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Gnr 109 bnr 90 - Kjærnesveien 72 - Klager på 
rammetillatelse - Hus A 

 
Saksbehandler: Stine Irene Mikkelborg Sandholtet Saksnr.: 19/02136-31 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

                      

Hovedutvalg for teknikk og plan            

 

 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagene i medhold av 
forvaltningsloven § 33.  

 
HTP finner at klagernes anførsler ikke utgjør nye momenter som må medføre en 
annen vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 21.12.2020.  

 
Rammetillatelse av 21.12.2020 opprettholdes og klagene tas således ikke til 

følge. 
 

Med hjemmel i forvaltningsloven § 42 besluttes det å gi utsatt iverksettelse for 
hus A inntil klagen er endelig avgjort.  
 

Klagene oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 

Ås, 12.02.2021 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 

Kommunedirektør Kommunalsjef 
 Teknikk, samfunn og kultur 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

 
Vedlegg: 

1. Rammetillatelse 21.12.2020 
2. Klage nr. 1 
3. Klage nr. 2 

4. Klage nr. 3 
5. Tiltredelse til klage nr. 3 

6. Beskrivelse av tiltak - med nabomerknader og tilsvar 
7. Signert avtale om veirett Kjærnesveien 72 
8. Situasjonskart 

9. Vedtak om avslag på rammetillatelse 17.12.2019 
10. Fylkesmannens opphevelse av kommunens avslag 

11. Fylkesmannens svar på spørsmål om midlertidig forbud 
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Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kjærnesveien 72 AS – Tiltakshaver 

Lierhus AS – Ansvarlig søker 
Clas-Borger Landfald – klager 
Erik Myrer - klager 

Kjetil Barfelt - klager 
Anne Carin og Steinar Juliussen - klager 

Kim Steen - klager 
Anette B. Arntsen - klager 
Trond Karlsen - klager 

Frode Alfei – klager 
 

Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Bygningsmyndighetene har den 21.12.2020 innvilget rammetillatelse til 
oppføring av to nye eneboliger på gnr. 109 bnr. 90, Kjærnesveien 72. Dette 

vedtaket omhandler hus A. Det er mottatt klager på vedtaket. Det er også 
anmodet om utsatt iverksettelse. Kommunedirektøren kan ikke se at klagen 

inneholder nye momenter som fører til at saken må vurderes annerledes enn i 
vedtak om rammetillatelse. Rammetillatelse opprettholdes og saken sendes til 
Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. Vedtak gis utsatt 

iverksettelse.  
 

Fakta i saken: 
Historikk 
Det ble den 05.07.2019 søkt om rammetillatelse for oppføring av to nye 

eneboliger på tomt gnr. 109 bnr. 90. På tomten står det allerede en enebolig. 
Tomten er omfattet av reguleringsplan for boligområdet ved Eikestubben, 

Kjærnes. Tomten er avsatt til formål bolig. De to boligene behandles i hver sin 
byggesak.  
 

Kommunen avslo søknadene om rammetillatelsene i vedtak av 17.12.2019. 
Begrunnelsen for avslaget var at reguleringsplanen ikke åpner for en slik 

fortetting av tomtene. Reguleringsplanen sier at tomtene kan bebygges med 
eneboliger og eneboliger med sekundærleilighet. Tomannsboliger er ikke tillatt.  
 

Vedtaket ble påklaget til Fylkesmannen. Den 20.08.2020 opphevet 
Fylkesmannen i Oslo og Viken kommunens vedtak om avslag. Begrunnelsen var 

at selv om det er nærliggende å tolke reguleringsplanen slik at det ikke er tillatt 
med flere boliger på en tomt, så er ikke bestemmelsene klare nok til å hjemle 
avslag. Kommunen måtte derfor behandle saken på nytt.  

 
Kommunen fattet nye vedtak i saken den 21.12.2020. På bakgrunn av at 

reguleringsplanen ikke kunne hjemle avslag, innvilget kommunen søknadene om 
rammetillatelse. 
 

