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AV TILLATELSE TIL DELING - KOMMUNENS REF 19/03935 OG 20/00114

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING

Det vises ti| de to ovennevnte vedtakene datert 16.12.2020 der tiltakshaver ble gitt bygge- og deletillatelse

på eiendommen gnr./bnr. 54/170 i Ås kommune.

Fylkesmannen er kjent med sakskomplekset pga. en tidligere klagesak i samme byggesak. Ås kommune
opphevet opprinnelig tillatelsene ulovlig ved å ilegge midlertidig bygge- og deleforbud. Vedtaket ble påk|aget

av tiltakshaver og Fylkesmannen ga tiltakshaver fullt medhold, jf. Fylkesmannens saksnr. 2020/22894,

2020/228660 og 2020/29677

Nå har Hovedutvalget tydd til den skjønnsmessige bestemmelsen i pbl. § 29-2 og har uttalt at tiltaket ikke

oppfyller «rimelige krav til visuelle kvaliteter». Følgelig opphevet Hovedutvalget fradelingstillatelsen og

byggetillatelsen på nytt den 16.12.2020.

Begge opphevelsesvedtakene Qåklages herved på vegne av tiltakshaver Espen Etland.

Det bes om at saken prioriteres, da saken allerede har vært til behandling hos Fylkesmannen og det har

gått svært lang tid siden de opprinnelige tillatelsene ble gitt.

Den reelle begrunnelsen for Hovedutvalget sin Opphevelse av vedtakene, er at Hovedutvalget ikke ønsker

en videre utbygging av området, ink det er foreslått i et forslag til en fremtidig regulering for området.

I sin begrunnelse har Hovedutvalget vist til at prosjektet ikke oppfyller

«rimelige krav til gode visuelle kvaliteter, både i seg selv og i forhold til de bygde omgivelser, slik

disse faktisk fremstår og som følger av tidligere reguleringsplan. Dette dreier seg både om skala,

tetthet, husp/assering 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.»

Vedtakene er i realiteten en omkamp av de lovlig gitte bygge- og deletillatelsene som Etland har innrettet

seg til. Vedtalene var strid med rådmannens innstilling. Vedtakene fra Hovedutvalget er fattet med knappest

mulig flertall (dissens 5-4). Hovedutvalgets vedtak er dessuten i strid med kommunens overordnede

arealpolitikk for området, slik dette demokratisk er vedtatt av politikerne i gjeldende arealplaner. Det er

uomtvistet at tiltaket er i tråd med gjeldende arealplan for området.

l det følgende gis en nærmere felles begrunnelse for de to klagene.
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2. KLAGEGRUNNER

Kommunen sine vedtak om å oppheve fradelingstillatelsen og byggetillatelsen, er ugyldige.

Hovedutvalget sitt vedtak er fattet i strid med Rådmannen sin innstilling i saken. Rådmannen konkluderte

med at det ikke finnes relevante forhold som gir grunnlag for å ta naboklagene til følge og å oppheve de

gitte tillatelsene, og at naboklagene således dermed ikke kunne tas til følge.

Det fremkommer ingen nye momenter i klagebehandlingen som ikke er tatt stilling til ved behandlingen av

bygge- og fradelingssøknaden. Tiltakshaver har snart ferdigstilt bygget, og har hatt grunn til å innrette seg

lojalt til tillatelsene.

Hovedutvalget sine fornyede vedtak er i realiteten en omkamp av kommunens overordnede planpoltikk og

de planfaglige vurderinger som er lagt til grunn gjennom vedtatte arealplaner og den konkrete

byggesaksbehandlingen.

Vedtakene er klart politisk/usaklig motivert og er ikke i tråd med skjønnsutøvelsen som tillates utøvd etter

plan- og bygningsloven og forvaltningsloven.

Følgelig lider Hovedutvalgets vedtak av flere feil:

- Vedtaket lider av feil fortolkning av plan- og bygningsloven

- Vedtaket lider av feil forståelse av faktum

- Vedtaket innebærer myndighetsmisbruk. Nærmere bestemt lider vedtaket av vilkårlig

skjønnsutøvelse, er motivert av utenforliggende hensyn og er dessuten grovt urimelig i resultatet.

- Vedtaket er i alle tilfeller utilstrekkelig begrunnet, jf. forvaltningsloven § 25

- Det stil|es spørsmål ved hvilken tilknytning et eller flere av Hovedutvalgets medlemmer har til

klagerne, og tas forbehold om å påberope inhabilitet.

Alle feilene medfører samlet og hver for seg at vedtakene om å oppheve fradelingstillatelsen og

byggetillatelsen, er ugyldige, jf. forvaltningsloven § 41.

3. SAKSHISTORIKKEN

3.1 Innledning

Hovedpunktene i sakshistorikken er gjennomgått i Rådmannens innstilling, under pkt. «Sakens bakgrunn».

Det vises til redegjørelsen der. For øvrig vises det til utfyllende redegjørelse for sakshistorikken i tidligere

klage til Fylkesmannen i samme sakskompleks, saksnr. 2020/22894, 2020/228660 og 2020/29677.

Vi finner likevel grunn til å gjennomgå sakshistorikken for å vise at tiltakets visuelle kvaliteter vitterlig ble tatt

stilling til og vurdert ved kommunens førstegangsbehandling av dele- og byggesaken. Det foreligger således

ikke nye momenter ved klagene som medfø rer at saken må få et annet utfall, slik Hovedutvalget hevder.

Tiltakshaver har søkt om et tiltak som i utgangspunktet er i tråd med gjeldende arealplan.

Som det vil fremgå ble klagernes merknader behørig vurdert av kommunen allerede før kommunen innvilget

dele- og byggetillatelsene. Tiltakshaver imøtekom kommunens anbefalinger, ved å omprosjektere tiltaket.

