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Kommunedirektørens innstilling 
Hovedutvalget for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i medhold av 

forvaltningsloven § 33. HTP finner at klagers anførsler ikke utgjør momenter som 
må medføre en annen vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 
09.12.2020.  

 
Vedtak av 09.12.2020 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge. Klagen 

oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
 
 

Ås, 11.02.2021 
 

Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør Kommunalsjef 
 Teknikk, samfunn og kultur 

 

Avgjørelsesmyndighet 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
 

Behandlingsrekkefølge 
Hovedutvalg for teknikk og plan 
 

Vedlegg: 
1. Klage på omgjøringsvedtak av 09.12.2020 

1.1 Bilag 1 - Nabomerknader 
1.2 Bilag 2 - Kommunens brev 
1.3 Bilag 3 - Avstandserklæring 

1.4 Bilag 4 - Tiltakhavers brev 
1.5 Bilag 5 - Kommunens brev 

1.6 Bilag 6 - Tiltakhavers brev 
1.7 Bilag 7 - Google street view 
1.8 Bilag 8 - Oversiktskart 

1.9 Bilag 9 - Bebyggelse i området 
1.10 Bilag 10 - Deletillatelse - Furuveien 18 

1.11 Bilag 11 - Byggetillatelse - Furuveien 18 
2. Saksutskrift Hovedutvalg for teknikk og plan 09.12.2020 Gnr 54 bnr 170 - 
Furuveien 16 - Ny enebolig - Klage på tillatelse til tiltak- Ny behandling etter 

opphevelse av omgjøringsvedtak 
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3. Klage fra naboer på vedtak om tillatelse til oppføring av ny enebolig 
4. Fylkesmannens vedtak om å oppheve kommunens omgjøringsvedtak 

5. Tillatelse til tiltak - Ny enebolig 
5.1. Situasjonsplan - Enebolig 
5.2. Plan- snitt,- og fasadetegninger 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken 

Samtlige dokumenter i saken 
 
Saksbehandler sender vedtaket til 

- Klager (tiltakshaver) 
- Ansvarlig søker 

- Naboer 
- Statsforvalteren i Oslo og Viken 

 
 

Saksutredning 

 
Sammendrag 

Tiltakshaver har påklaget HTPs omgjøringsvedtak med avslag på søknad om 
oppføring av enebolig. Klagen går i hovedsak ut på at det etter klagers syn ikke 
var nye momenter i naboenes klage, at omgjøringsvedtaket bygger på feil 

tolkning av plan- og bygningsloven og at begrunnelsen for vedtaket ikke er 
tilstrekkelig. Klagen er vurdert opp mot det påklagede vedtaket. Etter 

kommunedirektørens syn inneholder ikke klagen nye momenter som må medføre 
en annen vurdering av saken. 
 

Sakens bakgrunn 
Bygningsmyndigheten mottok den 20.12.2019 søknad om oppføring av ny 

enebolig på eiendommen gnr. 54 bnr. 170.  
 
Etter dialog med søker mottok kommunen revidert søknad den 07.04.2020 der 

boligens møne- og gesimshøyde var blitt redusert for bedre tilpasning til 
omkringliggende bebyggelse. Bygningsmyndigheten fattet den 17.04.2020 

vedtak om tillatelse til tiltak. 
 
Det ble parallelt søkt om deling av eiendommen i delesak 20/00114. 

Deletillatelsen ble påklaget av naboer. Saken ble behandlet i Hovedutvalget for 
teknikk og plan (HTP) 22.04.2020. Klagen fra naboene ble tatt til følge da HTP 

mente at det burde vært nedlagt midlertidig forbud mot tiltak på eiendommen i 
påvente av ny områdereguleringsplan. Tillatelse til deling ble opphevet.  
 

I lys av opphevelsen av deletillatelsen ble også tillatelse til oppføring av ny 
enebolig påklaget av flere naboer i fellesskap den 27.04.2020. Klagen ble 

behandlet i HTP den 27.05.2020. Klagen ble tatt til følge og tillatelse til oppføring 
av enebolig ble opphevet.  
 

Vedtak om opphevelse av byggetillatelse ble påklaget av tiltakshaver 
22.06.2020. Klagen ble behandlet i HTP 26.08.2020. Klagen ble ikke tatt til følge 

og ble oversendt til daværende Fylkesmannen i Oslo og Viken.  
 

Fylkesmannen opphevet kommunens omgjøringsvedtak av 27.05.2020. 



