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VEDRØRENDE KLAGER FRA ASKER OG BÆRUM HANDELS- OG 
SERVICEBEDRIFTER FORENING – RETTSLIG KLAGEINTERESSE MV.  

 

Grini Næringspark Velforening, Vestre Bærum Næringspark og Billingstadsletta 
Grunneierforening ønsker med dette å rette en felles henvendelse til Bærum 
kommune i forhold til ovennevnte. 

Innledningsvis ønsker vi å opplyse følgende om våre foreninger: 

• Grini Næringspark Velforening i Bærum: Næringsparken ligger rett vest for 
Røa ved Østerås og består av ca. 60 000 kvm næringslokaler, området er 
regulert til blant annet kontor, lager industri og forretningsvirksomhet. Det er i 
næringsparken over 1 000 arbeidsplasser. Grini Næringspark Velforening er 
en sammenslutning av alle grunneiere i Næringsparken.  
 

• Vestre Bærum Næringspark i Bærum: Næringsområdet ligger rett nord for 
Sandvika og består av ca. 420 000 kvm næring, området er regulert til blant 
annet kontor, lager industri og handel. Det er i næringsområdet over 3 300 
arbeidsplasser fordelt på over 300 bedrifter med en samlet omsetning på over 
11 milliarder kroner. Vestre Bærum Næringspark er en sammenslutning av 
alle grunneiere i næringsområdet. 
 

• Billingstadsletta Grunneierforening: Området Billingstad består av et variert 
antall bedrifter med ca. 330.000 kvm næring om med ca. 4000 arbeidsplasser. 
Området er regulert til blant annet kontor, lager, industri og handel. 
Billingstadsletta Grunneierforening er en interesseorganisasjon forgrunneiere i 
næringsområdet. 

Bakgrunnen for vår felles henvendelse er at Asker og Bærum handels- og 
servicebedrifters forening (ABHSF) over flere år har påklaget tillatelser mv. etter plan- 
og bygningsloven, arealbruk o.l., i forhold til grunneiere i våre områder.  



Antall klager og «overvåknings» virksomheten til ABHSF har fått et så stort omfang at 
rettssikkerheten til grunneiere i våre områder har blitt satt til side. Klagesaker har gått 
over flere år før det har blitt truffet endelige vedtak, med omfattende korrespondanse 
fra ABHSF sin side.  

Den enkelte grunneier kan umulig imøtegå gjentakende klager og påstander fra 
ABHSF sin side for å ivareta egne interesser på en forsvarlig måte, uten å bruke 
betydelige ressurser på arkitekter, advokater e.l.   

Sentrale forvaltningsrettslige hensyn blir tilsidesatt dersom ABHSF urettmessig 
innrømmes klagerett i saker som gjelder områder hvor de ikke har noen interesser, 
eksempelvis våre grunneieres rettssikkerhet (tiltakshavere), innrettelseshensyn og 
forutberegnelighet, effektivitetshensyn, å hindre trenering mv.  

ABHSF representerer kommersielle interesser og handelsbedrifter, dermed har ikke 
ABHSF rettslig klageinteresse i saker som gjelder for grunneiere innen våre områder. 
Plan- og bygningsloven skal ikke regulere konkurransen mellom ulike bransjer, i dette 
tilfellet en hypotetisk «konkurransekonflikt» mellom kjøpesentre som er medlemmer i 
ABHSF og handel i våre «næringsparker».   

Vi har gjennomgått flere nyere saker hvor ABHSF har fremsatt klager og mener at 
det er all grunn til å reise spørsmål om Asker kommune, Bærum kommune og særlig 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, i tilstrekkelig grad har vurdert om ABHSF har 
rettslig klageinteresse. Vi har nemlig sett en tendens som går i retning av at særlig 
Fylkesmannen nå realitetsbehandler klager fra ABHSF.  

Årsaken synes å være at ABHSF ved leder Jan-Fredrik Larsen, i tillegg til å påberope 
en generell klagerett i «byggesaker» i hhv. Asker og Bærum kommune, også 
påberoper å ha fullmakt fra ulike kjøpesentre eller «myndighet» i byggesaker som 
sådan, som grunnlag for en «alminnelig» og generell klagerett.  

Særlig Fylkesmannen synes å godta en slik argumentasjon, dersom det blir reist tvil 
om ABHSF som sådan har rettslig klageinteresse i saker som gjelder for grunneiere 
innen våre områder.  

Etter vårt syn går Fylkesmannen nå utover sin kompetanse og bryter sin plikt til å 
avvise klager fra ABHSF. Forvaltningsloven § 34 første ledd oppstiller en plikt og 
kompetanse for klageinstansen (Fylkesmannen) til å avvise saken (klagen), dersom 
vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger.  

Loven forutsetter således at Fylkesmannen skal foreta en selvstendig vurdering av 
om ABHSF har rettslig klageinteresse i saker som gjelder for eiendommer innen våre 
områder.  

Det er fastslått i flere tidligere og relevante saker, at ABHSF ikke har rettslig 
klageinteresse. I så fall er både kommunene og Fylkesmannen rettslig forpliktet til å 
avvise klager fra ABHSF uten realitetsbehandling.  

Vi mener dermed at Fylkesmannen anvender forvaltningslovens § 28 første ledd og  
§ 34 første ledd feil, når de i noen senere saker har konkludert med at ABHSF har 
klagerett i saker som gjaldt eiendommer innen våre områder.  



Vi vil i denne henvendelsen tilføre saken en juridisk betenkning, for å belyse hva som 
er juridisk korrekt for så vidt gjelder spørsmålet om ABHSF og deres leder har rettslig 
klageinteresse eller ikke i forhold til saker som omhandler våre områder.  

Om ønskelig kan vi senere fremlegge en oversikt over tidligere klagesaker, inntil 
videre legger vi til grunn at kommunen har denne oversikten i sitt elektroniske arkiv.   

Bilag 1: Kopi av juridisk betenkning utarbeidet av Dalan Advokatforma DA 

Med henvisning til ovennevnte anmoder vi om at fremtidige klager fra ABHSF blir 
avvist i medhold av forvaltningsloven § 28 første ledd og § 34 første ledd, og at 
klagene følgelig ikke blir realitetsbehandlet.  

Grunneiere i våre områder kan heller ikke akseptere at ABHSF tillates å innta en 
form for myndighetsrolle for så vidt gjelder utviklingen av deres eiendommer og de 
betydelige ulempene dette medfører for dem.     

Vi ber om deres tilbakemelding på vår henvendelse, og vi avholder gjerne et møte i 
sakens anledning.  

 

Med vennlig hilsen 

 

For:  

sign 
________________________ 

Grini Næringspark Velforening  
v/Nicolai Rasch 

 

sign 
_______________________ 

Vestre Bærum Næringspark 
v/ Tom Lindberg  

 

sign 
____________________________ 

Billingstadsletta Grunneierforening 
v/ Bjørn Langvik 

 

Likelydende brev er sendt til: 

- Asker Kommune 

 



 

Kontaktperson for henvendelser er: 

Grini Næringspark Velforening 
v/ Nicolai Rasch 
Grini Næringspark 4B 
1361 Østerås 
 
Tlf: 91556363 
Mail: nicolai@bjerch.no 