Kommunen konkluderte med at tiltakshavers omprosjektering av tiltaket medførte av klagernes merknader

ble tatt til følge, og slo dessuten fast at tiltaket var i tråd med arealplangrunnlaget, plan- og bygningsloven

og gjeldende forskrifter.

Følgelig fikk tiltakshaver innvilget bygge- og deletillatelsen, hvilket tiltakshaver hadde rettskrav på å få, jf.

pbl. § 21-4 første ledd, jf. pbl. §§ 11-6 annet ledd.
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3.2 Kort om klagerne

Klagerne er en sammenslutning av beboere i nabolaget som omtaler seg som «Nabofelleskapet»,

representert ved Knut Singsaas. Etter det opplyste er de representerte eiendommene:

Furuveien 19

Furuveien 21

Furuveien 14

Furuveien 23

Furuveien 27

Se|jeveien 7

Briskeveien 2

Briskeveien 4

Briskeveien 6

Briskeveien 8

Bjørkeveien 6

Bjørkeveien 11

Kathrine og Knut Singsaas

Astri Willberg Holmlund

John og Bente Sandbæk
Olav Hadvar Aarrestad

Heidi Eldor

Jorunn Olsen og Jens Østli

Frank Maurang
Lars- Ingmar og Tone Engh

Sissel Veland og Odd Arne Dolmen
Kari Petterson

Terje Negård

Vivian Johansen og Leif Sansdalen

Den 12.12.2019 innga disse partene merknad til nabovarsel til tiltakshavers søknad om tillatelse til fradeling

og boligbygging.

Vedlegg 1: Nabomerknader 12.12.2019

I merknaden fra naboene ble det anført at bebyggelsen skiller seg ut ifra eksisterende bebyggelse, at

mønehøyden burde reduseres, at møneretningen bør endres, det fremkom kommentarer til

parkeringsløsning, utnyttelsesgrad, lysforhold, mv.

Det ble også påpekt at det var:

«(...) kritikkverdig at reguleringsplanen for dette området, og andre småhusomráder, er opphevet

slik at kommuneplanen brukes som vurderingsgrunnlag. Vi er også kjent med at det fra

administrasjonen vi/ bli fremmet forslag til en reguleringsplan for småhusbebyggelse iÅs (jfr møte i

HTP 05.12.19.). Når en egen reguleringsplan for småhusbebyggelse skal vedtas må det innebære

at reguleringsplanen vi/ sette strengere krav til utbygging enn kra vene ikommunep/anen, noe også

tidligere reguleringsplaner gjorde. Det naturlige er da at denne og tilsvarende utbyggingsforslag

utsettes til det foreligger en reguleringsplan. »

Dette er selvsagt ikke gyldige argumenter i nærværende verserende sak.

3.3 Fradelingsaken - Kommunens tillatelse den 17.01.2020

Kommunen ga fradelingstillatelse den 17.01.2020. | tillatelsen er det påpekt at eiendommen omfattes av

kommuneplanens arealdel og er avsatt til boligformål. Det ble uttrykkelig vist til at areaIplanene tillater deling

av tomter.

Kommunen bemerket at en områdeplan for småhusbebyggelse er under utarbeidelse, «men inntil denne
eventuelt blir vedtatt vil søknaden bli behandlet etter gjeldende plan for området».

Kommunen bemerket også at søknaden om deling var i henholdt til gjeldende plan, lov og bestemmelser
og var ikke avhengig av søknad om dispensasjon.

Naboene påklaget tillatelsen den den 29.01.2020. Vedrørende innsigelsen om visuelle kvaliteter henviste

klagene til nabomerknaden av 12.12.2019.
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3.4 Eneboligen - Kommunens foreløpige vurdering 28.02.2020

| brev den 28.02.2020 ga kommunen tiltakshaver en foreløpig vurdering av søknaden om oppføring av
enebolig.

Det ble vist til plan- og bygningslovens § 29-4 som gir kommunen hjemmel til å kreve annen plassering

eller høyde enn det omsøkte. Kommunens foreløpige vurdering var at møne- og gesimshøyden på den
omsøkte boligen «gir bygget et volum som vil bryte med omkringliggende bebyggelses karakter og virke

uheldig på bebyggelsen pá nabotomtene.»

I brevet viste kommunen eksplisitt til nabomerknadene, og det ble bedt om at tiltaket ble omarbeidet slik at

det ble bedre tilpasset omkringliggende bebyggelse som «hovedsakelig» besto av ett-etasjers bebyggelse.

Det ble for øvrig påpekt at huset er plassert nærmere enn 4 meter fra ny tomtegrense, og det ble bedt om
avstandserklæring for denne tomten.

Vedlegg 2: Kommunens brev av 28.02.2020

Vedlegg 3: Avstandserklæring

3.5 Eneboligen - Tiltakshavers svarbrev 17.03.2020

I brev den 17.03.2020 svarte ti|takshaver at man ønsket å opprettholde tiltaket slik det var omsøkt.

Det b|e gitt en utførlig redegjørelse for hvorfor tiltaket er i tråd med kommunens planpolitikk og vedtatte

arealplaner, og det ble tilbakevist at omkringliggende bebyggelse hovedsakelig består av lave én-etasjers

eneboliger. I pkt. 4 nedenfor har vi inntatt nærmere fotodokumentasjon.

Det ble vist til at tiltaket er i tråd med gjeldende plangrunnlag (kommuneplanen av 03.02.2016), som gir rom

for høyde på inntil 8 meters gesimshøyde og 9 meter for mønehøyde, sammenfallende med pbl. § 294
første ledd. Kommunen har med andre ord ønsket økt grad av fortetting.

Området er for øvrig regulert til bolig i samsvar med gjeldende reguleringsplan for Søndre Moer og Brekke

skog (R-OG). Reguleringsbestemmelsene er imidlertid erstattet av kommuneplanens bestemmelser, jf.

kommuneplanen § 1.1. Tiltakshaver viste til at også disse tidligere reguleringsbestemmelsene for

eiendommen åpnet for to-etasjers bebyggelse.

