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Ås - Furuveien 16 - klage opphevelse av vedtak om tillatelse til deling 

 
Vi viser til kommunens oversendelse 24. juni 2020.  

 
Sakens bakgrunn  
Saken gjelder omgjøring av gitt deletillatelse etter klage fordi kommunen ønsket å nedlegge 
midlertidig forbud. 
 
Kommunen mottok den 20. desember 2019 søknad om deling og oppføring av enebolig 
på eiendommen gnr. 54 bnr. 170.  
 
Tillatelse til deling ble gitt 17. januar 2020. Vedtaket ble påklaget av flere naboer i fellesskap 29. 
januar 2020. Ett av momentene som ble anført i klagen var at kommunen burde satt saken på vent i 
påvente av områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i Ås kommune som er under 
arbeid. 
 
Klagen fra naboene ble behandlet i Hovedutvalget for teknikk og plan 22. april 2020. Rådmannen 
innstilte på at klagen ikke ble tatt til følge, HTP mente imidlertid at det burde vært nedlagt midlertidig 
forbud mot tiltak på eiendommen og slik satt behandlingen av søknaden på vent i påvente av ny 
områdereguleringsplan. Klagen fra naboene ble tatt til følge og tillatelse til deling ble opphevet. Det 
ble samtidig varslet midlertidig forbud. 
 
HTPs vedtak om opphevelse av deletillatelse ble påklaget av tiltakshaver 18. mai 2020. Klagen ble 
behandlet i HTP 16. juni 2020. Klagen ble ikke tatt til følge. 
  
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har delegert myndigheten etter plan- og 
bygningsloven § 1-9 som klageinstans til Fylkesmannen. 
 

Kommunens omgjøringsvedtak av 22. april 2020 oppheves. Klagen har ført frem. 
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Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere 
saksreferat.  
 
Fylkesmannen ser slik på saken 
 
Spørsmålet er om kommunen har adgang til å omgjøre delingsvedtak for å nedlegge midlertidig 
forbud.  
 
Det følger av pbl. § 13-1 første ledd at: 
 

«Finner kommunen eller vedkommende myndighet at et område bør undergis ny 
planlegging, kan den bestemme at oppretting og endring av eiendom eller tiltak etter § 1-6 
og andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet, ikke kan settes i gang før 
planspørsmålet er endelig avgjort.» 

 
Bestemmelsen er en videreføring av pbl. 1985 § 33 uten at realitetsendring er tilsiktet. 
 
I Rt. 2002 s. 683 (Vassøy Canning) kom Høyesterett til at plan- og bygningsloven § 33 vernet en gitt 
byggetillatelse mot senere midlertidig byggeforbud eller omregulering. 
 
I Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2011/720, som gjaldt tidligere lovs § 33 er det videre uttalt: 
 

«Plan- og bygningsloven § 33 gir kommunen adgang til å nedlegge bygge- og deleforbud 
dersom den finner at et område bør reguleres eller omreguleres. I så fall suspenderes 
kommunens plikt til å behandle mottatte søknader, og en eventuell ny regulering som vedtas 
i forbudsperioden vil kunne legges til grunn når behandlingen av søknadene gjenopptas. 
Bestemmelsen forutsetter at søkeren ikke alltid kan kreve at søknaden avgjøres på grunnlag 
av plansituasjonen på søknadstidspunktet, men at kommunen har anledning til å 
omregulere med virkning for allerede mottatte søknader, eventuelt etter først å ha nedlagt et 
bygge- og deleforbud. Loven har imidlertid ikke noen uttrykkelig bestemmelse om hvor lenge 
denne adgangen står åpen etter at en søknad er mottatt. 
 
Hensynet til forutberegnelighet for tiltakshaveren tilsier at det bør være en grense for hvor 
lenge denne adgangen står åpen, og at grensen bør fastsettes ut fra klare og forutsigbare 
kriterier. Særlig åpenbart er dette i tilfeller hvor tiltakshaveren er avhengig av andre for å 
finansiere et byggeprosjekt. På den annen side har plan- og bygningsmyndighetene ansvaret 
for å forvalte den offentlige fellesinteressen i en fornuftig og forsvarlig arealutnyttelse og 
dermed et behov for å kunne møte en søknad om et uønsket tiltak med omregulering. 
 
Ombudsmannen har i tidligere uttalelser lagt til grunn at en innvilget byggetillatelse er 
beskyttet mot senere bygge- og deleforbud og omregulering, se Somb-1989-57. 
Standpunktet er fulgt opp av Høyesterett i Rt. 2002 s. 683.». 

 
Hvor lenge adgangen til å nedlegge midlertidig forbud står åpen, er nå forsøkt lovfestet i pbl. § 13-1 
andre ledd: 
 

«Dersom en søknad om tillatelse til tiltak ikke er avgjort, kan kommunen bare vedta et 
midlertidig forbud dersom søkeren er varslet om dette innen utløpet av de 
saksbehandlingsfrister som følger av § 21-7, og dersom forbudet vedtas senest innen åtte 
uker etter utløpet av fristen.» 
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Det må etter dette være klart at en gyldig tillatelse er vernet mot midlertidige forbud. Deletillatelsen 
er ikke ugyldig fordi kommunen mener det burde vært vurdert midlertidig forbud ved 
søknadsbehandlingen. Det er kommunen som er nærmest til å bære risikoen for at en slik vurdering 
ikke ble foretatt ved søknadsbehandlingen, ikke tiltakshaver. Dette synspunktet harmonerer også 
med departementets standpunkt i forarbeidene i Prop. 149 L (2015-2016) på s. 67: 
 

«Et særtilfelle, som er påpekt av Bodø kommune, er der en sak som behandles av 
kommunen innenfor 12-ukersfristen påklages og klageinstansen opphever vedtaket og 
returnerer saken til kommunen, samt at det er vedtatt nytt plangrunnlag før saken 
byggesaksbehandles av kommunen for andre gang. I slike saker har kommunen akseptert 
tidligere plangrunnlag og valgt ikke å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak. Dersom 
klagebehandlingen og saksbehandlingstiden hos klageinstansen skal være avgjørende for 
hvilket plangrunnlag som skal komme til anvendelse, vil det kunne gi svært tilfeldige utslag. 
Departementet er derfor av den oppfatning at ny behandling bør skje på grunnlag av det 
plangrunnlag som gjaldt ved første vedtak i saken, altså senest ved utløpet av 12-ukersfristen 
fra opprinnelig søknad. Kommunen må altså ta stilling til spørsmålet om plangrunnlaget er 
tilstrekkelig ved første gangs behandling av byggesaken.(vår kursivering)» 

 
Kommunen kunne derfor ikke omgjøre tillatelsen. Omgjøringen må derfor oppheves. 
 
 
Klagen har ført frem. 
 
Konklusjon 
 
Kommunens omgjøringsvedtak oppheves. Klagen har ført frem. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. § 1-9 og forvaltningsloven § 34.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.  
 
 
Med hilsen 
 
Rannveig Bjerkmo 
avdelingsdirektør 

  
 
Anne Danielsen Haugland 
seksjonssjef 

Juridisk avdeling  
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Espen Etland Furuveien 16 1430 Ås 
ABCHUS AS Josefine Ystenes Monsen Postboks 399 1401 SKI 
Knut Singsaas Furuveien 19 1430 ÅS 
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