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Gnr 73 Bnr 1 - Stenerudveien 2B - Rustad Gård - Klage vedrørende rivetillatelse 
og erstatningsbolig 
 
Klage vedrørende erstatningsbolig (vedlegg 1) 
 
Det er innkommet klage blant annet vedrørende erstatningsbolig i forbindelse med 
rivesak på gnr. 73 bnr. 1 – Rustad gård.  
 
Det følger av forvaltningsloven (fvl) § 28 første ledd at «enkeltvedtak kan påklages».  
 
Med «enkeltvedtak» menes «et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller 
flere bestemte personer», jf. fvl. § 2 første ledd, bokstav b).  
 
Med «vedtak» forstås «en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig 
myndighet og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter 
til private personer (enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter)», jf. fvl. § 2 
første ledd, bokstav a).  
 
Ås kommune har vedtekter til plan- og bygningsloven av 14. juni 1985, som ikke er 
opphevet og dermed fortsatt gjør seg gjeldende. I vedtektene sies det om riving av 
bolig at det kan stilles vilkår om at berørte beboere skal skaffes erstatningsbolig. 
Bestemmelsen har tilsvarende ordlyd som plan- og bygningsloven § 31-6 andre ledd, 
der det heter:  
 
«Ved avgjørelsen av om tillatelse (til riving) skal gis, skal det tas hensyn til om det 
etter kommunens skjønn er en forsvarlig utnytting av boligmassen. Det kan stilles 
vilkår om at berørte beboere skal skaffes erstatningsbolig.»  
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Det presiseres at bestemmelsen viser til kommunens adgang til å stille vilkår til 
tillatelse, ikke klagers rett til å kunne søke om erstatningsbolig. Slik rett følger av 
annet lovverk.  
 
Kommunen foretok en vurdering av forholdet i vedtak om rivetillatelse. Kommunen 
vurderte at det ikke var grunnlag for å sette vilkår om erstatningsbolig. En slik 
skjønnsmessig vurdering er ikke å regne som et «vedtak» etter lovens forstand, og 
dermed heller ikke et «enkeltvedtak» som kan påklages. Kommunens vurdering av 
om det var grunnlag for å sette vilkår om erstatningsbolig regnes dermed kun som 
drøftelser innlemmet i saksutredningen til vedtaket og ikke et enkeltvedtak som kan 
påklages.  
 
For ytterligere informasjon om bakgrunnen for denne vurderingen, vises til vedtak om 
rammetillatelse til riving.  
 
Prosessen videre vedrørende erstatningsbolig 
 
Da kommunens har vurdert at det ikke er grunnlag for å stille vilkår om 
erstatningsbolig etter plan- og bygningsloven, er dette forholdet nå avsluttet fra 
bygningsmyndighetens side.  
 
Det er likevel mulig å gå videre med denne saken ved bruk av annet lovverk. Det er 
riktig som klager sier at kommunen har et visst ansvar for å sikre at alle innbyggere 
har en forsvarlig minstestandard, herunder husrom. Dette må imidlertid gjøres 
gjennom annet lovverk enn plan- og bygningsloven, jf. tidligere drøftelser.  
 
Forholdet kan blant annet behandles etter lov om sosiale tjenester 
(sosialtjenesteloven). Det anbefales å ta kontakt med helse- og sosialsjef Marit 
Roxrud Leinhardt for mer informasjon om denne prosessen. Hun er informert om 
forholdet og innstilt på å bistå videre i saken.  
 
Det er også mulig å ta saken videre privat. Som nevnt i rammetillatelse til riving, er 
forhold som i denne saken normalt en sak mellom leietaker og utleier etter lov om 
husleieavtaler (husleieloven). Dette er imidlertid et privatrettslig anliggende som 
kommunen ikke kan ta videre stilling til. Det anbefales dog å ta kontakt med 
Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus, som løser private tvister mellom utleier og 
leietaker. Saken kan også bringes til Forliksrådet i Ås.   
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Klage vedrørende rammetillatelse til riving av våningshus (vedlegg 2) 
 
Hvorvidt leietaker har rettslig klageinteresse 
I vedtak om rammetillatelse til riving av våningshus gjorde kommunen det gjeldende 
at leietaker ikke har rettslig klageinteresse.  
 
Vurderingen ble gjort basert på plan- og bygningsloven (pbl) § 21-3 hvor det heter at 
naboer og gjenboere skal varsles. I dette ligger at både tilgrensende nabo og 
gjenboer, samt fester av slike eiendommer skal varsles. Antitetisk innebærer dette at 
de som ikke dekkes av denne ordlyden, slik som leieboere, panthavere, sameiere 
m.m. dermed ikke har rett på å bli varslet, jf. VSAK § 5-2. Da leieboer ikke har rett til 
nabovarsling ble det lagt til grunn at leieboer heller ikke har klagerett i etterkant av 
vedtak om rivetillatelse.  
 