Det ble vist til konkrete eksempler på byggeprosjekter som viser at kommunen i nyere tid gjennomgående

har tillatt deling av tomter og etablering av tomannsboliger over to plan i nærområdet, herunder for Furuveien

11, 13, 15, 20 og 29 mfl. På denne bakgrunn ble det bestridt at bebyggelsen i omkringliggende område

hovedsakelig består av lave én-etasjers eneboliger.

Videre ble det vist til at Ås kommune er et prioritert vekstområde for fortetting, jf. Regional plan for areal og

transport av 2008, og det ble videre vist til Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv H-8/15

til plan- og bygningslovens § 29-4, som viser at det objektivt sett må påvises «betydelige ulemper» for

naboeiendommer for at kan-skjønnet i bestemmelsen skal kunne benyttes. l rundskrivet er det for øvrig

utta|t1

«I praksis skal det mye til for at naboeri tettbygd strøk blir høn* med protest eller klage over tap av
utsikt eller reduksjon i solforhold. Dette er forhold som vil være páregnelig i boligfelt, og særlig i

forbindelse med kommunal fonettingspolitikk. »

Samtidig leverte tiltakshaver avstandserklæring fra nabo.

Vedlegg 4: Tiltakshavers brev 17.03.2020

3.6 Kommunens brev den 23.03.2020

Den 23.03.2020 besvarte kommunen tiltakshavers brev. Kommunen opplyste at de opprettholdt sin

vurdering av at bygningen bryter med omkringliggende bebyggelse.
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Det ble samtidig vist til at det nylig er tillatt oppført en større enebolig på nabotomten (Furuveien 18) og at

det er naturlig å se hen ti| denne når man skal vurdere hvordan tiltaket konkret bør tilpasses

omkringliggende bebyggelse. Kommunen uttalte på denne bakgrunn at man vil på:

«(...) denne tomten derfor kunne tillate enebolig med maksimal møne- og gesimshøyde på
henholdsvis 7,4 m og 4, 5 m. Å tilpasse gesimshøyden er etter kommunens syn ikke en urimelig

ulempe for tiltakshaver. En lavere gesimshøyde vil gi en bedre tilpasning av bygningsvo/umet til

omkringliggende bebyggelse. »

Kommunen viste uttrykkelig til at vurderingen bl.a. var bygget på planfaglige vurderinger med henblikk til

lovens krav til visuelle kvaliteter i pbl. § 29-2.

Vedlegg 5: Kommunens brev den 23.03.2020

3.7 Tiltakshavers brev 07.04.2020 - omprosjektering

Som svar på kommunens brev den 23.03.2020 valgte tiltakshaver å omprosjektere tiltaket for å imøtekomme
kommunens standpunkt i saken. Omprosjekteringen innebar at bygget ville få mønehøyde på 7,1 meter og

gesimshøyde på 4,3 meter.

Det ble bedt om fritak fra ny nabovarsling, ettersom den omprosjekterte løsningen var i tråd med både

naboenes merknader samt kommunens anmodning om omprosjektering. Kommunen innvilget

forespørselen.

Vedlegg 6: Tiltakshavers brev den 07.04.2020

3.8 Tillatelse til bygging av enebolig

Kommunen ga tillatelse til bygging av boligen den 17.04.2020. Det ble vist til tiltakshavers reviderte søknad
den 07.04.2020. | tillatelsen viser kommunen til at det reviderte tiltaket var ble vurdert å imøtekomme
nabomerknadene, og at søknaden for øvrig var i samsvar med gjeldende regulering, lov og forskrift.

Vedtaket ble påklaget den 27.04.2020. I klagen ble det vist til at:

«(...) forslaget til Reguleringsplan for småhusbebyggelse i Ås, som nå er til høring, ligger det

formuleringer om krav til tomt:

"Minste tomtestørre/se er 700 m2 for enebolig og for enebolig med sekundær/ei/ighet på
inntil 70 m2.

Minste tomtestørrelse er 1100 m2 for tomannsbolig, og 550 m2 for hver parsell dersom
tomten deles. Deling av tomt kan ikke finne sted før etter at tomannsboligen er oppført.

En boligtomt kan kun bebygges med en frittliggende enebolig. Boligtomt skal være fradelt

før det kan søkes igangsettelse.
”

Disse kravene vil tilfredsstille de krav nabofe//esskapet setter. I tillegg må også krav til visuell

utførelse og harmonisering til eksisterende bebyggelse imøtekommes»

Sitatet underbygger at klagerne (og Hovedutvalget som har tatt klagen til følge) i realiteten er motivert av

hensynet til en foreslått fremtidig reguleringsplan for området. En mulig fremtidig reguleringsplan kan

imidlertid ikke trumfe det faktum at tiltaket er i tråd med gjeldende regulering på søknad- og

tillatelsestidspunktet.

3.9 Klagebehandling av fradelingstillatelsen

Hovedutvalget for teknikk og plan (Hovedutvalget) vedtok at klagen på fradelingstillatelsen skulle tas til

følge, og opphevet tillatelsen. Vedtaket ble avsagt under dissens 7-2. Dette var i strid med Rådmannen sin
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innstilling om at klagen ikke skulle tas til følge, begrunnet med at det ikke fremkom nye omstendigheter som
møtte medføre en annen vurdering av saken av det som fremgikk av vedtaket av 17.01.2020.

Et av momentene som ble påpekt av Rådmannen var nettopp hensynet til tiltakets visuelle kvaliteter.

Klagerne mente at møneretning og mønehøyde skilte seg for mye ut i forhold til eksisterende bebyggelse.

