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Ad: Klage pa14/02637-10, Rammetillatelse for riving av Stenerudveien 2B

Jeg viser til tidligere protest av 16.07.2014, Foreløpig protest på søknad om riving av Stenerudveien
2B. og av 24.08.2014. Protest på søknad om riving av Stenerudveien 2B. Jeg viser videre til As
kommune sin avgjørelse i forbindelse med rivesoknaden 14/02637-10. Rammetillatelse for riving
av Stenerudveien 2B av 15.09.2014. Jeg ber om at tidligere protest med innsigelser fra beboerne på
Monsrud blir behandlet på en seriøs måte av kommunen og at kommunen trekker tillatelsen tilbake

eller at det stilles krav om erstatningsbolig. Jeg viser videre til "Klage på avslag om krav om
erstatningsbolig ved riving av Stenerudvcien 2B". som også sendes i dag og at dette er en del av
denne klage dersom spørsmålet om erstatningsbolig ikke er et selvstendig enkeltvedtak.

Grunnet sykdom kombinert med stor omsorgsbyrde og saksbehandlingsbyrde får jeg ikke
nødvendigvis med alle momenter i forbindelse med klagen i denne omgang. men jeg arbeider med
en eventuell mer fullstendig versjon som vil være klar i løpet av uken dersom jeg ved nærmere
ettersyn finner det nødvendig. Dersom kommunen er av den oppfatning at dette haster svært ber jeg
om at jeg blir opplyst om en endelig frist for akomme med ytterligere merknader.

Jeg vil uansett bemerke det følgende:
I. Jeg mener det fremstår som relativt klart at min familie som leietakere på den plass der et av to
bolighus er omsokt revet har rettslig klageinteresse. Rettslig klageinteresse må minst omfatte de
som har rettslig interesse. Da det i forbindelse med et leieforhold er snakk om at det finnes rettskrav
mellom utleier(tiltakshaver) og leieboere. det er snakk om ct avhengighetsforhold der leieboere står
i et avhengighetsforhold til utleier og rivesøknaden dessuten berører vårt hjem mener jeg ikke det er
særlig tvil om at det finnes rettslig interesse. Da det dessuten verserer er husleietvist der riving er et
tema kan det heller ikke være tvil om at kravet om aktualitet er oppfylt. På bakgrunn av dette ber
jeg As kommune vurdere tidligere innsigelser i "Protest på søknad om riving av Stenerudveien 2B"
av 24.08.2014 på en seriøs måte.

2. Jeg stiller meg spørrende til grunnlaget for aunnta fra nabovarslig all den tid min familie også er
brukere av nabobygningen til den bygning som er omsøkt revet. Jeg er kjent med at det ikke er noe
krav til nabovarsling av leietakere i bygning som er omsokt revet, disse er jo ivaretatt gjennom
annen lovgivning enn pbl., men jeg kan ikke se at bruker av nabobygning er unntatt fra krav til

««el« ?



Skannet 08.10.2014

nabovarsling. Dette cia det er min forståelse at begrepet nabo omfatter alle brukere av en
nabobygning. Jeg mener det at det ikke er stilt krav om nabovarsling er en feil.

3. Jeg stiller meg likeledes spørrende til at det er unnlatt fra krav til varsling av leietakere i forhold
til at disse skal orienteres om sine rettigheter av tiltakshaver etter vedtektsfestet §91 a i gammel pbl.
Dette syncs gjort uten noen videre begrunnelse. Jeg mener dette ikke er riktig og ber om en
begrunnelse for dette dersom kommunen er av en annen oppfatning.

4. Jeg kan ikke se at det er riktig, slik kommunen hevder, at protest fra beboere har "en
husleierettslig vinkling og begrunnelse". Hvordan saksbehandler kan hevde dette dersom protesten
faktisk er lest fremstår for meg som relativt gåtefullt. Når jeg leser tidligere protest ser jeg alt annet
enn "en husleierettslig vinkling og begrunnelse". De steder der leieavtale er nevnt er denne nevnt
for å belyse kostnadsspørsmålet som tiltakshaver og ansvarlig søker er svært opptatt av. Dette da
fordi det etter min mening er nødvendig for å belyse at det å sette Stenerudveien 2B i stand ikke er
så kostnadskrevende som tiltakshaver skal ha det til. Videre synes jeg det er verdt å nevne at mine
kommentarer til tilstandsrapporter er tatt med for agi ct riktigere bilde av hva som er gjort og ikke
gjort av vedlikehold de senere år, og at det ikke er riktig at Stcnerudvcicn 2B ikke har blitt
vedlikeholdt de siste 30 år slik det blir hevdet av ansvarlig søker.

5. Jeg ber forøvrig kommunen om avurdere på en seriøs måte betydningen av at plassen Monsrud
ligger i "annet verdifullt kulturlandskap" av lokal verdi. I forbindelse med byggesaker i slike
områder skal det ifølge rapporten "Kulturlandskap i Follo fra Akershus fylkeskommune" foretas en
avveining der landskapsverdiene vurderes opp mot andre hensyn. Jeg kan ikke se at kommunen på
noe meningsfylt vis har foretatt en slik avveining.

Kopi av denne klagen sendes de ordinære medlemmer av kommunestyret per epost til orientering.
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