Klage 
Vedtak om rammetillatelser ble påklaget av naboer i klager av 31.12.2020, 

10.01.2021 og 12.01.2021. Alle klagerne klager på utbyggingen som helhet, og 
klagene blir derfor behandlet samlet. Siden de to husene behandles i hver sin 

byggesak, behandles klagen for hver av byggesakene. Denne behandlingen 
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gjelder hus A, som plasseres på tomtens nordlige del. Hus A skal legges der det i 
dag er en kolle på tomten. Kollen skal sprenges ned med ca. 3,5 meter, for så å 

fylle opp terrenget igjen slik at sålen på huset blir ca. 2,5 meter under toppen av 
dagens kolle. Dette gjøres for at området der huset skal stå og uteoppholdsareal 
rundt blir flatere.  

 
Klage nr. 1 

Klagen er underskrevet av Clas-Borger Landfald i Kjærnesveien 68 A og Erik 
Myrer i Kjærnesveien 70. Den presiserer at begge vedtak om rammetillatelser 
påklages. Kommunen mottok klagen den 31.12.2020.  

 
Klager mener at kommunens opprinnelige avslag i saken er korrekte, og at 

Fylkesmannens senere opphevelse av disse vedtakene er uriktig.  
 

Det fremheves at en vanlig norsk tolkning av reguleringsbestemmelsene 
innebærer at hver enkelt eiendom kan bebygges med en enkelt enebolig eller 
enebolig med sekundærleilighet.  

 
Det vises også til HTM (Hovedutvalg for teknikk og miljø) sitt vedtak HTM-56/17 

hvor HTM vedtok at ordlyden i kommuneplanen og samtlige reguleringsplaner 
skulle forstås dithen at det bare var tillatt med en enebolig per tomt.  
 

Rammetillatelsene inneholder ikke dispensasjon fra reguleringsplanen, og de 
lider derfor av rettanvendelsesfeil.  

 
Det påpekes også at adkomstforholdene i området blir vesentlig forverret dersom 
utbyggingen tillates. Grusveien med en fil inn i nabolaget ble opparbeidet i ca. 

1953 da trafikken var mindre omfattende enn i dag.  
 

Klagen nr. 2  
Klagen er underskrevet av Kjetil Barfelt i Kjærnesveien 76. Kommunen mottok 
klagen den 10.01.2021.  

 
Klagen påpeker først at siden kommunen og Fylkesmannen er enige i at 

intensjonen bak planen var å forhindre fortetting i området, er det eneste 
fornuftige å nedlegg midlertidig bygge- og deleforbud og deretter omformulere 
gjeldende reguleringsplan slik at intensjonen gjenspeiles i 

reguleringsplanteksten.  
 

Videre anføres det at utbygging til tre eneboliger på en tomt vil med 100 % 
sikkerhet føre til en senere søknad om seksjonering (evt. deling) av tomten. 
Dersom eiendommen ikke seksjoneres eller deles vil fremtidige eiere i praksis 

være avskåret fra å søke om lån, og salg av de tre boligene på eiendommen vil i 
praksis være umulig.  

 
Det henvises til at pbl. § 26-1 sier at man ikke kan opprette en ny grunneiendom 
på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne loven, forskrift eller 

plan. I og med at rammesøknadene vil medføre en senere oppdeling, og videre 
oppdeling av tomtene er eksplisitt forbudt i reguleringsplanen, så er 

rammetillatelsene i strid med pbl. § 26-1.  
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Det anføres at forbudet mot deling i reguleringsplanen omfatter både oppdeling 
av tomten og seksjonering. Dette underbygges ved å henvise til diverse kilder 

som omtaler seksjonering som en oppdeling av en eiendom i flere bruksenheter 
og at ordet oppdeling også brukes i sammenheng med seksjonering.  
 

Det henvises videre til at det har blitt opplyst fra saksbehandler til 
reguleringsplanen at intensjonen var at reguleringsplanen ikke legger opp til 

fortetting. Å tillate flere eneboliger på en tomt, men å eksplisitt forby 
tomannsboliger blir urimelig og meningsløst, og det kan åpenbart ikke ha vært 
intensjonen med planen.  

 
Videre er vilkårene for seksjonering at seksjonene er lovlig etablert. Det påpekes 

så at det per i dag ikke kan etableres flere boenheter på eiendommen, og 
seksjonering kan derfor ikke innvilges.  

 
Rammetillatelsene er avhengig av dispensasjon fra reguleringsplanens 
bestemmelse 4 a. Tiltakene er i strid med gjeldende reguleringsplan, og det 

kreves derfor full dispensasjonsbehandling.  
 