Rådmannen utdypet dette imidlertid nærmere slik:

«Rådmannens syn hensynet til visuelle kvaliteter og muligheten kommunen har til å sette saken
på vent gjennom midlertidig forbud mot tiltak på eiendommen til Områderegu/eringsplan for

frittliggende småhusbebyggelse iÅs kommune er vedtatt. _E_tter Rådmannens vurdering_gir ikke

disse forholdene grunLng for å ta klaqen til følqe og oppheve vedtaket. Selv om
Rådmannen er enig i at fradelingen har noen uheldige konsekvenser for boligomrgäet ogit
midlertidiq fOfblÆ mot tiltak i påvente av onm'jderegyleringâplanen burde ha vært vurdert,

er det Rådmannens vurderinggt dette ikke utglør nye momenter som må medføre en annen
vurdering av saken. » (vår utheving).

Om tiltakets visuelle kvaliteter, uttalte Rådmannen:

«Da det i søknaden må dokumenteres at eiendommen er mulig å bebygge i tråd med gjeldende

lover, regler og bestemmelser ses delesaker ofte i sammenheng med en byggesak. I denne saken
er det også innsendt søknad om oppføring av enebolig samtidig med delesaken. Forhold som klager

trekker frem som volum, høyde og plassering på tomten vil imidlertid være forhold som behandles i

byggesaken. Rådmannen mener at vurdering av visuelle kvaliteter også er relevante i delesaker

der det søkes om fradeling til boligtomt. En deling av en boligtomt vil innebære at det skal kunne
bygges en bolig på tomten. Hensyn til bygningsstruktur i området og virkninger pá omkringliggende

miljø skal vurderes. Dette er hensyn som kunne vært vektlagt sterkere i vurderingen av søknaden.

Vurderinq av visuelle kvaliteter etter pbl § 29-2 er underlagt kommunens frie skj_ønn. L_ikevel

skal det være made grunner for å avslå et tiltak som er i tråd med gjeldende regelverk og
bestemmelser. Det er også nylig gitt tillatelse til en tilsvarende deling og oppførinw
eneboIiL pg”

nabotomten. Selv om alle saker skal behandles individuelt har
bygningsmyndighetene Iaqt vekt på Iikebehandlinq. Kommunen kan velge å endre praksis

dersom gode grunner taler for det, men Rådmannens vgrdering er at det er vanskeliq å
a_rgumentere for et avslag når tilsvarende fradeling nylig ble godkient gå nabotomten.» (vår

uthevelse).

Nabotomten som det vises til, er naboeiendommen Furuveien 18. Her fikk tiltakshaver innvilget søknad
om fradeling og bygging av ny enebolig på sommerhalvåret 2019.

Det ble ikke gitt noen begrunnelse for Hovedutvalgets vedtak, utover at «klagers anførsler utgjør

momenter som må medføre en annen vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 17.01.2020».

Fylkesmannen ga Etland medhold i klagesaken, jf. vedtak av 16.09.2020, Fylkesmannens ref.

2020/22894. Kommunens opphevelse/omgjøring av deletillatelsen ble ansett som ugyldig og ble opphevet

av Fylkesmannen.

I nærværende klage har Hovedutvalget tatt saken til ny behandling. De velger nå å fokusere på den andre

sentrale innvendingen fra klagerne, som er tiltakets visuelle kvaliteter.

Det anføres imidlertid at Hovedutvalget allerede har vurdert tiltakets visuelle kvaliteter i sin opprinnelige

klagebehandling. Som sagt ga ikke Hovedutvalget noe begrunnelse for vedtaket av 22.04.2020, utover at

«klagers anførsler utgjør momenter som må medføre en annen vurdering av saken enn det som fremgår

av vedtak av 17.01.2020».

Det må således legges til grunn at alle momenter som klagerne fremhevet i klagen, allerede har blitt

vurdert av kommunen i byggesaken.

Dersom kommunen i realiteten mente at tiltaket var i strid med visuelle kvaliteter jf. pbl. § 29-2, skulle

dette ha vært påpekt i den første klagebehandlingen.
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3.10 Klagebehandling av tillatelsen til oppføring av enebolig

Hovedutvalget vedtok at klagen på fradelingstillatelsen skulle tas til følge og opphevet tillatelsen. Vedtaket

ble avsagt under dissens 7-2. Momenter som ble påberopt i klagen var tiltakets tomtestørrelse, avstand til

tomtegrense, visuelle kvaliteter og tilpassing til eksisterende bebyggelse i området.

Rådmannen påpekte at:

«Kommunen kan ikke se at klagen inneholder nye momenter knyttet til høyde og plassering som
skulle medføre et nytt vurderingsgrunn/ag av disse forholdene.»

Rådmannen innstilte riktignok på at klagen skulle tas til følge.

Begrunnelsen var imidlertid at det nå var kommet inn ett nytt moment i saken som måtte medføre at en ny
vurdering av saken: At det var vedtatt midlertidig forbud mot tiltak på eiendommen. Ved Fylkesmannens
etterfølgende vedtak i klagesakene 2020/22894, 2020/228660 og 2020/29677, viste det seg å være feil

lovforståelse å legge til grunn det midlertidige forbudet i byggesaksbehandlingen.

Det sentrale i vår sammenheng er imidlertid at dersom man ser bort fra det ene nye momentet, det

midlertidige byggeforbudet, så har Rådmannen alltid vært på at klagen ikke kunne tas til følge. Det samme
er nå også lagt til grunn i Rådmannens innstilling forutfor Hovedutvalgets vedtak den 9. desember 2020.

I nærværende klage har Hovedutvalget tatt saken til ny behandling. De velger da å fokusere på den andre
sentrale innvendingen fra klagerne, som er tiltakets visuelle kvaliteter. Det anføres at kommunen allerede

har vurdert tiltakets visuelle kvaliteter i sin opprinnelige byggesaks- og klagebehandling.

