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Gnr 73, bnr 1 - Stenerudveien 2B - Klage på rivevedtak 
 
Saksbehandler: Annette Grimnes Saksnr.: 14/03500-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 06.11.2014 

 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø har vurdert klage på vedtak i delegert sak  
nr. 14/02637-10, og finner ikke at det fremkommer nye momenter som tilsier at 
vedtaket bør gjøres om. Vedtak i sak nr. 14/02637-10 opprettholdes. Saken 
oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.  
 
 
Ås, 27.10.14 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  
Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig behandling 
 
Vedlegg: 
1. Klage på rammetillatelse for riving av Stenerudveien 2B 
2. Gnr 73 Bnr 1 - Rustad Gård - Godkjent rivetillatelse 
3. Notat fra juridisk rådgiver til klage på rivetillatelse og erstatningsbolig 
4. Protest på rivesøknad fra leietaker 24.08.2014 
5. Merknad til rivesøknad fra leietaker datert 16.07.2014 
6. Ansvarlig søkers kommentar til klage fra leietaker 
 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Leietaker av Stenerudveien 2A og 2B 
Hjemmelshaver til eiendommen gnr. 73, bnr. 1 
Ansvarlig søker Strand/Løken Arkitekter AS 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Rådmannen har i delegert vedtak i sak 14/03500-2 godkjent rivesøknad på gnr. 73, 
bnr. 1 - Stenerudveien 2B på Monsrud – Rustad gård.  
 
Det er nå innkommet klage fra leietaker av Stenerudveien 2A og 2B. 
Oppsummeringsvis går klagen ut på: 
1. Leietaker hevder å ha rettslig klageinteresse som berørt part i saken. 
2. Hevder at det var feil å unnta for nabovarsling i rivesaken 
3. Hevder at det ikke er riktig at protesten har en husleierettslig vinkling og 

begrunnelse. 
4. Hevder at istandsetting av Stenerudveien 2B ikke er så kostnadskrevende som 

søker skal ha det til. 
5. Hevder at det er feil at Sterudveien 2B ikke har vært vedlikeholdt de siste 30 år. 
6. Hevder at leietakers kommentarer til tilstandsrapporten er riktigere enn 

takstmannens tilstandsrapport. 
7. Leietaker kan ikke se at kommunen har foretatt noe meningsfylt avveining av 

plassen (Monsruds) betydning i forhold til kulturlandskapet. 
 
Klager ber også om begrunnelse for at leietaker ikke har krav på nabovarsling. 
Rådmannen viser til saksbehandlingsforskriftens veileder VSAK 10§§5-2 kommentar 
til første ledd. «Leieboere, panthavere, sameiere, borettshavere eller andre med 
begrensede rettigheter skal derimot ikke varsles direkte.» 
 
Vedrørende fritak for nabovarsling: 
I følge PBL § 21-3 «kan kommunen frita søkeren fra å varsle naboer og gjenboere 
når deres interesser ikke eller i liten grad berøres av arbeidet. Kommunen kan kreve 
at også andre eiere eller festere enn de som er nevnt i foregående ledd, skal 
varsles».  
Avstandene til naboeiendommene er stor og kommunens vurdering er at de ikke blir 
berørt av tiltaket. 
 
Landbrukskontoret i Follo har uttalt seg og gir sin tilslutning til rivevedtaket.  
 
Vurdering: 
 
Drøfting og vurdering av klagens punkter: 
1. I vedtak om rammetillatelse til riving av våningshus gjorde kommunen det 

gjeldende at leietaker ikke har rettslig klageinteresse. Denne tolkningen er 
dessverre feilaktig, og kommunen beklager dette i notat i vedlegg nr. 3. som 
bekrefter at leietaker har rettslig klageinteresse. Det er rimelig og naturlig å gi 
ham et rettskrav på å få vedtaket overprøvd.  
 

2. Dette er vurdert gjennom notat i vedlegg nr. 3 med konklusjon om at leietaker ikke 
har rett på å bli varslet i følge veileder til saksbehandlingsforskriften § 5-2. 

 
 

3. klagen av 24.08.2014 skriver leietaker at, sitat: «For å opprettholde plassens 
karakter er det viktig at det bor folk der som er opptatt av å bevare både husene 
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og bruken av utearealene, og også gjenoppta bruk av deler av utearealet som 
lenge har grodd igjen». «En slik plass trenger beboere for å bli ivaretatt på beste 
måte og det å rive det største bolighuset vil derfor være svært uheldig». 
Rådmannen vurderer at dette er forhold som ligger utfor det som skal ivaretas 
gjennom plan- og bygningslovgivningen og er dermed forhold som ikke 
vektlegges ved behandling av rivesøknaden. 
 

4. Vurdering av bygningers tekniske tilstand og økonomiske forhold er utenfor 
rådmannens kompetanseområde. 

 
5. Vurdering av forhold knyttet til grad av vedlikehold er utenfor rådmannens 

kompetanseområde.   
 
6. Det er utenfor rådmannens kompetanseområde å foreta faglig vurdering av 

tilstandsrapporter. 
 

7. Plassen Monsrud ligger i et viktig kulturlandskap. Rådmannen vurdering er at 
riving av den aktuelle bygningen ikke vil få negative konsekvenser for 
kulturlandskapet.   
 

 
Ansvarlig søker har kommentert klage i vedlegg nr. 6.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Vedtaket får ikke økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Leietakers interesser er nå ivaretatt ved å realitetsbehandle hans klage. Rådmannen 
vurdering er at det i innkommet klage ikke fremkommer nye momenter som gir 
grunnlag for å endre vedtak i sak nr. 14/02637. Vedtaket bør opprettholdes og saken 
oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.  
 
 


