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Ad: Protest på søknad om riving av Stenerudveien 2B

Jeg viser til søknad om riving av Stenerudveien 2B, sak 14_02637-1 av 26.06.2014, og foreløpig
protest sendt av beboerne 16.07.2014. Det følgende vil være en mer utførlig protest som
forhåpentligvis opplyser saken ytterligere. Fordi jeg er leietaker av hele plassen, og dermed også
Stenerudveien 2A, går jeg ut fra at denne protesten må oppfattes som protest både fra gjenboer og
leieboer og at tiltakshaver skulle ha sendt ut nabovarsel i alle fall til beboere i Stenerudveien 2A.
Det skulle såvidt jeg har forstått også vært sendt informasjon til leieboere med informasjon om
deres rettigheter, men dette har heller ikke tiltakshaver gjort. Alle beboerne stiller seg bak denne
protesten. Den bør inneholde det meste som er relevant, men på grunn av usikkerhet om hvorvidt
kommunen ville vente til min advokat hadde sett på den, må jeg sende den nå og forbeholde meg
retten til å komme med revisjon dersom det skulle være viktige ting jeg har utelatt. Informasjon fra
foreløpig protest gjelder også forøvrig og denne er et supplement. Jeg ber om unnskyldning dersom
det er gjentakelser og at dette ble noe langt, men jeg kan ikke risikere at den blir levert til
kommunen for sent heller. Det vil komme et separat utdypende krav om erstatningsbolig ved riving,
men da jeg har sittet og skrevet dette i natt må den vente til i kveld.

Etter min oppfatning bør Stenerudveien 2B bevares av flere grunner. Jeg vil først kommentere det
kulturhistoriske aspektet. Både Monsrud og Rustad Gård har en svært lang og rik historie. Begge
ligger da også i LNF-område som av kommunen er klassifisert som "annet verdifullt
kulturlandskap". Der bebyggelsen på Rustad Gård ligger like ved er i tillegg klassifiseringen
"kulturlandskap med arkeologiske funn" benyttet. Både Rustad Gård og Monsrud som boplasser
skriver seg ifølge Gårdshistorie II(Vedlegg 1) fra kristen sagatid (1050-1350 e. kr.). Plassen
Monsrud er en av de to siste husmannsplassene av totalt fem under Rustad Gård med opprinnelig
bebyggelse. Det er igjen den eldste dokumenterte av disse da den skriver seg fra 1600-tallet. Før
den ble husmannsplass under Rustad var Monsrud en selvstendig gård som het Kjetilsrud og
Besserud. I Gårdshistorie II kan man lese:
"Monsrud har husene der vi må tro at sagatidsgården Kjetilsrud hadde sine hus. Kjetilsrud ble øde
alt på 1300-tallet, men gjenopptatt av Besse Raudr, og ble kalt Besserud etter ham."
Ytterligere gammel historie kan finnes ved å lese vedlegget, samt utdrag fra Bygdehistorie
I(Vedlegg 2) der jeg har skannet sider som omtaler Monsrud. Siste husmann på Monsrud bodde
såvidt jeg vet på plassen til innpå 60-tallet, mens våningshuset Stenerudveien 2B ble oppført rett
etter krigen. Plassen fremstår således i dag som når siste husmann bodde på plassen og
Stenerudveien 2B er et viktig bygg for å se helheten i bruken av plassen. Huset er bygget opp av
elementer fra tyskerbrakker og er et svært godt bevart hus av denne typen som det begynner å bli få
av fordi mange er revet. Det er viktig å ta vare på både gammel og nyere historie og dette er



anerkjent av riksantikvaren og andre myndigheter med ansvar for å bevare kulturhistorie og
kulturlandskap. Her kan begge deler gjøres samtidig. At huset er godt bevart, autentisk for sin stil
og tid, og at standard er fullt ut akseptabel kan godt sees på nedenforstående bilde:

Plassen som helhet er endelig, som anerkjent av kommunen ved å klassifisere området med plassen
som "annet verdifullt kulturlandskap", også en viktig og verdifull del av det moderne nåværende
kulturlandskapet. Både Stenerudveien, jordet nedefor og skogen på andre siden av veien er mye
brukt som rekreasjonsområde i forbindelse med skigåing, sykling, turgåing, terrengløp med mer for
folk i Ås. For å opprettholde plassens karakter er det viktig at det bor folk der som er opptatt av å
bevare både husene og bruken av utearelaene, og også gjenoppta bruk av deler av utearealet som
lenge har grodd igjen. Ved å kun la det stå igjen ett bolighus på plassen(det gamle) tar man vekk
mye av bomulighetene fordi det kun er ett soverom i det gamle huset. En slik plass trenger beboere
for å bli ivaretatt på beste måte og det å rive det største bolighuset vil derfor være svært uheldig.
Dersom kommunen vurderer andre vedtak enn å avslå rivesøknaden vil jeg på grunn av Monsruds
kulturhistoriske verdi og verdi som del av et verdifullt kulturlandskap se det som naturlig at
fylkesmann, landbrukskontor og andre får uttale seg i saken før man fatter en beslutning. Jeg har
selv tenkt å kontakte disse med flere i sakens anledning da det ville være svært uheldig dersom
vedtak om riving fattes uten innspill fra disse.

En annen grunn til bevaring av Stenerudveien 2B er byggets funksjon på Monsrud. Bygget har helt
klart en viktig funksjon som romdannende element for tunet. Det danner sammen med låven og det
eldre bolighuset en naturlig ramme for tunet som kan forsterkes ytterligere ved å gjenoppføre le-
gjerdet med dør mellom bolighusene som ble tatt ned i 2008 grunnet graving i forbindelse med
oppgradering av avløp og vannforsyning til det gamle huset. Dette gjerdet er tegnet inn på



kommunens kart. Alle detaljer er bevart slik at dette kan settes opp på samme måte som tidligere.
Våningshuset som er omsøkt revet har videre en svært viktig funksjon som le for vinden som ofte
blåser kraftig fra nord over de langstrakte jordene mot Østensjøvannet. Dersom dette skulle bli
tillatt revet ville det bety at man ikke hadde noe indre tun lengre som lå i le for denne vinden og det
ville også bety at inngangspartiet til det eldre bolighuset ville ligge svært utsatt til for denne vinden.
Det er fullt ut mulig å nyte den vakre utsikten som kulturlandskapet mot nord utgjør både inne fra
Stenerudveien 2B og i den store hagen mellom huset og jordet uten at huset blir revet. Man har da
allikevel en mulighet til å trekke seg tilbake til det indre tunet dersom vinden er for sterk fra nord. Å
rive våningshuset vil være svært ødeleggende for bruksverdien av plassen også for eventuelle
beboere i det eldre huset dersom dette blir stående igjen uten det andre. Dersom riving tillates vil
det selvfølgelig også ødelegge bruken av huset til boligformål som utleiebolig. Langt over
halvparten av boflate vil da bli borte og man vil stå igjen med et svært lite hus med kun ett soverom.
Det er i dag aktiv bruk av hele plassen som en følge av at en barnefamilie bor i våningshuset. Det er
vanskelig å se at for eksempel barnefamilier vil kunne bo på Monsrud dersom kun det eldste
bolighuset blir igjen fordi det kun er ett soverom der på 10m2(kammers). Dette ligger også mellom
kjøkken og stue. "Hus treng folk" og aktiv bruk av en plass som Monsrud slik som er tilfelle i dag
er viktig for å ivareta plassen. I tillegg til dette har plassen betydning for driften av gården som
følge av at den genererer leieinntekter. Disse vil bli mindre enn de kan i dag dersom kun et av to
bolighus kan leies ut. Det strider derfor mot enhver fornuft å rive et av to bolighus på Monsrud.