Dersom kommunen i realiteten mente at tiltaket var i strid med visuelle kva|iteter jf. pb|. § 29-2, skulle

dette ha vært påpekt i den første klagebehandlingen.

4. RETTSLIG BEGURNNELSE

4.1 Plan- og bygningsloven er en ja-lov

Plan- og bygningsloven er en såkalt ja-lov. Det vil si at tiltakshaver har rettskrav på å få bygge dersom
tiltaket er i tråd med bestemmelser gitt i og i medhold av loven og det ikke foreligger gyldig avslagsgrunn,

jf. pbl. § 21-4 første ledd.

I dette tilfellet er tiltaket i tråd med gjeldende arealplan i kommuneplanens arealdel, samt tidligere

reguleringsplan for området. Det foreligger ikke grunnlag for å avslå byggesaken med henvisning til pbl. §
29-2.

4.2 Anvendelsen av plan- og bygningsloven § 29-2

4.2.1 Generelle innvendinger til kommunens rettsanvendelse

Plan- og bygningsloven § 29-2 tilsier at tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det «etter kommunens
skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige

omgivelser og plassering».

Bestemmelsen fordrer en todelt vurdering. Det må vurderes om tiltaket har:

- Gode visuelle kvaliteter isolert sett

- Gode visuelle kvaliteter i forhold sine omgivelser

Tiltaket oppfyller begge vilkår, noe Ås kommune også har vurdert i tillatelsene som har blitt gitt.

Bestemmelsen i pbl. § 29-2 gir uttrykk for en skjønnsmessig vurdering fra forvaltningens side. | Ot. prp. nr.

45 (2007-2007) 5. 342 og Rundskriv H-2010-1 er det likevel gitt føringer for lovtolkningen og
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skjønnsutøvelsen. Kravet om «visuelle kvaliteter» må vurderes konkret i forhold til den aktuelle utbygging.

Fra Rundskrivet hitsettes:

«Bestemmelsen i § 29-2 erstatter pbl.85 § 74 nr. 2. Kravet om «god estetisk utforming», jf. pbl.85 §
74 nr. 2 andre punktum er nå erstattet med krav om at alle tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres

og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar «gode visuelle kvaliteter». Med dette menes
at bygningen gjennom sin form gir uttrykk for sin funksjon, og at andre visuelle kvaliteter skal ivaretas

i prosjektering og utførelse, slik som samspill mellom volum og høyde, fasadeuttlykk med videre.

Kravet til Mkvalitet skal oqså tolkes relativt i forhold til tiltakets størrelse og synlighet. Det

vil således innebære at en større boligglokk eller et større kontorbygg vil måtte underkastes

et strengere reqime enn en enebolig eller kiosk» (mine uthevinger).

Det stilles inngående krav til at skjønnsutøvelsen vektlegger relevante hensyn og til at skjønnsutøvelsen er

godt begrunnet, jf. bl.a. Departementets tolkningsuttalelse i sak 19/3943-4 og i sak 17/402-8 (i denne saken

omgjorde Departementet Fylkesmannen sitt avslag etter pbl. § 29-2).

At det må stilles krav til skjønnsutøvelsen og begrunnelsen, understøttes av rettssikkerhetshensyn. Plan-

og bygningsloven § 29-2 er svært skjønnsmessig utformet og er av inngripende karakter. Dersom

kommunen skulle ha blankofullmakt til å avslå byggesøknader for eget forgodtbefinnende, stikk i strid med
administrasjonens faglige vurderinger og anbefalinger, ink Hovedutvalget har gjort i denne saken, så har

tiltakshaver i praksis ingen vern mot å kunne innrette seg til gjeldende arealplaner i området og den

tillatelsen som kommunen opprinnelig har gitt, hvor det fremgår at pbl. § 29-2 er vurdert. Dette ville være en

svært lite tilfredsstillende rettstilstand.

Loven krever ikke at det aktuelle tiltaket må være identisk eller utpreget likt utformet som sine bebygde

omgivelser. I Ot. prp. nr. 45 (2007-2007) 3. 342 presiseres det at kontraster kan være positive, men at

avvikene må fremstå som faglig begrunnet fremfor tilfeldig utforming. I vår sak må det vektlegges at all

beboelse i området er boligbebyggelse. Tiltaket dreier seg ikke om bygning som adskiller seg nevneverdig

i art og karakter, sml. f.eks. en idrettshall eller et kjøpesenter, sml. Departementets tolkningsuttalelse i sak

17/402-8 og forarbeidsuttalelsene i OL prp. nr. 45 (2007-2007) 3. 342.

I vår sak har tiltakshaver tilpasset seg omkringliggende beboelse og kommunens signaler i byggesaken, og

har foretatt en omprosjektering som kommunen uttrykkelig vurderte og aksepterte ut fra en «planfaglig

vurdering», med eksplisitt henvisning til vurderingen av visuelle kvaliteter i pbl. § 29-2, jf. pkt. 3.7 ovenfor.

Naboklagen brakte ikke frem noen andre momenter enn det som allerede var påpekt i nabomerknadene til

byggesøknadene, og som kommunen følgelig tok stilling til da søknadene ble innvilget.

Tiltaket er i tråd med gjeldende arealplaner og den overordnede po|itiske planpolitikken for området.

Hovedutvalget går på akkord med denne politikken gjennom en enkeltstående byggesak. Det er det ikke

anledning til.

Det vises til tolkningsuttalelse 19/3943-4 der Departementet uttaler at pbl. § 29-2 ikke skal brukes til å

regulere utviklingen i et område gjennom enkeltvedtak, og at dersom kommunen ønsker å gi retningslinjer

for visuelle kvaliteter eller andre hensyn, må dette gjøres i reguleringsplanen.

