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Saksutskrift 
 

 

Gnr 54 bnr 170 - Furuveien 16 - Klage på tillatelse til 
deling - Ny behandling etter opphevelse av 

omgjøringsvedtak 
 
Arkivsak-dok. 20/00114-22 Saksbehandler: Hanna Kristensen Husabø 
Saksgang Møtedato Saknr 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 09.12.2020 69/20 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 09.12.2020: 

Håvard Steinsholt (SV) fremmet rådmannens alternative innstilling med 
begrunnelse: tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 

 
Votering: 
SVs forslag ble vedtatt 5-4 (2H, Sp, MDG) ved alternativ votering mot 

rådmannens innstilling. 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans 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 
17.01.2020. Klagen tas således til følge. Vedtak av 17.01.2020 oppheves. 

 
Tillatelse til deling avslås med hjemmel i pbl § 26-1 jf. § 29-2. 

 
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 at en eiendom 
med den størrelse, form og plassering, som er omsøkt, på dette stedet ikke vil 

danne en egnet tomt til bebyggelse. 
 

 

 

Saksutskriften bekreftes 
Ås, 16. desember 2020 

 
Kim Madsen Pham 
Konsulent  

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Saksfremlegg 
 

Rådmannens 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 17.01.2020.  

 
Vedtak av 17.01.2020 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge.  

Klagen oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
 

 
Ås, 27.11.2020 
 

Nils Erik Pedersen Arve Bekkevard 
Kommunalsjef Enhetsleder 

Teknikk, samfunn og kultur Bygg og geodata 

 
Avgjørelsesmyndighet: 

Hovedutvalget for teknikk og plan 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalget for teknikk og plan 
 

Vedlegg: 
1. Søknad om opprettelse av ny grunneiendom 

2. Følgebrev til søknad 
3. Situasjonsplan datert 27.11.2019 med forslag til deling 
4. Vedtak - Gnr 54 bnr 170 - Furuveien 16 - Svar på søknad om opprettelse av 

ny grunneiendom 
5. E-post ved oversendelse av klage 

6. Klage på vedtak om tillatelse til deling 
7. Ansvarlig søkers tilsvar til klagen 
8. Fylkesmannens vedtak om opphevelse av kommunens omgjøringsvedtak 

9. Oversikt over vedtak i delesak og byggesak på Furuveien 16 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter i saken 

 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

 Klager (Naboer) 
 Ansvarlig søker 

 Tiltakshaver  
 Fylkesmannen i Oslo og Viken 
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Saksutredning 

 

Sammendrag av saken 

Tillatelse til fradeling av ny boligtomt på gnr 54 bnr 170, Furuveien 16 er 

påklaget av en rekke naboer i felles klage. Klagen ble først behandlet i HTP 

22.04.2020 og klagen ble da tatt til følge. Fylkesmannen opphevet kommunens 

omgjøringsvedtak den 16.09.2020. Klagen må derfor tas til ny behandling. 

 

Forhold klager trekker frem som er av størst relevans for klagesaken er etter 

Rådmannens syn hensynet til visuelle kvaliteter. Etter Rådmannens vurdering er 

ikke dette forholdet et grunnlag for å ta klagen til følge og oppheve vedtaket. 

Selv om Rådmannen ser at fradelingen kan ha noen uheldige konsekvenser for 

boligområdets struktur er det Rådmannens vurdering at dette ikke utgjør nye 

momenter som må medføre en annen vurdering av saken. 

 

Sakens bakgrunn 

Bygningsmyndigheten mottok den 20.12.2019 søknad om deling av eiendommen 

gnr. 54 bnr. 170.  