Ås kommune 

19/03935-45 Side 3 av 7 

Begrunnelsen var at fristen for å vedta et midlertidig forbud som omfatter den 
aktuelle søknaden om deling var overskredet ved behandling av klagen. 

Kommunen hadde derfor ikke anledning til å omgjøre vedtaket. Fylkesmannen 
opphevet også kommunens omgjøringsvedtak i delesaken på samme eiendom, 
sak 20/00114. 

 
Naboenes klager på tillatelse til deling og tillatelse til oppføring av enebolig ble 

derfor tatt til ny behandling i HTP 09.12.2020. Klagene ble tatt til følge og HTP 
vedtok å avslå søknad om deling og søknad om oppføring av enebolig. 
 

Kommunen mottok den 06.01.2021 klage på begge HTPs omgjøringsvedtak og 
avslag av 09.12.2020. Klagen gjelder begge vedtakene, men behandles opp mot 

hvert av de påklagede vedtakene for seg.  
 

I denne saken behandles klagen opp mot avslag på søknad om oppføring av 
enebolig. HTP fattet følgende vedtak 09.12.2020: 
 

«Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33. HTP finner at klagers anførsler utgjør momenter som må 

medføre en annen vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 
17.04.2020. Klagen tas således til følge. Vedtak av 17.04.2020 oppheves.  
 

Tillatelse til oppføring av enebolig avslås med hjemmel i pbl §§ 29-2 og 29-4.  
 

Utvalgets begrunnelse: 
Etter utvalgets skjønn dokumenterer framlagte prosjekt ikke rimelige krav til 
gode visuelle kvaliteter (jfr PBL §29-2) både i seg selv og i forhold til de bygde 

omgivelser, slik disse faktisk framstår og som følger av tidligere reguleringsplan. 
Dette dreier seg både om skala, tetthet, husplassering og bygningsform som 

klart kommer i konflikt med en ellers enhetlig struktur. Utvalget finner ikke å 
legge vekt på at det tidligere er gitt en sammenlignbar tillatelse ikke langt unna, 
da dette oppfattes som klart uheldig i ettertid. Utvalget finner heller ikke å kunne 

akseptere en mindre avstand til nabogrense enn 4 meter jfr PBL 29-4, så lenge 
behovet kun synes å bunne i en tomt som er for trang for den omsøkte 

utbygging på dette stedet. En dispensasjon fra avstandskravet vil bidra til en 
visuelt uønsket tetthet i området.» 
 

Klagens innhold 
Klagen består av en omfattende gjennomgang av delesaken og byggesaken på 

eiendommen. Dette forutsettes kjent og vil ikke gjengis her. Videre begrunnes 
klagen med flere forhold (se vedlegg 1). HTPs omgjøringsvedtak er hjemlet i 
både plan- og bygningslovens (pbl) § 29-2 og § 29-4 med selvstendig 

begrunnelse for hver avslagshjemmel. I klagen anføres det kun forhold som 
angår HTPs avslag etter pbl. § 29-2. I hovedsak begrunnes klagen med følgende 

forhold: 
 
Hvorvidt det var nye momenter i klagesaken 

Klager viser innledningsvis til at hovedutvalgets vedtak er fattet i strid med 
kommunedirektørens innstilling og at kommunedirektøren i sin innstilling 

vurderte at klagen ikke medførte nye momenter. 
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Klager mener avslaget bygger på feil faktum når det legges til grunn at naboenes 
klage inneholder nye momenter. Det fremkommer etter klagers syn ikke nye 

momenter i klagebehandlingen som det ikke er tatt stilling til i behandlingen av 
byggesøknaden. I klagen vises det til at hensynet til visuelle kvaliteter er 
kommentert i nabomerknader og klage fra naboer, samt vurdert i vedtak og 

saksfremlegg fra administrasjonen. Klager mener at dersom kommunen mener 
at tiltaket er i strid med pbl. § 29-2 vedrørende hensynet til visuelle kvaliteter, 

skulle dette vært lagt til grunn i den første klagebehandlingen.  
 
Begrunnelse og tolkning av plan- og bygningsloven 

Hovedutvalgets vedtak er slik klager ser det i strid med gjeldene planer. Det 
vises til at plan- og bygningsloven er en såkalt ja-lov og at tiltakshaver har 

rettskrav på å få gjennomføre tiltak som er i tråd med bestemmelser gitt i eller i 
medhold av plan- og bygningsloven. 