Boligpolitisk oppfattes det som uheldig dersom Ås, som har mange studenter mister utleieboliger
som følge av svært svakt begrunnende rivesaker. Begge hus på Monsrud har gjennom flere ti-år,
siden 70-tallet vært utleid til studenter og yngre leieboere, noen ganger også barnefamilier fordi
bolighusene her har ligget i det lavere prissjiktet. Det har vel tidvis bodd så mange som 6-7
studenter her. Monsrud har således hatt en viktig funksjon på utleiemarkedet og vil igjen ha dette
dersom plassen vedlikeholdes. I vedlegg til forhåndskonferanse hevdes det at "Bygningsvernet kan
kun finansieres dersom fortsatt bruk kan gi leieinntekter", og at "eieren anser at bygningsmassen
bør oppgraderes for å gi grunnlag for økte leieinntekter." Å rive et av to bolighus vil med andre ord
si at plassen kan generere mindre leieinntekter og stille eier dårligere i stand til å finansiere
bygningsvernet. I denne forbindelse kan det også nevnes at arbeid med vedlikehold er en del av
nåværende leieavtale for de som bor på plassen nå. Avvikling av nåværende leieavtale ved å kaste
leietakerne på dør ved riving vil således også virke mot finansiering av bygningsvernet fordi dette
selvfølgelig blir vesentlig dyrere ved innleie av eksterne håndverkere. Jeg viser forøvrig til Sak
13/04208-32 Innspill til kommuneplan for Ås 2015-2027: Gnr. 73 bnr. 1 og gnr. 74 bnr. 1, 2, 3, 4,
Rustadporten, Ås kommune(Vedlegg 3) som er sendt inn av Svend T. Kvarme "i forståelse med
grunneierne". Der hevdes det at: "...utviklingen i Ås [har] medført at presset på boliger...har økt
betydelig". Dette vil tilsi at det ikke er fornuftig å rive rene utleieboliger slik som de to boligene på
Monsrud, men heller se til at eier utfører vedlikehold i tråd med pbl.

Jeg vil også poengtere at kommunen har avklart med landbrukskontoret at det ikke vil være mulig å
gjennomføre oppføring av andre boliger på Monsrud ved riving. Kommunen bør derfor benytte
muligheten som finnes i pbl. § 31-5 og avslå søknad om rivetillatelse inntil det foreligger
a) igangsettingstillatelse for nytt tiltak på tomta, eller
b) reguleringsplan som ikke kan gjennomføres uten at bygget blir revet.

Jeg synes også at det er verdt å bemerke at Svend T. Kvarme, som var den ene av takstmennene som
utarbeidet tilstandsrapportene ser ut til å ha et svært nært samarbeid med Harriet Akre da han har
sendt inn vedlagt forslag til kommuneplanen for Harriet Akre og sin slektning Tonje Kvarme.

Jeg vil nedenfor kommentere "Vedlegg til forhåndskonferanse", "Følgebrev til rivesøknad" og
"Oppsummering møte"(forhåndskonferanse):



Kommentarer til "Vedlegg til forhåndskonferanse" for Rustad Gård (del av protest)

Det er ikke riktig at det i tilknytning til Rustad Gård opprinnelig var tre husmannsplasser. I
Gårdshistorie II for Ås står det:"Gården har hatt 5 husmannsplasser. Monsrud ble til seinest på
1600-tallet, mens Nyborg og Nylenda skriver seg fra 1700-tallet og Porten og Torget fra 1800-
årene."

Det hevdes at "Forpakterboligen" er "relativt ny, men er bygget i overensstemmelse med lokal
byggeskikk." Det er vanskelig å se at det kan stemme at denne skal være relativt ny da den tydelig
kan sees på bildet fra ca. 1950 som er inkludert i vedlegget til forhåndskonferansen og
nedenforstående bilde som er hentet fra Digitalt Museum og angivelig skal være fra 1955.

Dersom byggetidspunkt for låven på Rustad stemmer vil dette si at låven på Rustad Gård og
våningshuset på Monsrud som er omsøkt revet begge er fra like etter andre verdenskrig, mens
"Forpakterboligen" er minst like gammel eller eldre.