Hovedutvalgets henvisning til at utvalget har valgt å se bort ifra en identisk sak på nabotomten hvor

tiltakshaver har fått byggetillatelse, fremstår i realiteten som et argument for at kommunen ikke ønsker en

presedensvirkning hvor man tillater annen type bebyggelse enn den dominerende i området. Hensynet til

faren for presedens er imidlertid ikke en gyldig begrunnelse, jf. tolkningsuttalelse 19/3943-4. Hovedutvalget

kan uansett ikke bli hørt med at det identiske tiltaket på naboeiendommen er irrelevant.

Kommunen har heller ikke forsøkt å dokumentere at det foreligger noen form for ensartet bebyggelse i

området av en slik skala at tiltaket må anses å bryte med omgivelsene. Dette må kunne kreves for at

skjønnsutøvelsen skal betraktes som riktig og forsvarlig jf. tolkningsuttalelse 17/402-8.
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Tiltakshaver anfører at tiltaket innebærer en fornuftig tilpasning til omgivelsene, der man har tatt høyde for

alle innspill fra kommunen. Det må også legges vekt på at tiltaket ville ha vært i tråd med den nå opphevde
reguleringsplanen for området. Dette innebærer at argumentet om at tiltaket avviker fra de bygde
omgiveIser, ikke kan tillegges vekt.

For å underbygge tiltakshavers synspunkt, vedlegges bildedokumentasjon fra Google Maps Street View og

fra Etland.

Bildene er tatt fra innkjøringen i krysset Eikeveien - Furuveien, gjennom deler av Furuveien og videre fra

krysset Furuveien - Bjørkeveien og ut Bjørkeveien. Bildene viser et område med karakter av variert

bebyggelse, med overvekt av fleretasjers boliger. Bildene er tatt i det umiddelbare nærområdet rundt

Furuveien 16 eiendom.

Vedlegg 7: Google Street View: Traseen Furuveien - Bjørkeveien.

Et større oversiktsbilde over hele området viser også at området er gjenstand for utpreget utbygging:

Vedlegg 8: Oversiktskart Google Maps

Etland har også tatt private bilder fra våren 2020 av området rundt Furuveien 16 for å ytterligere illustrere

bebyggelsen som ligger som nærmeste nabo til tiltaket:

Vedlegg 9: Bebyggelse Furuveien, Seljeveien, Briskeveien, Bjørkeveien, Brekkeveien

Eksempler på nyere tiltak som har blitt tillat i området, er: Furuveien 18 A, Søråsveien 20 B, Søråsveien 18

B, Sagaveien 30 A, Sagaveien 43 A, Ekornveien 43A, Moerveien 37 B, Burumveien 2A, Brekkeveien 35,

35b, 350, 35d, Von Sibbers vei 6, Ole Bygdevekters vei 6 A, Ole Bygdevekters vei 6 B, Tølløseveien 14,

Danskerudveien 20 A. Prosjektene viser at strøket ikke har en ensartet og helhetlig karakter. Dermed kan

ikke pbl. § 29-2 i noe tilfelle komme til anvendelse i saken, jf. også pkt. 4.2.6 nedenfor.

l tolkningsuttalelse 19/3943-4 uttalte Departementet seg om anvendelsen av pbl. § 29-2. Departementet

uttalte som nevnt at hensynet presedens ikke er en selvstendig avslagsgrunn. Dette kommer av at

kommunens ønskede områdeutvikling ikke skal skje gjennom enkeltstående avslag, men gjennom helhetlig

area|utvik|ing. Videre uttalte Departementet at avslaget må begrunnes godt. Det må vektlegges at

tolkningsuttalelsen er fra 2020 og således gir uttrykk for Departementets gjeldende syn på bestemmelsen:

I saken uttalte Departementet at

«Dersom kommunen mener at et omsøkt tiltak mangler visuelle kvaliteter, bør kommunen ta opp
saken med søkeren og gi veiledning om hvordan kravet kan oppfylles. Dette er lagt til grunn i flere

uttalelser fra Sivilombudsmannen [se b./.a. SOMB-1977-48J».

Videre uttaler Departementet at et avslag etter pbl. § 29-3 må være godt begrunnet:

«Kravet til en god begrunnelse er gitt primært av hensyn til de private parter i saken. Det vi/ ofte

være lettere å forstå og akseptere et vedtak som gir en klar framstilling av premissene for resultatet

og bygger på en klar og entydig praksis. Ved en eventuell klage, vil det dessuten være lettere for

klageorganet å prøve vedtaket dersom skjønnsvurderingen er godt gjort rede for i begrunnelsen.

Begrunnelsen kan også være til hjelp for kommunen isenere saker, ved at kommunen kan se hen
til tidligere vurderinger. Dermed kan det over tid etableres en fastere praksis i slike saker.»

Og videre:

«Et vedtak om avslag etter pbl. § 29-2 bør som nevnt ha en god begrunnelse. En lovlig begrunnelse

skal inneholde hvilke fakta kommunen legger til grunn, og hvilke momenter som er tillagt vekt ved
vurderingen av disse. Det bør foreligge en beskrivelse av tiltaket, og av hvilke elementer som
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medfører at det ikke oppfyller kravene ipbl. § 29-2. Dersom tiltaket ikke er tilpasset omgivelsene,

må også omgivelsene beskrives. »

Som påpekt har ikke Hovedutvalget forsøkt å dokumentere at det foreligger noen form for ensartet

bebyggelse i området av en slik skala at tiltaket må anses å bryte med omgivelsene. Den reelle

begrunnelsen er at Hovedutvalget ikke ønsker utbygging i tråd med en foreslått fremtidig regulering.

Vedrørende kommunens konkrete begrunnelse, uttalte Departementet videre:

«Vurderingen av hva som er god og dårlig estetisk utforming vil være skjønnspreget. Det er derfor

av stor betydning at kommunale bygningsmyndigheter og politikere har et gjennomtenkt og faglig

begrunnet forhold til hvilken estetisk utvikling som er ønskelig i kommunen.