 
Vedtaket er etter klagers syn politisk motivert, usaklig og er ikke i tråd med 
skjønnsutøvelsen som tillates utøvd etter plan og bygningsloven. Klager mener 

vedtaket bygger på en feil tolkning av pbl. § 29-2 ved at en for snever forståelse 
av vilkåret visuelle kvaliteter legges til grunn. Klager mener videre vedtaket er 

utilstrekkelig begrunnet og viser til rundskriv, tolkningsuttalelser og forarbeid 
som gir føringer for begrunnelse og skjønnsutøvelse.  
 

Andre forhold 
Klager mener at omgjøringsvedtaket innebærer myndighetsmisbruk og vilkårlig 

skjønnsutøvelse. Klager mener det må legges vekt på at det er gitt tillatelse til et 
tilsvarende tiltak på naboeiendommen og at vedtaket derfor innebærer usaklig 
forskjellsbehandling. 

 
Klager mener videre at HTPs vedtak er en omkamp av kommunens overordnede 

planpolitikk, noe som er et utenforliggende hensyn. 
 
Videre stiller klager spørsmål ved hvilken tilknytting et eller flere medlemmer av 

HTP har til klagerne og tar forbehold om å påberope inhabilitet.  
 

Avslutningsvis vises det til at tiltakshaver har påbegynt byggearbeidet og har 
løpende kostnader på byggelån og strømutgifter. En byggestans vil derfor få 
økonomiske konsekvenser for tiltakshaver. Det vises til den såkalte 

Mellbyedalensaken hvor en kommune måtte betale utbygger erstatning for 
økonomiske tap som følge av uhjemlede avslag på byggesøknaden. Klager 

mener saken har likhetstrekk med saken i Furuveien.  
 
Kommunedirektørens vurdering av klagen 

Hvorvidt det var nye momenter i klagesaken 
Kommunedirektørens innstilling er en vurdering av klagen og HTP står fritt til å 

vurdere klagen annerledes enn kommunedirektøren. HTP kan tillegge momenter i 
klagen større vekt i sin vurdering. Det vil ikke alltid være samsvar mellom 
administrasjonens og politikernes vurdering av momentene i en klage, og dette 

er i seg selv ikke et argument mot lovligheten av HTPs vedtak.   
 

Vurderingen av visuelle kvaliteter etter pbl. § 29-2 er en skjønnsvurdering som 
kommunen skal gjøre. Pbl. § 29-2 er også en selvstendig avslagshjemmel. Selv 

om visuelle kvaliteter har vært vurdert av administrasjonen i 
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byggesaksbehandlingen betyr ikke dette at vurdering av visuelle kvaliteter ikke 
kan være et utslagsgivende moment i en klage. Da et tiltaks visuelle kvaliteter er 

et skjønnsspørsmål kan HTP i sin vurdering av klagen komme til en annen 
konklusjon enn administrasjonen gjorde i sin vurdering i byggesaken. 
Kommunedirektøren mener at dersom HTP i sin vurdering av klagen finner at 

administrasjonen ikke har lagt tilstrekkelig vekt på visuelle kvaliteter, kan HTP 
legge til grunn at dette er et moment i klagen som medfører en annen vurdering 

av saken.  
 
At HTP ikke la til grunn pbl. § 29-2 som hjemmel for sitt omgjøringsvedtak i den 

første klagebehandlingen kan etter kommunedirektørens syn ikke tillegges vekt. 
Kommunen var på det tidspunktet av den oppfatning at fordi 

saksbehandlingsfristen begynner å løpe på nytt når et vedtak oppheves og tas til 
ny behandling, begynner også fristen for å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak 

å løpe på nytt. Det fremkommer ikke klart av loven at dette ikke er tilfellet, men 
etter avklaring hos daværende Fylkesmannen er det på det rene at midlertidig 
forbud må fattes ved første gangs behandling av et tiltak. Da kommunen var av 

den oppfatning at det var anledning til å legge saken på vent anså man ikke på 
daværende tidspunkt at det var nødvendig for saken å legge pbl. § 29-2 til 

grunn. 
 
Begrunnelse og tolkning av plan- og bygningsloven 

Klager mener at begrunnelsen i HTPs vedtak ikke er tilstrekkelig. Slik 
kommunedirektøren ser det svarer HTPs begrunnelse ut kravene 

forvaltningsloven § 25 stiller til begrunnelsen av et enkeltvedtak. Etter 
kommunedirektørens syn kan ikke uenighet om vurderingen i seg selv anses som 
å være et nytt moment i klagen. 