Denne tolkningen er dessverre feilaktig, og kommunen beklager dette. Direktorat for 
byggkvalitet har i VSAK § 5-2 stadfestet at leieboer kan ha klagerett selv om han ikke 
har rett til å bli nabovarslet i forkant av byggesaken.  
 
Spørsmålet er således hvorvidt leieboer rent faktisk har klagerett i denne konkrete 
saken.  
 
Der følger av fvl. § 28 første ledd at «enkeltvedtak kan påklages av en part eller 
annen med rettslig klageinteresse i saken».  
 
Kommunen vurderer det slik at leieboer ikke kan regnes som «part» i saken. Dette 
fordi leieboer ikke er den tillatelsen til riving direkte retter seg mot, jf. fvl. § 2 første 
led, bokstav e). Det kan imidlertid diskuteres om leieboer faller inn under betegnelsen 
«en som saken ellers direkte gjelder», jf. fvl § 2 første ledd, bokstav e), og dermed 
likevel må regnes som part i saken. Juridisk teori har gitt uttrykk for en svært høy 
terskel på dette området. Kommunen velger således å la dette spørsmålet stå åpent, 
da det vil være mer hensiktsmessig å drøfte om leieboer har «rettslig klageinteresse i 
saken». Dette begrepet favner videre enn partsbegrepet og den som faller inn under 
denne betegnelsen anses også å bli direkte berørt av vedtaket, jf. ot.prp.nr. 38 
(1964-1965) s. 35.  
 
Ordlyden «rettslig klageinteresse» antas å gå like langt som søksmålsretten etter 
tvisteloven § 1-3 annet ledd, hvor vilkårene for å anlegge søksmål er formulert slik:  
 
«Den som reiser saken, må påvise et reelt behov for å få kravet avgjort i forhold til 
saksøkte. Dette avgjøres ut fra en samlet vurdering av kravets aktualitet og partenes 
tilknytning til det».  
 
Spørsmålet om leieboer har rettslig klageinteresse beror på en konkret 
helhetsvurdering i denne enkelte sak.  
 
Forarbeidene og juridisk teori har lagt opp til en forholdsvis vid avgrensning med 
hensyn til begrepet «rettslig klageinteresse». Typisk vil være der klager har en reell, 
aktuell interesse av vedtaket og en viss tilknytning til saken.  
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I vurderingen av hvorvidt klager har reell, aktuell interesse av vedtaket, er det lagt 
opp til at klagen kun skal kunne avvises dersom «vedtaket er åpenbart uaktuelt og 
uten seriøs, prinsipiell betydning for klageren», jf. notat 330.05.,1979 (jnr.985/79 E).  
 
Det er på det rene at saken har betydning for klageren i denne saken. Ved riving av 
våningshuset vil klageren miste sitt hjem og vil måtte finne et nytt sted å bo enten på 
egen hånd eller ved hjelp av kommunen. Klageren må således anses å ha en reell, 
aktuell interesse av rivetillatelsen.  
 
Ved vurdering av klagerens tilknytning til vedtaket, har kommunal- og 
moderniseringsdepartementet i sak 12/3028-7 stadfestet at det må tas stilling til om 
klagerens tilknytning er av en slik art og styrke at det er rimelig og naturlig å gi ham et 
rettskrav på å få vedtaket overprøvd. Her skal terskelen settes tilsvarende lavt. 
 
Klageren har bosted i våningshuset og det vil utvilsomt få store konsekvenser for 
ham at huset rives. Dette i seg selv medfører utvilsomt at klageren har en sterk 
tilknytning til vedtaket som ble fattet, og at det derfor er rimelig og naturlig å gi ham 
rettskrav på å få vedtaket overprøvd.  
 
Kravet om «rettslig klageinteresse» er således oppfylt i denne saken, jf. fvl. § 28 
første ledd. Vedtak om rammetillatelse til riving kan dermed påklages av leieboer, jf. 
fvl. § 28 første ledd.  
 
Prosessen videre 
Mottatt klage på rivetillatelse er nå under behandling. Bygg- og geodataavdelingen vil 
gå i gang med forberedende klagebehandling til Hovedutvalg for Teknikk og Miljø 
(HTM). Ved behandlingen vil klage vedrørende erstatningsboligen inkluderes som del 
av klage på rammetillatelse til riving, etter ønske fra klager. 
   
Det tas sikte på å legge frem saken i HTM-møte den 06.11.2014.  
 
Dersom HTM opprettholder administrasjonens vedtak om rivetillatelse, vil saken 
oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.  
 
Bygg- og geodataavdelingen vil holde klager underrettet underveis i prosessen.  
 
  
Med hilsen 
 
 
 
Arve Bekkevard Silje Marie Raad 
Leder av Bygg- og geodataavdelingen Byggesaksbehandler 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Vedlegg 1: Klage vedrørende erstatningsbolig 
Vedlegg 2: Klage vedrørende rivetillatelse 


