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Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   14/02637-10 Annette Grimnes 15.09.2014 

 

Rammetillatelse 
 
Det vises til søknad mottatt 27.06.2014 samt senere kompletteringer. 
 

Tiltak: Riving av våningshus omtalt som uthus 
Tiltakets adresse: Stenerudveien 2 A 
Gnr./bnr./fnr./snr.: 73/1 
Ansvarlig søker: Strand/Løken Arkitekter AS, Frederik Stangs gate 4, 0272 

OSLO 
Tiltakshaver: Harriet Akre , Borgenveien 29 B, 0370 OSLO 
 

Tiltaket vil etter endelig vedtak bli ført inn i matrikkelen for den enkelte eiendom. 

VEDTAK  

 
A. Det gis rammetillatelse for riving av omsøkt bygning med hjemmel i PBL. 

§§ 20-1 og 21-2 5. ledd. Tillatelsen gis med grunnlag i innkommet 
søknad. Vurdering fremkommer av saksutredningen.  

 
B. Hjemmel i PBL. § 22-3 gis det ansvarsrett til foretak som er opplistet i 

gjeldende gjennomføringsplan datert 26.06.2014: 
 

Ansvarlige foretak anses å ha tilfredsstilt krav etter byggesaksforskriften 
(SAK10) slik at godkjenning kan gis. 
 

C. Kommunen stiller ikke krav om erstatningsbolig i henhold til lokal 
vedtekt til plan- og bygningslovens § 91A. 

 
Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått 
igangsettingstillatelse. Vedtak om igangsettingstillatelse kan ikke fattes før 
følgende vilkår er oppfylt: 
1. Det kreves søknad om ansvarsrett for utførelse i oppdatert gjennomføringsplan. 
2. Det skal innsendes miljøsaneringsbeskrivelse i henhold til TEK10§9-7 
3. Bekreftelse på avklaring rundt tvisten om leieforholdet må foreligge.   
4. Fullstendig søknad etter plan- og bygningslovens § 21 nr. 2 første og annet ledd 

skal være innsendt samlet, og undergitt nødvendig kontroll. 
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Vedtaket er fattet etter fullmakt og meddeles i samsvar med forvaltningsloven § 27. 

 
Gyldighet: 

Tillatelsen taper sin gyldighet dersom arbeidet ikke er igangsatt innen 3 år. Det samme gjelder dersom 

arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. PBL § 21-9. Bygningen eller del av den må ikke tas i bruk til 

annet formål enn det denne tillatelsen forutsetter. 

 

Klage på vedtak: 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan - og bygningsloven § 1-
9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig 
at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. 
Den skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de 
grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se sakens dokumenter, 
dersom ikke annet følger av § 19. 
 

SAKSUTREDNING 

 

1. Bakgrunn: 
Rustad gård ligger ved et eksisterende boligområde rett øst for Ås sentrum. Området 

er uregulert og avsatt til LNF-A-område på gjeldende kommuneplan for Ås 2011-

2023.  

 

Monsrud er en tidligere husmannsplass under Rustad gård. Plassen har ingen 

betydning for driften av gården. Huset er i følge ansvarlig søker fra 1950-tallet. 

Bygningen er i dag bebodd av en leietaker. 

 

Det er innkommet protest/merknad av 24.08.2014 til søknad om riving fra leietaker 

ved Monsrud. Dette forholdet omtales i vurdering under.  

 

Det foreligger uttalelse fra Landbrukskontoret, bildedokumentasjon og 

tilstandsrapport fra Takstfirma Karlstad AS.   

 

Landbrukskontoret i Follo har i sin uttalelse av 21.08.2014 «ingen innvendinger til at 

søknaden om rivingstillatelse imøtekommes. Det er ingen landbruksmessige forhold 

som skulle tilsi at den omsøkte bygningen (brakke) ikke kan rives». 

 

Godkjente tegninger:  

 Situasjonsplan, datert 26.06.2014, mottatt 27.06.2014. 
 

2. Tiltak: 
Tiltaket gjelder riving av våningshus omtalt som uthus eller anneks på Monsrud. 

Nærmere utredning av tiltaket er gitt i søknadsskjema med vedlegg. Særskilt 

følgeskriv er datert 26.06.2014. 

 

Det fremgår av redegjørelsen fra søker at bygningen som søkes revet ikke er 

Sefrakregistrert og har ingen verneverdi. Rivesøknaden er begrunnet med: 
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 Stenger tunet mot kulturlandskapet, og forringer opplevelsen av de to eldre 

bygningene som har en viss verneverdi. 

 Bygningen er i svært dårlig forfatning, har råteskader i kledning og deler av 

konstruksjonen. Manglende lufting har ført til misfarging og muggdannelser på 

innvendige flater osv. Det vises til innsendt tilstandsrapport fra Takstfirmaet 

Karlstad AS som bekrefter dette. 

 Kommunen har gitt tiltakshaver pålegg om at toalettet i bygningen må kobles 

til godkjent renseanlegg. 

 Bygningen er plassert med 5m. avstand til våningshuset og 2m. til grisehuset. 

Kravet til avstand mellom bygninger for å hindre brannspreding er ikke 

ivaretatt. 

Ansvarlig søker har oppsummert punktene over til følgende konklusjon: 

Summen av overnevnte punkter tilsier at bygningen bør 
rives. Den har altså ingen verneverdi, den har en uheldig plassering både estetisk og 
brannnteknisk og er i svært dårlig stand. Bygningen er etter våres skjønn uegnet til 
boligformål slik den framstår i dag.  