 
Klager mener omgjøringsvedtaket er i strid med gjeldende planer. Pbl § 29-2 

gjelder alle tiltak, uavhengig av reguleringsplan og kommuneplan. Avslaget er 
hjemlet i plan og bygningsloven. Vedtaket er ikke hjemlet i kommuneplan eller 
reguleringsplan og vedtaket er etter kommunedirektørens syn ikke i strid med 

gjeldende plangrunnlag. 
 

Andre forhold 
Kommunedirektøren kan ikke se at HTPs vedtak innebærer myndighetsmisbruk, 
vilkårlig skjønnsutøvelse eller usaklig forskjellsbehandling. Tidligere tiltak vil ikke 

låse kommunen i sin vurdering av nye tiltak. At nye tiltak vurderes annerledes 
enn tidligere betyr ikke at skjønnsutøvelsen er vilkårlig. Endret politisk 

sammensetning, nye kommunale planer og erfaringer med utviklingen i 
kommunen er forhold som kan påvirke kommunens skjønnsutøvelse. HTP 
begrunner også hvorfor dette tiltaket vurderes strengere enn tiltaket på 

naboeiendommen. 
 

Klager mener HTPs omgjøringsvedtak er en omkamp av kommunens 
overordnede planpolitikk. Kommunedirektøren vil påpeke at den overordnede 
planpolitikken i kommunen er at fortetting hovedsakelig skal skje innenfor Ås 

sentrum. I øvrige områder, som i det aktuelle området, foregår det et planarbeid 
som skal ivareta eksisterende bokvaliteter. Dette har uansett ikke vært tema i 

denne klagebehandlingen. 
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Videre antyder klager at ett eller flere medlemmer av HTP er inhabile. Denne 
påstanden er ikke videre underbygget i klagen. Det opp til det enkelte 

utvalgsmedlem og utvalget som kollegium å vurdere habilitet i hver enkelt sak.  
 
Kommunedirektøren anser det som svært uheldig at tiltakshaver har påbegynt 

bygningsarbeidene. Slik kommunedirektøren forstår det ble arbeidet med å 
oppføre huset påbegynt etter daværende Fylkesmannens omgjøringsvedtak og 

etter at kommunen opplyste ansvarlig søker og tiltakshaver om at naboenes 
klage måtte tas til ny behandling. Igangsetting av oppføring av et tiltak før 
klagesaken er endelig avgjort gjøres på egen risiko og økonomiske forhold 

tillegges ikke vekt i vurderingen av klagen. 
 

Konklusjon 
Kommunedirektøren har vurdert klagen opp mot det påklagede vedtaket og 

finner ikke at klagen inneholder momenter som må medføre en annen vurdering 
av saken.  
 

Klagen inneholder ikke momenter som angår HTPs begrunnelse av avslaget etter 
§ 29-4 om plassering av tiltak nærmere 4 m fra nabogrense. Dette er en 

selvstendig avslagshjemmel, men forutsetter tillatelse til deling av eiendommen 
som omsøkt. 
 

HTPs vedtak av 09.12.2020, bør derfor opprettholdes og klagen bør ikke tas til 
følge. Saken oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 
Økonomiske konsekvenser 
Dersom Statsforvalteren omgjør kommunens vedtak kan kommunen komme i 

erstatningsansvar. 
 

Miljømessige konsekvenser 
Ingen 
 

Klageadgang 
Vedtaket kan ikke påklages. Saken oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken 

for endelig avgjørelse. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket 

Umiddelbart 
 

Alternativ innstilling: 
 
Vedtak 
Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i medhold av 

forvaltningsloven § 33. HTP finner at klagers anførsler utgjør momenter som må 
medføre en annen vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 

09.12.2020. Klagen tas således til følge. Vedtak av 09.12.2020 oppheves. 
 
Utvalgets begrunnelse 

(Skriv inn her) 
 

Økonomiske konsekvenser for kommunen 
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I henhold til Forvaltningsloven § 36 har tiltakshaver krav på å få dekket 
vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, dersom 
klagen tas til følge. 

 
Miljømessige konsekvenser 
Ingen  

 
Klageadgang 

Vedtaket kan ikke påklages. Saken oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken 
for endelig avgjørelse. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket 

Umiddelbart 

 