Subsidiært bes det om at det nedlegges midlertidig bygge- og deleforbud, slik at 
det kan gjennomføres en revisjon av reguleringsbestemmelsene slik at teksten 
samsvarer med intensjonen bak planen.  

 
Avslutningsvis bes det om oppsettende virkning hvis klagen ikke tas til følge. 

Dette er begrunnet i at inngrepene i tomten vil være betydelige og irreversible.  
 
Klage nr. 3 

Er signert av Anne Carin og Steinar Juliussen i Kjærnesveien 64, Kim Steen i 
Kjærnesveien 74, Anette B. Arntsen i Kjærnesveien 78 og Trond Karlsen i 

Kjærnesveien 67. Senere har også Frode Alfei i Kjærnesveien 6 tiltrådt klagen. 
Kommunen mottok klagen den 12.01.2021. 
 

Klagen gjenbruker argumentene til klage nr 2. Argumentene gjengis derfor ikke 
på nytt her.  

 
Konklusjonen er at tiltakene strider mot reguleringsplanen og krever full 
dispensasjonsbehandling. Det bes også om oppsettende virkning, da inngrepene 

på tomten vil være både betydelige og irreversible.  
 

Subsidiært bes det om at det nedlegges midlertidig bygge- og deleforbud i 
påvente av småhusplanen. 
 

Vurdering: 
Uenig i Fylkesmannens vurdering 

Klage nr. 1 fremstår som en ren omkamp om Fylkesmannen sitt vedtak av 
20.08.2020.  
 

Ifølge forvaltningsloven § 28 tredje ledd kan klageinstansens vedtak i klagesak 
ikke påklages.  

 
Fylkesmannen la i sitt vedtak av 20.08.2020 til grunn at reguleringsplanens 

bestemmelser ikke er klare nok til å hjemle avslag. Kommunen, som 
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underinstans, kan ikke gå inn og overprøve Fylkesmannen sitt vedtak eller 
tolkning. 

 
Kommunedirektøren kan derfor ikke gå inn og vurdere innholdet i denne klagen, 
da spørsmålet rundt bruken av reguleringsplanen sine bestemmelser for å hjemle 

avslag på byggesøknad for fortetting er endelig avgjort.  
 

Andre anførsler av denne sorten kan da følgelig heller ikke føre frem.  
 
Oppdeling av tomten 

Kommunen har ikke mottatt verken søknad om deling eller seksjonering på 
nåværende tidspunkt. Kommunedirektøren eller bygningsmyndighetene kan ikke 

gå inn og spekulere i om det vil komme søknader om deling eller seksjonering på 
et senere tidspunkt. Rammetillatelsene er en godkjenning av byggene som 

sådan, og ikke en eventuell senere seksjonering eller deling. I rammetillatelsene 
skal bygningsmyndighetene godkjenne byggene og se til at det er dokumentert 
at de vil tilfredsstille krav i lov, forskrift og reguleringsplan. Når man ikke kan 

hjemle avslag for flere eneboliger på samme tomt i reguleringsplanens 
bestemmelser, måtte bygningsmyndighetene innvilge søknadene om 

rammetillatelsene. Når bygningsmyndighetene behandlet rammetillatelsene, kan 
man ikke avslå eller kreve dispensasjon fordi det i fremtiden muligens vil komme 
en søknad om deling eller seksjonering som fører til at utbyggingen vil komme i 

strid med reguleringsplan. Bygningsmyndighetene kan ta stilling til en søknad 
om seksjonering eller deling først når de eventuelt mottar en slik søknad.  

 
I sin behandling av søknadene kan ikke bygningsmyndighetene legge vekt på at 
hvis eiendommen ikke senere seksjoneres eller deles opp, vil det være vanskelig 

å selge husene fordi nye eiere ikke vil kunne belåne husene. Dette er 
privatrettslige forhold bygningsmyndighetene ikke skal ta stilling til i sin 

behandling av byggesøknader, jf. pbl. § 21-6. Det er tiltakshaver som sitter med 
risikoen for om eiendommen senere kan seksjoneres eller deles slik at de kan 
selge boligene.  