Porten var inntil nylig bebodd av en leietaker som hadde bodd der i mye mer enn 20 år.
Leieforholdet ble sagt opp av Harriet Akre begrunnet med: "Hun har i samråd med fagfolk nå
kommet frem at det mest hensiktsmessige er å rive bygget." Vedlagt er tilstandsrapport for
Porten(Vedlegg 6). Det er svært uheldig at leieforhold avvikles begrunnet med fiktive riveplaner
uansett på hvilket stadium i planprosessen disse er. Leieboeren i Porten har videre opplyst meg om
at det opprinnelig var en ganske stor hage rundt bygningene, men at denne sakte men sikkert
gjennom årene gradvis er pløyd ned som del av åkeren. Videre er uthuset SEFRAK-registrert.
Våningshuset har også vært SEFRAK-registrert, men er av ukjent årsak markert som utgått.
Kommunen burde kanskje undersøke dette nærmere dersom det kommer flere søknader i
tilknytning til Porten. Det er forøvrig såvidt jeg kjenner til gode støtteordninger for å sette i stand
gamle bygninger i landbruket. Også av ukjent årsak ligger uthuset i LNF-område klassifisert som
"annet verdifullt kulturlandskap", mens våningshuset i Porten er unntatt denne klassifiseringen.

Våningshuset på Monsrud, omtalt som "Brakka", som på grunn av større areal, flere soverom og
nyere byggedato enn det eldste vel må ansees som hoved-våningshuset på Monsrud i dag er altså



den bolig som er omsøkt revet. Som kommunen korrekt har observert er det ikke snakk om noen
brakke i det hele tatt, men et vanlig bolighus/våningshus. Bygningen har en helt akseptabel teknisk
standard, men trenger noe normalt vedlikehold utvendig. Det er vanskelig å se at takvinkel,
hovedform og fasader vesentlig skiller seg fra den øvrige bebyggelsen på gården. Når det gjelder
takvinkel er det forskjellig takvinkel på samtlige hus på Monsrud. Låven har spissest vinkel,
etterfulgt av det eldre bolighuset og grisehuset med noe mindre spiss vinkel, igjen etterfulgt av det
nyeste våningshuset som har minst spiss vinkel, men allikevel en tydelig vinkel. Det er også på
gården forøvrig forskjellige takvinkler som følge av ulike tiders byggeskikk uten at dette er et
argument for riving. Det fremstår dessuten som rent hykleri å argumentere videre med dette all den
tid Harriet Akre ønsker å bygge et boligfelt rett på andre siden av veien for plassen med blant annet
blokker og rekkehus, jfr. Sak 13/04208-32 Innspill til kommuneplan for Ås 2015-2027: Gnr. 73 bnr.
1 og gnr. 74 bnr. 1, 2, 3, 4, Rustadporten, Ås kommune som er sendt inn av Svend T. Kvarme "i
forståelse med grunneierne". Husets hovedform er ikke helt ulikt mange andre bygg på Rustad
Gård, inkludert låven på Rustad, Kasperstua på Rustad og løa(låven) på Monsrud. Den er videre
helt typisk for sitt opphav og tid som sammensatt av elementer fra tyskerbrakker. Når det gjelder
byggets fasade er kledningen mest fremtredende og består av tømmermannspanel.
Tømmermannspanel gjenfinnes også på løa(låven) på Monsrud og et av hjørnene på det eldre
bolighuset. Også mange mange bygninger ellers på Rustad Gård, kanskje de fleste er vel kledd med
tømmermannspanel. Det er verdt å merke seg at det uansett planlegges å installere mini-renseanlegg
på Monsrud, det er jo to bolighus. Det å fjerne et av to bolighus vil i så fall si at det blir vesentlig
mindre leieinntekter som kan bære kostnad for dette og annet vedlikehold på plassen. Det er på det
rene, som det opplyses, at en ordentlig tilstandsanalyse ikke er utført, men kun de overfladiske
tilstandsrapportene som er vedlagt. Disse er som sagt svært overfladiske. Våningshuset
Stenerudveien 2B fungerer i dag allerede som en bolig med akseptabel teknisk standard for en
barnefamilie med tre barn. Grunnen til at min familie flyttet fra Stenerudveien 2A til 2B var nettopp
at standarden der ikke var akseptabel fordi det manglet bad og innedo og var svært trekkfullt om
vinteren. Dette er ikke tilfellet for det nyere våningshuset Stenerudveien 2B. Det er da vanskelig å
se et behov for betydelig heving av standard utover rent vedlikehold. Det foreligger med andre ord
ikke noe behov for en hovedombygging. Dette ville dessuten lett ødelegge bygningens særpreg som
er svært godt bevart. Når det gjelder utsikt så er denne tilgjengelig både inne fra Stenerudveien 2B
og fra den store hagen mellom huset og jordet. Bygningen har en svært viktig funksjon som
romdannende element for tunet og som avskjerming for det indre tunet fra vinden som svært ofte er
kraftig fra nord fordi den får god fart over alle jordene mot Østensjøvannet. Å bygge om løe(låve)
og grisehus til en "tidsmessig tomannsbolig" er svært urealistisk av mange årsaker. Løen later til å
være svært gammel, er oppført i laftet rundtømmer og ser ut til å være svært gammel. Den har vært
SEFRAK-registrert, men er av ukjent årsak utgått. Jeg ønsker å undersøke videre med rette
myndigheter om de kan ha noen detaljer rundt hvorvidt den rettmessig eller feilaktig er utgått fra
SEFRAK-registeret. For plassens autentisitet og kulturhistoriske verdi ville det være best om både
løe og grisehus ble satt i stand og tatt vare på. Dette er en del av min leieavtale som ble inngått med
Stein G. Akre i 2008 og som Harriet Akre har trådt inn i når hun arvet gården.