Slik departementet ser det, kan ikke kommunen avslå søknader etter pbl. § 29-2 med presedens
som eneste begrunnelse. Konsekvensen av en slik praksis vil være at kommunen regulerer

utviklingen i et område gjennom enkeltvedtak. Dersom kommunen ønsker å gi retningslinjer for

Malle kvaliteter eller andre hensyn, må dette gjøres i reguleringgplanen. Kommunen kan
likevel vurdere tiltaket i sammenheng med sine bygde omgivelser. Dette betyr at kommunen i

vurderingen for eksempel kan legge vekt på om tiltaket medfører at området mister sitt helhetlige

preg. »

Hovedutvalget har ikke forsøkt å dokumentere at det foreligger noen form for ensartet bebyggelse i området

av en slik skala at tiltaket må anses å bryte med omgivelsene.

Det må bemerkes at undertegnede den 21.12.2020 ba bygningssjef Arve Bekkevard om å få tilsendt andre

vedtak der Ås kommune har avslått byggesøknader med henvisning til pbl. § 29-2. Bekkevard var ikke kjent

med noen andre saker som har blitt avslått med henvisning til pbl. § 29-2.

I vår sak skinner det klart gjennom at Hovedutvalget i realiteten ønsker å stanse utbyggingen i påvente av

en ny reguleringsplan for området. Dette dokumenteres av at Hovedutvalget opprinnelig forsøkte å nedlegge

midlertidig bygge- og deleforbud, til tross for at dette åpenbart var i strid med loven. Hovedutvalget må innse

at kommunedelplanen er den førende arealplanen for gjeldende tiltak, og kan ikke bruke vikarierende

motiver for å stanse utbyggingen.

4.2.2 Kommunen har tolket loven feil

Gjennomgangen ovenfor viser at Hovedutvalget ikke har tolket loven korrekt, da utvalget har lagt til grunn

en feil og for snever forståelse av vilkåret «visuelle kvaliteter» i pbl. § 29-2.

4.2.3 Kommunen har anvendt feil faktum

Videre viser gjennomgangen at Hovedutvalget har lagt til grunn feil faktum og hensyn, når Hovedutvalget

har påpekt at det foreligger nye momenter i klagen som gir grunn for å endre tillatelsen. Alle hensyn som er

påpekt av klagerne, er ivaretatt og vurdert i kommunens førstegangsbehandling av tiltaket.

Videre er det også lagt til grunn feil faktum når Hovedutvalget hevder at tiltaket ikke oppfyller «rimelige krav

til visuelle kvaliteter i seg selv og i forhold til de bygde omgivelser». Anførselen er helt ubegrunnet og

udokumentert. Vedlagte bilder over nærområdet viser at området består av varierende bebyggelse og ikke

har noen ensformig og helhetlig bebyggelse som tilsier et særskilt vern i medhold av pbl. § 29-2.

4.2.4 Mangelfull begrunnelse

Hovedutvalgets vedtak oppfyller heller ikke kravet til begrunnelse etter fvl. §§ 24 og 25 og de særskilte krav

som stilles til begrunnelsen etter pbl. § 29-2, slik Departementet har lagt til grunn, jf. pkt. 4.2.1 ovenfor.

Vedtaket gir ingen redegjørelse for hva spesifikt som er feil med tiltaket, og gir heller ingen føringer på

hvordan tiltakshaver eventuelt skulle ha bygget annerledes for å komme i tråd med pbl. § 29-2.
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4.2.5 Utenforliggende hensyn

Hovedutvalgets vedtak er motivert av utenforliggende hensyn. Hovedutvalgets manglende begrunnelse og
dokumentasjon tilsier at Fylkesmannen i vurderingen av om det er vektlagt utenforliggende hensyn må gå
nærmere inn på den reelle motivasjonen for vedtaket, hvilket faktum kommunen har lagt til grunn og
vedtakets konsekvenser for tiltakshaver. Det vises i denne sammenheng til Jan Fridthjof Bernt,

«Utenforliggende hensyn som ugyldighetsgrunn - et bidrag til læren om forvaltningens diskresjonære
kompetanse», TfR 1978, s. 241_348, s. 272, 275-276 og 330-331.

Selv om Hovedutvalget i og for seg ikke uttrykkelig har fremmet argumenter eller hensyn som er direkte

irrelevante, så skinner det gjennom at vedtaket åpenbart er motivert av et ønske fra enkelte politikere i

Hovedutvalget om at boligen ikke burde ha vært tillatt dersom det ville blitt vedtatt en annen regulering i

dag.

Hovedutvalgets Opphevelse av tillatelsene medfører i realiteten en spekulering i og en forskuttering av en
ønsket fremtidig reguleringsplan for området. Dette innebærer at en arealplan i realiteten gis tilbakevirkende

kraft. Dette er det ikke grunnlag for, jf. pb|. §§ 11-5 og 12-4. Hovedregelen er tvert imot at tiltakshaver har
rettskrav på å få bygge i tråd med gjeldende arealplan.

Hovedutvalgets Opphevelse innebærer også at en liten politisk fraksjon i Hovedutvalget setter seg ut over
det samlede politiske flertallet i kommunen. Dette kan ikke tillates.

Dersom kommunen i realiteten mente at tiltaket var i strid med visuelle kvaliteterjf. pbl. § 29-2, skulle dette

dessuten ha vært påpekt i den første klagebehandlingen.

4.2.6 Vilkårlig skjønnsutøvelse - sammenlignbar bebygge|se på andre naboeiendommer

Hovedutvalgets vedtak er vilkårlig og i strid med forbudet mot usaklig forskjellsbehandling. Det vises til at

det ble gitt en tilnærmet identisk dele- og byggetillatelse i Furuveien 18 samt omkringliggende bebyggelse,

jf. fremlagt bildedokumentasjon ovenfor.