 

Bygningsmyndigheten fattet den 17.01.2020 følgende vedtak: 

 

«I medhold av pbl. § 20-1 første ledd, bokstav m) jf. § 26-1, innvilger Ås 

kommune søknad om deling av eiendommen gnr. 54 bnr. 170 som vist på 

situasjonskart: Datert 27.11.2019» 

 

Vedtaket ble påklaget av flere naboer i fellesskap den 29.01.2020  Klagen ble 

således fremmet rettidig, jf. fvl. § 29.  

 

Klagen fra naboene ble behandlet i Hovedutvalget for teknikk og plan 

22.04.2020. 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. 

 

HTPs vedtak om opphevelse av deletillatelse ble påklaget av tiltakshaver 

18.05.2020. Klagen ble behandlet i HTP 16.06.2020. Klagen ble ikke tatt til følge. 

 

Saken ble sendt til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. I vedtak 

datert 16.09.2020 opphevet Fylkesmannen kommunens omgjøringsvedtak av 

22.04.2020. 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. 
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Fakta i saken 

Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Søndre Moer og Brekke skog og er 

avsatt til formål bolig. Reguleringsbestemmelsene ble erstattet av 

kommuneplanens bestemmelser § 1.1 jf. kommuneplanen vedtatt februar 2016. 

 

Eiendommen er på 1 084 m² og er søkt delt i to tomter.  

Ny parsell blir på 543 m2 og gjenværende parsell blir på 541 m2. 

 

Omsøkt deling er vist på situasjonskart datert 27.11.2020.  

 

Klagens innhold 

Bakgrunnen for klagen er at klager mener at søknaden om deling ikke 

imøtekommer pbl §21-2. Det er klagers vurdering at det i søknaden ikke er gitt 

alle nødvendige opplysninger for at kommunen skal kunne avgjøre om tiltaket 

skal kunne gis tillatelse. Klager viser til følgende forhold som etter deres syn ikke 

er imøtekommet i søknaden: 

 

Nabovarsel – Klager mener at ikke alle gjenboere har mottatt nabovarsel. Det 

vises til en definisjon av gjenboer som innebærer at alle med innsyn til tiltaket 

defineres som gjenboer. Klager mener derfor at naboer på Furuveien 19 burde 

mottatt nabovarsel.  

 

Visuelle kvaliteter – Klager visert til Pbl § 29-2 hvor det heter at ”Ethvert tiltak 

etter kapittel 20 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”. Klager mener at møneretning 

og mønehøyde skiller seg for mye ut i forhold til eksisterende bebyggelse. 

 

Pågående regulering – Klager viser videre til at kommunen kan kreve regulering i 

henhold til kommuneplanens § 2-1 før tiltak etter pbl. § 20-1 og fradeling til slike 

formål finner sted. Det påpekes at Områdereguleringsplan for frittliggende 

småhusbebyggelse i Ås kommune som er under arbeid er sendt ut på høring og 

at den omsøkte eiendommen vil omfattes av denne. Klager viser til at i forslaget 

som er sendt på høring er det foreslått en tomtestørrelse for eneboliger på 

minimum 700 m2. Det påpekes at den omsøkte eiendommen ikke ville vært stor 

nok til å deles etter den kommende planen dersom planen vedtas som foreslått.  

 

Da kommunen har hjemmel til å utsette behandling av søknader inntil ny 

reguleringsplan er behandlet forbauser det klager at søknaden blir behandlet 

med henvisning til kommuneplanen. Klager mener at å behandle søknaden på 

nåværende tidspunkt innebærer en type fortetting som ikke ønskes av 

omgivelsene og som kanskje ikke vil la seg gjennomføre etter den nye 

Småhusplanen er vedtatt. 

 

Kjøreareal og uteoppholdsareal – Klager mener at kjørearealet vil bli utvidet i 

forhold til det som er kjøreareal i dag. Utvidelse av kjøreareal vil etter deres syn 
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redusere uteoppholdsarealet slik at det vil bli mindre enn kravet i 

kommuneplanens bestemmelser på 250 m2. 

