort redegjørelse for at du mener du er part i saken, hvilke 
ulemper du mener vedtaket påfører deg, og evt redegjørelse for saksbehandlingsfeil du 
mener kommunen har gjort. 
  
Slik klage behandles av hovedutvalg for teknikk og miljø, der jeg er leder. Hvis utvalget 
ikke gir deg medhold går saken videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Når vi får 
slike saker der prøver jeg å få til befaring før møtet der saken behandles. 
  
Du foreslår et møte og en befaring før du sender inn klagen. Min erfaring er at det er 
mest hensiktsmessig å få en formell klage med formell klagebehandling, og at vi får en 
saksutredning fra administrasjonen før utvalget har befaring. 
  
Du må gjerne ringe meg for en prat, men jeg ønsker ikke å  ta noen befaring med 
nabolaget før vi evt har en klagesak. 
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Mvh Ola Nordal, 900 39 302 
  
  

Fra: Lorentzen, Frode [mailto:frode.lorentzen@riksrevisjonen.no]  

Sendt: 28. april 2014 09:06 

Til: Ola Nordal 
Emne: SV: Hovedutvalg for teknikk og miljø 
  
Beklager, glemte selve dokumentet. 
  
Frode 
  

Fra: Lorentzen, Frode  

Sendt: 28. april 2014 09:05 

Til: 'ola.nordal@asplanviak.no' 
Emne: Hovedutvalg for teknikk og miljø 
  
Hei, 
Dette er en privat e-post sendt til deg som leder i hovedutvalget for teknikk og miljø. Jeg 
ble anbefalt av min nabo Olav Skage å ta direkte kontakt med deg i forbindelse med en 
sak vi har gående i Lyngveien. Jeg er ikke spesielt imponert eller fornøyd med Ås 
kommune i denne saken og vedlagt finner du et utkast til et brev som jeg jobber med og 
som vil bli sendt til kommunen i løpet av noen dager. Som du vil se av brevet er dette en 
sak som har pågått en tid. Jeg gjør oppmerksom på at brevet du mottar er en kladd og vil 
bli vesentlig endret før det sendes. Jeg sender deg utkastet for at du skal kunne få en 
innføring i saken (sett fra vårt ståsted). 
  
Vi har bedt om innsyn i alle dokumenter i saken, men har ikke mottatt kommunens 
saksbehandling (vurderingsnotat) slik at det er vanskelig å se at saken er 
realitetsbehandlet. 
  
Jeg kunne ha tenkt meg et lite møte og en rask befaring i området her før jeg sender inn 
vår klage. Det er flere av naboene i Lyngveien som kunne har tenkt seg å deltatt på en 
slik samtale/møte da det er flere som vil bli berørt av de planene som foreligger. 
  
  
mvh 
  
Frode Lorentzen 
Seniorrådgiver/Stedfortreder 
Riksrevisjonen, seksjon 3.5 
Kompetansegruppen for Misligheter 
Frode.lorentzen@riksrevisjonen.no 
Tlf. 222 41144 
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