 
Siden det per dags dato ikke foreligger en søknad om seksjonering eller deling, 

kan derfor ikke klagen føre frem på dette punktet. Om seksjonering er omfattet 
av forbudet i reguleringsplanen § 4c mot ytterligere oppdeling av eiendommene 
innenfor planområdet, vil bli tatt konkret stilling til ved en eventuell søknad.  

 
Kommunedirektøren vil dog påpeke at det ikke er riktig at utbyggingen strider 

mot pbl. § 26-1. Plan- og bygningsloven § 26-1 omhandler kun deling i form av 
opprettelse av ny grunneiendom, ikke seksjonering. Eierseksjonsloven § 4 j 
definerer seksjonering som å dele en eiendom i flere bruksenheter etter reglene i 

eierseksjonsloven. Seksjonering fører ikke til at nye grunneiendommer 
opprettes. Det er en forskjell på deling av eiendom i plan- og bygningslovens 

forstand, og seksjonering. Det er ikke vanlig å omtale seksjonering som deling i 
forbindelse med reguleringsplaner.  
 

Midlertidig bygge- og deleforbud 
Kommunen varslet midlertidig bygge- og deleforbud etter at Fylkesmannen 

opphevet kommunens avslag. Tiltakshaver påpekte i sitt tilsvar at fristen for å 
nedlegge et slikt forbud hadde løpt ut, da den følger saksbehandlingsfristen til 

førstegangsbehandling av saken. Kommunen sendte et spørsmål til 
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Fylkesmannen vedrørende dette punktet, siden det i Fylkesmannens opphevelse 
av vedtaket ble nevnt at kommunen kan nedlegge midlertidig bygge- og 

deleforbud. Fylkesmannen svarte på henvendelsen i brev datert 01.10.2020 (se 
vedlegg nr. 11). 
 

Når det kommer til midlertidig bygge- og deleforbud etter pbl. § 13-1, er dette 
noe som må tas stilling til ved førstegangsbehandling av saken. Det er altså 

kommunen som sitter med risikoen om at avslagshjemmelen er god nok. I dette 
tilfellet kom Fylkesmannen til at reguleringsplanen ikke var klar nok for å hjemle 
avslag. Kommunen må ta stilling til om plangrunnlaget er tilstrekkelig ved første 

gangs behandling av byggesaken, jf. § pbl. §§ 13-1 og 21-7. Den opprinnelige 
saksbehandlingsfristen løp på 12 uker fra kommunen mottok søknaden 

05.07.2019. Dette er begrunnet i rettsikkerheten til tiltakshaver. Hensynet til 
forutberegnelighet for borgerne tilsier at eventuell ny behandling av samme sak 

må ta utgangspunkt i det plangrunnlaget som gjaldt ved det første vedtaket. 
Kommunen kan derfor ikke nå nedlegge et midlertidig bygge- og deleforbud slik 
at kommunen kan skaffe seg ett nytt plangrunnlag.  

 
Adkomstforhold 

Når det gjelder adkomstforhold som det hevdes at blir vesentlig forverret, vises 
det til at tiltakshaver har skaffet avtale om veirett for 3 boenheter på tomten. 
Lovens krav til at adkomst skal være sikret jf. pbl § 27-4, er oppfylt. I sin 

byggesaksbehandling skal ikke kommunen ta stilling til belastningen på private 
veier, det skal kun påses at det foreligger veirett.   

 
Konklusjon: 
På bakgrunn av vurderingene ovenfor kan ikke kommunedirektøren se at klagene 

inneholder nye momenter som bør medføre en annen vurdering av saken enn i 
vedtak om rammetillatelse av 21.12.2020. Vedtak av 21.12.2020 opprettholdes, 

og klagene tas ikke til følge.  
 
Anmodning om utsatt iverksettelse støttes. Det besluttes å gi utsatt iverksettelse 

for hus A inntil klagen er endelig avgjort.  
 

Klagen oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 
Økonomiske konsekvenser: 

Ingen.  
 

Miljømessige konsekvenser: 
Ingen.  
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 

 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan ikke påklages. Dette er en forberedende klagesaksbehandling, og 

saken sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 

Utsatt iverksettelse: 
Reglen om oppsettende virkning, eller utsatt iverksettelse som forvaltningsloven 

omtaler det som, er regulert av forvaltningsloven § 42. Der står det at 
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underinstansen, klageinstans eller annet overordnet organ kan beslutte at vedtak 
ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er endelig avgjort. 