Bygge- og deletillatelsen på Furuveien 18 fremlegges som:

Vedlegg 10: Deletillatelse Furuveien 18

Vedlegg 11: Byggetillatelse Furuveien 18

Tiltaket ble gitt maksimal utnyttelse BYA 25 %. Boligen hadde mønehøyde på 7,4 meter, og gesimshøyde
på 5,9 meter som er i tråd med gjeldende planbestemmelser.

Til sammenligning har Etland sitt byggeprosjekt en mønehøyde på 7,1 meter og gesimshøyde på 4,3 meter.

Hovedutvalget har uttalt at denne tillatelsen ikke kan tillegges vekt fordi dette var et «uheldig» vedtak. Dette

argumentet er imidlertid ikke et saklig argument for å tillate forskjellsbehandling.

Det må påpekes at kommunen ikke knyttet noen betenkninger til tillatelsene på Furuveien 18.0gså denne
tillatelsen var fullt i tråd med gjeldende arealplan. Dessuten innebærer tillatelsen på Furuveien 18 at

bebyggelsen i området må anses for å ytterligere ha endret sin karakter i helhet og ensartethet. Alt dette er

momenter som må tale i Et/andsin favør ved vurderingen etter pbl. § 29-2, jf. lovtolkningen i pkt. 4.2 ovenfor.

Foruten Furuveien 18, finnes det en rekke øvrige boliger i nærområdet som er etablert i nyere tid, hvor

kommunen burde ha brukt pbl. § 29-2 dersom kommunen reelt mener at det finnes hjemmel for å anvende
bestemmelsen. Det vises til byggeprosjektene Sørásveien 20 B (i 2020), Søråsveien 18 B, Sagaveien 30

A, Sagaveien 43 A, Ekornveien 43A, Moerveien 37 B -2019, Burumveien 2A (i 2020-2021), Brekkeveien 35,

35b, 350, 35d, Von Sibbers vei 6, Ole Bygdevekters vei 6 A, Ole Bygdevekters vei 6 B, Tølløseveien 14,

Danskerudveien 20 A.

Alle disse byggeprosjektene viser ikke bare at det er vilkårlig å nekte ti|taket på Furuveien 16. Prosjektene

viser også at strøket ikke har noen ensartet og helhetlig karakter slik Hovedutvalget synes å legge til grunn.

Dermed kommer ikke pbl. § 29-2 i noe tilfelle til anvendelse, jf. også pkt. 4.2.2 ovenfor.
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4.2.7 Grovt urimelig resultat

Opphevelsesvedtakene er grovt urimelige for Etland. Etland opplever frustrasjon, er nedtrykt og følges seg

maktesløse over behandlingen man får fra kommunen. Saken har blitt en Iangtrukket byggesaksprosess til

tross for at Etland har kommet kommunen helt i møte, ved å tilpasse tiltaket til kommunens vurderinger og

anbefalinger i forbindelse med byggesaksbehandlingen.

Etland har løpende kostnader på byggelån som pt. beløper på ca. 2 millioner kroner, samt strømutgifter og

løpende utgifter til juridisk bistand. Etland har måttet ta ned stillas og riggutstyr for å begrense løpende

kostnader så langt det lar seg gjøre.

Etland har innrettet seg Iojalt til kommunens tillatelse. Det har gått snart ett år siden Etland fikk tillatelsen og

Etland har satt i gang tiltakene. En byggestans vil få store konsekvenser for fremdriften og økonomien i

prosjektet, og innebærer at tomten faller betydeIig i verdi.

4.3 Mellbyedalen-dommen (LB-2013-1 471 2)

Saken har likhetstrekk med den såkalte Mellbyedalsaken, LB-2013-14712. Her ble utbygger tilkjent

erstatning som følge av kommunens uhjemlede byggesaksbehandling. Saken verserte frem og tilbake

mellom Fylkesmannen og kommunen, fordi kommunen stadig forsøkte å finne nye begrunnelser for å avslå

byggesaken. Første gang avslo kommunen byggesøknaden med henvisning til en

reguleringsplanbestemmelse som ifølge kommunen måtte tjene som avslagsgrunn. Utbygger påklaget

avslaget til Fylkesmannen, som ga utbygger medhold.

Fylkesmannen mente at reguleringsbestemmelsen ikke var tilstrekkelig klar og presis til å kunne tjene som
avslagsgrunn. Kommunen avslo imidlertid byggesøknaden på nytt. Fylkesmannen fastholdt deretter sitt syn.

Kommunen responderte til sist ved å vedta midlertidig forbud mot tiltak.

Dette resulterte i at utbygger gikk til søksmål mot kommunen og fikk medhold i at man hadde krav på

byggetillatelse. Dessuten ble kommunen idømt erstatning for utbyggers tap som følge av saksbehandlingen.

Dommen viser et åpenbart behov for å slå ned på praksis der kommunen gjentatt uhjemlet avslår

byggesøknader som er i tråd med gjeldende arealplan men som kommunen likevel skulle ønske var forbudt

som følge av politiske preferanser blant byggesaksbehandlerne. Dersom kommunen ønsker å endre sin

p|anpolitiske diskurs, må dette skje gjennom endrede arealplaner, og ikke gjennom enkeltstående

byggesaker.

5. AVSLUTNING

Det anføres at Fylkesmannen (Statsforvalteren) omgjør avslaget til en tillatelse, jf. forvaltningsloven § 34

siste ledd. Det vises til at tiltakshavers klage bygger på uomtvistelig faktum og et entydig og klart rettslig

grunnlag, samt at tiltakshaver har sterkt behov for en rask avklaring av saken.

Det bes om at saken prioriteres, da saken allerede har væn til behandling hos Fylkesmannen.

Med vennlig hilsen

Bing Hodneland advokatselskap DA

/MM/M
Martin Lie Hauge
advokat

m|h@ binghodneland.no
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