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Ås Kommune, Avdeling for teknikk og miljø 

Ås Kommune, Bygg- og geodataavdelingen 

 

 

Ad: Foreløpig protest på søknad om riving av Stenerudveien 2B 

 

Det vises til Sak 14/02637-1 Gnr 73 Bnr 1 - Rustad Gård -Søknad om rammetillatelse for riving 

av brakke/anneks på plassen Monsrud (Stenerudveien 2b). Jeg vil med dette formelt protestere 

mot rivesøknaden, og eventuelt sette frem krav om erstatningsbolig. Dette er en påminnelse om at 

Ås Kommunes vedtekstsfestede §91a i gammel plan og bygningslov fortsatt gjelder etter 

overgangsbestemmelsene i någjeldende plan- og bygningslov.  

 

Jeg har til dags dato ikke mottatt varsel fra tiltakshaver/ansvarlig søker om mine rettigheter som 

beboer/leietaker i forbindelse med omsøkt rivetillatelse av husrom som inneholder bolig. Jeg 

forutsetter derfor i første omgang at det ikke er noen frist som løper ennå for å protestere eller 

fremsette krav om erstatningsbolig, fordi tiltakshaver/ansvarlig søker plikter å informere 

leietaker/beboer om dennes rettigheter før slik frist løper. Ås Kommune har ved tidligere 

forespørsel ikke kunnet besvare mine spørsmål vedrørende mine rettigheter i forhold til dette. Jeg 

trenger litt mer tid til å skaffe meg informasjon om mine rettigheter og det er som kjent ferietid 

også i forvaltningen. Det er også ønskelig fra min side å konferere med min advokat som har 

ferie frem til 03.08.2014 vedrørende utfyllende opplysninger og dokumentasjon i forbindelse med 

protesten fordi oppsigelse satt til side av Husleietvistutvalget er anket inn for tingretten. Dersom 

Ås Kommune er av den oppfatning at det er av vesentlig betydning å få inn supplerende 

opplysninger i forbindelse med protesten, før tiltakshaver/ansvarlig søker oppfyller sin plikt i 

forbindelse med varsling, ber jeg om at Ås Kommune orienterer meg om eventuell endelig frist, 

og at denne settes slik at jeg får i alle fall en uke til å ha en dialog med min advokat. 

 



Foreløpig kan jeg opplyse om at det ikke er riktig, som det opplyses om i søknad om 

rivetillatelse, at huset i dag er bebodd av en enslig leietaker. I Stenerudveien 2A/2B bor i dag en 

familie bestående av en norsk mann som for tiden er mottaker av arbeidsavklaringspenger, en 

thailandsk kvinne som skal begynne i kurs i forbindelse med kvalifiseringsprogram denne høsten 

og som deltar i norskundervisning, et barn som går på Ås Ungdomskole, et barn som skal 

begynne på Ås Ungdomskole, et barn som går i Dysterlia Barnehage samt min 82 år gamle far 

som trenger mye hjelp av oss andre. Det omsøkte rivingsobjektet er forøvrig en helt vanlig 

enebolig og ikke noe mer brakke enn moderne modulbaserte hus. Det er heller ingen indre 

problemer som gjør huset uegnet som bolig slik det blir påstått. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Øystein Amundsen, 

Supaporn Khamkaew, 

Jon Torstein Amundsen, 

Sarocha Khamkaew, 

Saranya Khamkaew, 

Arla Amilie Khamkaew Amundsen 