Kommentarer til "Følgebrev til rivesøknad" for Rustad Gård (del av protest)

Det er feil å betegne Stenerudveien 2B som brakke/anneks da dette er en fullt utstyrt selvstedig
bruksenhet med bad, toalett, kjøkken og egen strømmåler. Det blir da ikke riktig i byggeteknisk
forstand i henhold til tidligere uttalelser fra departementet å kalle dette våningshuset for et anneks.
Dette er korrekt bemerket av kommunen. Som sagt har bygningen betydning for driften av gården
ved at den genererer leieinntekter. Som tidligere påpekt er det ikke riktig at bygningen er bebodd av
en enslig leietaker slik man kan få inntrykk av her. Bygningen er bebodd av et voksent par med tre
barn, hvorav to går på Ås Ungdomskole og det tredje går i Dysterlia Barnehage. Videre har familien
utstrakt omsorg for Øystein Amundsens far som har soverom i det eldre bolighuset.



Når det gjelder vernestatus er det riktig at det ikke foreligger SEFRAK-registrering eller annen
vernestatus per i dag. Det er allikevel verdt å merke seg at også bygninger nyere enn 1900 kan ha
verneverdi, og at det ikke er foretatt noen analyse av dette. Aktuelle publikasjoner er ”Kulturminner
fra nyere tid: Verneverdi og utvelgelseskriterier. Informasjon fra Riksantikvaren. Oslo 1987” og
”Nasjonale verdier og vern av kulturmiljøer. Riksantikvarens notater 1-1993. Oslo 1993.” Det vises
her til at Stenerudveien 2B, jfr tidligere beskrivelser har verdier knyttet til kulturhistorisk verdi,
opplevelsesverdi, miljømessig verdi og bruksverdi. Den er derfor i aller høyeste grad
bevaringsverdig. Bygningens viktige funksjon som romdannende element for tunet og avskjerming
av nordavind er omtalt før. Alle som har vært på besøk hos oss på Monsrud har bemerket at det er
en idyllisk plass slik den er i dag. Det "nyere" huset forringer på ingen måte opplevelsen av de to
eldre og en del av stedets historie vil viskes ut dersom huset rives. Da det ifølge landbrukskontoret
heller ikke vil være mulig å bygge noe i stedet vil denne utviskingen bli varig.