Avgjørelsen om utsatt iverksettelse er en beslutning og ikke et enkeltvedtak, og 
det kan dermed ikke påklages.  
 

Hovedregelen i byggesaker etter plan- og bygningsloven er at vedtak kan 
iverksettes straks de er truffet og meddelt parten. Tiltakshaver bygger på eget 

ansvar dersom byggearbeidene settes i gang før klagen er behandlet. 
Tiltakshaver må selv bære tapet ved en eventuell riving eller retting dersom 
klagen blir tatt til følge.  

 
Utsatt iverksettelse er et virkemiddel som skal hindre at gjennomføringen av 

vedtak medfører uopprettelig skade eller tap.  
 

Kommunen skal være tilbakeholden med å gi vedtak utsatt iverksettelse. Det 
kan ikke brukes som en føre-var-hjemmel, men skal kun brukes i tilfeller der det 
med stor sikkerhet vil være slik at gjennomføringen av vedtaket vil medføre 

uopprettelig skade eller tap.  
 

Kommunen er underinstans i saken, og kan dermed behandle anmodning om 
utsatt iverksettelse. Utsatt iverksettelse er anmodet på bakgrunn av at 
utbyggingen vil medføre betydelige og irreversible inngrep i tomten.  

 
Klagene klager på begge rammetillatelsene, og ber om utsatt iverksettelse på 

begge husene. Hus A skal legges på en del av tomten der det i dag er en naturlig 
kolle. Kollen skal sprenges ned med ca. 3,5 meter for å rette ut terrenget slik at 
huset kan plasseres og terrenget rundt tilfredsstille krav til uteoppholdsareal. 

Utbyggingen av hus A vil føre til betydelige og irreversible terrenginngrep. Kollen 
setter et særpreg på tomten, og er også godt synlig for flere naboer og fra 

Kjærnesveien. Sprenges denne bort og vedtaket senere blir omgjort fordi klagen 
tas til følge, vil inngrepene på tomten være omfattende og uopprettelige. Her har 
naboene og omgivelsene en legitim interesse i at klagesaken avgjøres før det 

gjennomføres slike store inngrep på tomten.  
 

På bakgrunn av ovenfor nevnte momenter mener derfor kommunedirektøren at 
det er riktig å beslutte utsatt iverksettelse for hus A. 
 

Konklusjon: 
Vedtak for hus A får utsatt iverksettelse. Det betyr at selv om det kommer inn 

søknad om igangsettingstillatelse og bygningsmyndighetene innvilger den, kan 
ikke bygging påbegynne før klagen er endelig avgjort.  

 

 

Alternativer: 
Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i medhold av 

forvaltningsloven § 33.  
 
HTP finner at klagens anførsler utgjør nye momenter som må medføre en annen 

vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 21.12.2020. Vedtak av 
21.12.2020 oppheves og klagen tas således til følge.  

 
Nytt vedtak: 
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Søknad om rammetillatelse for hus A avslås.  
 

(Fyll inn hjemmel og begrunnelse for avslag her…) 
 
Kan vedtaket påklages? 

Omgjøring er et enkeltvedtak som kan påklages til Statsforvalteren, jf. 
forvaltningsloven kap VI og pbl. § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag 

brevet kom frem til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt 
innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. 
Den skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, og den eller de 

endringer som ønskes og de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven 
§ 18 gir partene rett til å se sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av fvl. 

§ 19.  
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Avslås søknad om rammetillatelse, og det senere blir påklaget av tiltakshaver og 

klagen blir tatt til følge, har tiltakshaver krav på å få dekket saksomkostninger 
som har vært nødvendige for å endre vedtaket til gunst for parten, jf. 
forvaltningsloven § 36.  

 
Miljømessige konsekvenser: 

Ingen 
 

 

 

Alternativ om utsatt iverksettelse: 
 

Anmodning om utsatt iverksettelse tas ikke til følge. Med hjemmel i 
forvaltningsloven § 42 besluttes det at det ikke skal gis utsatt iverksettelse for 
hus A.  

 
(fyll inn begrunnelse og hjemmel her…)  

 
 