 

Kommentar til begrunnelsen: 

Kommunen ser at bygningen er Sefrakregistrert. Det er riktig at bygningen ikke har 

verneverdi og er derfor ikke oversendt kulturmyndighetene for uttalelse. 

 

Det er søkt om fritak for nabovarsling. Naboer/gjenboere er ikke varslet. I medhold av 

PBL. § 21-3 andre ledd, gis det fritak for nabovarsling da deres interesser anses ikke 

å blir berørt av arbeidet. Det er innkommet protest fra leietaker. 

 

Lovteksten fra TEK10 
§ 9-7. Kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse 
(1) Ved endring eller riving av eksisterende byggverk skal det foretas kartlegging av 
bygningsdeler, installasjoner og lignende som kan utgjøre farlig avfall, jf. forskrift om 
gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-4. 

 

Avfallsplan 

Der det er krav om avfallsplan og miljøsaneringsplan skal sluttrapport med 

dokumentasjon for den faktiske disponeringen av avfallet sendes inn ved anmodning 

om ferdigattest. Ferdigattest vil ikke bli gitt hvis denne dokumentasjonen ikke er 

komplett.  

 

Tilsyn 

Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i 

samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov. 

Kommunen skal føre tilsyn med særlige forhold etter nærmere forskrift. 
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Protest fra leietaker på Monstrud 

Leietaker klagerett:  

Leieboer har fått informasjon om rivesøknaden etter forespørsel hos kommunen og 

ikke fra tiltakshaver, eller ansvarlig søker, da leieboer ikke skal nabovarsles ved 

rivesøknad jf. saksbehandlingsforskriften § 5-2. 

Leietakers sin beskyttelse mot endringer eller avslutning av husleieforholdet er 

dermed utelukkende gitt gjennom husleieloven sine verneregler, og kan ikke 

«hentes» eller «suppleres» med annen lovgivning. Protesten har en husleierettslig 

vinkling og begrunnelse, som underbygger at spørsmålet om leietaker skal måtte 

fragå sine leieforhold på eiendommen må avgjøres i lys av husleielovens 

saksbehandlingsregler og de materielle reglene der. Leieboeren har dermed ikke 

rettslig klageinteresse med hensyn på vedtaket om riving.  

 

Vurdering av leietakers krav om erstatningsbolig: 

Leietaker har innsendt «protest» til rivesøknad og krav om erstatningsbolig ved riving 

av Stenerudveien 2B den 26.08.2014. Ås kommune har vedtekter til plan- og 

bygningsloven av 14. juni 1985, som ikke er opphevet og gjelder fortsatt. I 

vedtektene sies det om riving av bolig at det kan stilles vilkår om at berørte beboere 

skal skaffes erstatningsbolig. Det har ikke vært innkommet slike krav om 

erstatningsbolig den siste tiden og det er ingen praksis å se tilbake til. Vanligvis er 

dette et forhold mellom leietaker og utleier etter husleieloven. I dagens plan- og 

bygningslov står det i §31-6, 2. ledd at det kan stilles vilkår om at berørte beboere 

skal skaffes erstatningsbolig.  

 

Kommunens vurdering av innsendt krav 

Bakgrunnen for vedtekten som gir kommunen mulighet til å pålegge eier til tå 

fremlegge erstatningsbolig antas å være forankret i tidligere tiders knapphet på 

boliger. I dagens boligmarked er det ikke mangel på boliger, det er heller snakk om 

enkeltgrupper eller personers problemer med å komme inn i boligmarkedet.  For de 

som i dag har problemer med å komme inn i boligmarkedet, finnes det offentlige 

instanser som kan hjelpe med å fremskaffe boliger.   

 

Konklusjon:  

Etter en samlet vurdering finner ikke kommunen at det skal stiles krav om 

erstatningsbolig.  

 

Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Ansvarlige foretak anses å ha tilfredsstilt krav etter byggesaksforskriften (SAK10) slik 
at godkjenning kan gis. Søknaden er i samsvar med gjeldende regulering, lov og 
forskrift. Innsendt merknad blir ikke vurdert før eventuell klagebehandling.  

 

Ferdigstillelse: 
Når arbeidet er ferdig skal ansvarlig søker innsende oppdatert gjennomføringsplan 
sammen med anmodning om ferdigattest for rivearbeidet. 
Kommunen avgjør hvorvidt det skal føres tilsyn i forbindelse med ferdigstillelse. 
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All kontakt mellom kommunen og tiltakshaver skal skje gjennom ansvarlig søker som 
igjen er ansvarlig for formidlingen av alle vedtak til de øvrige foretak som har ansvar i 
byggesaken. 

 

3. Gebyr (iht. Ås kommunes gebyrregulativ): 
Saksbehandlingen er gebyrbelagt med kr. 6.400, - etter Ås kommunes 
gebyrregulativ. Regning ettersendes og skal innbetales til kommunekassen, jf. plan- 
og bygningslovens § 33-1. 
 
Med hilsen 

 
  
Arve Bekkevard Annette Grimnes 
Leder av Bygg- og geodataavdelingen Avdelingsingeniør 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
 
Kopi:  
Harriet Akre             
Øystein Amundsen 
Landbrukskontoret i Follo 