Ytterligere innsikt i teknisk status for de to bolighusene på Monsrud kan man få ved å lese mine
kommentarer til tilstandsrapporter for Stenerudveien 2A(Vedlegg 4) og Stenerudveien 2B(Vedlegg
5). Det er noe råte i noe av kledning nederst ved bakken og enkelte kledningsbord bør byttes. Dette
er normalt vedlikehold og kan unngås for fremtiden ved å utarbeide en vedlikeholdsplan. Det må
også stilles spørsmålstegn til at det hevdes at det er råte i deler av konstruksjonen da det jo nettopp
ikke er utført noen grundig tilstandsanalyse. Det eneste som skal til for å unngå oppblomstring av
svertesopp på soverom, forøvrig et nokså vanlig problem i mange hus, er bedre lufting. Luftehull
under vindu på soverommene har vært gjengrodd av bjørkerakler og andre ting, men dette er fjernet.
Det er ellers ingen vekst av svertesopp i dag. Når det gjelder det elektriske kjenner jeg ikke til noen
problemer og det kan ikke eier gjøre heller fordi dette ikke er undersøkt. Sanitæranlegget fungerer
som det skal. Pipe trenger nytt pipebeslag og enten dryppnese eller pipehatt. Dette er også normalt
vedlikehold. Vannet i brønnen er meget godt og smaker faktisk mye bedre og friskere enn det fra det
kommunale vannverket. Det er mulig dagens krav til avstand mellom bygninger ikke er ivaretatt i
forhold til brann, men det er brannvarslere i begge bolighus og i det ene er disse tilknyttet
vaktselskap. Leietaker har kjøpt inn ytterlige trådløse brannvarslere som kan monteres i låven
sammen med eksisterende anlegg. En annen mulighet er å få flere trådløse følere til anlegget
tilknyttet vaktselskap. Dette er noe man ofte støter på i forbindelse med plasser med eldre
begyggelse, men er vel ikke nødvendigvis noen rivningsgrunn tatt alle andre forhold i betraktning.
Da det er lang avstand til alle andre hus enn de på Monsrud er det jo også liten fare for videre
spredning til annen bebyggelse i tilfelle brann. Summen av all informasjon i denne protesten tilsier
at bygningen ikke bør rives. Den er viktig både for plassen og som en del av kulturlandskapet. Den
er typisk for små våningshus reist av elementer fra tyskerbrakker rett etter krigen og har ingen
negative trekk estetisk sett dersom vedlikehold blir gjort. Det blir veldig rart når det påstås at
bygningen i dag ikke er egnet til boligformål når man åpent innrømmer at det ikke er foretatt noen
grundig tilstandsanalyse og de arkitekter som skriver dette ikke engang har vært inne i bygningen.

Når det gjelder nabovarsling så må vel i alle fall beboere i Stenerudveien 2A ansees som naboer og
det kan da vel heller ikke fritas for nabovarsling.

Kommentarer til "Oppsummering møte" for Rustad Gård (del av protest)

Siden det er snakk om vesentlige endringer for en svært gammel bosetting og fordi bygningen
ligger i "annet verdifullt kulturlandsskap" synes jeg det hadde vært på sin plass å la andre
myndigheter vurdere alle sakene under ett i tillegg til kommunen selv. Det er noe merkelig at det
spørres om bad i eldre bolighus på Monsrud da dette ble bygget i 2011. På siste side følger forøvrig
bilder av løe(låve) på Monsrud innvendig og bilde av hvordan det eldre huset ser ut innvendig i dag.



Med vennlig hilsen

Øystein Amundsen,
Supaporn Khamkaew,
Jon Torstein Amundsen,
Sarocha Khamkaew,
Saranya Khamkaew,
Arla Amilie Khamkaew Amundsen

Vedlegg:
Vedlegg 1_Gårdshistorie II.pdf
Vedlegg 2_Bygdehistorie I.pdf
Vedlegg 3_13_04208-32 - Arealinnspill til kommuneplan 2015-2027 - Rustadporten, Innspill til
kommuneplan 2015-2027 Rustadporten.pdf
Vedlegg 4_Kommentarer til tilstandsrapporter for Stenerudveien 2A(Gamlehuset)2.pdf
Vedlegg 5_Kommentarer til tilstandsrapporter for Stenerudveien 2B(Nyhuset)2.pdf
Vedlegg 6_Tilstandsrapport over Kroerveien(Porten)
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