 

Antall biloppstillingsplasser – Klager mener at det er en utleiedel i den 

eksisterende eneboligen og at det dermed skulle vært medregnet en tredje 

biloppstillingsplass ved utregning av grad av utnytting på den gjenværende 

tomten. Grad av utnytting vil da bli over 30 %. Det er ifølge klager opparbeidet 

tre biloppstillingsplasser på eiendommen i dag. Dersom denne fjernes som vist 

på situasjonsplan er klager bekymret for at parkering da vil skje i gata. 

 

Avstand til nabogrense – Klager viser til pbl. § 29-4 hvor det heter at avstand fra 

nabogrense som skal være minimum 4 meter, men at kommunen kan godkjenne 

at byggverk plasseres nærmere nabogrensa blant annet dersom det er foreligger 

skriftlig samtykke fra nabo. Søker mener at det ikke kan ha vært lovgivers 

hensikt at en som eier av to tilgrensende eiendommer skal kunne gi samtykke til 

seg selv som i dette tilfellet. 

 

Tilsvar fra motpart 

I sitt tilsvar trekker søker frem at klagen i all hovedsak dreier seg om 

byggetiltaket og ikke selve vedtaket om deling. Søker påpeker videre at andre 

boliger i området har to etasjer og relativt høy gesims- og mønehøyde, samt at 

Furuveien 19 har to møneretninger på sitt hus. 

 

Søker reiser spørsmål om klagen bør avvises da innsender av klagen etter deres 

syn ikke kan defineres som nabo eller gjenboer etter vanlig praksis. Søker mener 

det ikke er hensikten med loven at alle med innsyn til en eiendom skal defineres 

som gjenboere. Søker mener at tiltaket berører klagers interesser i såpass liten 

grad at Furuveien 19 ikke vil ha krav på nabovarsel. 

Videre mener søker at det er uryddig å hevde at alle naboer som er nevnt i 

klagen står bak den uten at disse har skrevet under eller bekreftet dette på 

annen måte. Etter søkers syn er omsøkte tiltak i tråd med gjeldene 

bestemmelser og vil ikke medføre noen betydelige ulemper for naboer eller 

gjenboere. 

 

Når det gjelder avstand til tomtegrense viser søker til Rundskriv H-8/15 Til plan- 

og bygningsloven § 29-4 der det heter at pbl. § 29-4 forutsettes praktisert slik at 

tiltakshavers ønske (om plassering og høyde) imøtekommes der ikke avgjørende 

grunner taler imot dette. 

 

Rådmannens vurdering av klagen 

Rådmannen har vurdert klagens innhold opp mot det påklagede vedtaket og 

videre vurdert om klagen inneholder nye momenter som taler for å endre 

vedtaket. 
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Klager mener at søknaden ikke inneholder alle nødvendige opplysninger for at 

kommunen skal kunne vurdere om det kan gis tillatelse. Klager vektlegger også 

at tiltaket etter deres syn har negative konsekvenser for bomiljøet i området.  

 

Om krav til tomter i henhold til kommuneplanen 

Rådmannen vil innledningsvis si seg enig med klager om at denne type deling 

kan være uheldig, da det ofte innvirker negativt på en etablert og opprinnelig 

bygningsstruktur. Det fører til små tomter som utnyttes maksimalt og som 

bygger inne eksisterende boliger. Likevel er det slik at gjeldende bestemmelser i 

kommuneplanen ikke gir hjemmel til å avslå søknaden. Plan- og bygningsloven 

er en såkalt ja-lov. Det betyr at tiltak som ikke er i strid med gjeldene regelverk 

og bestemmelser skal kunne tillates.  

 

I henhold til kommuneplanens bestemmelser er det bare krav til 

biloppstillingsplass og minste uteoppholdsareal som begrenser størrelsen på 

tomter som fradeles. Det gjør at det kan deles fra tomter helt ned i 500 m2. 

Dette er en utvikling Rådmannen ser flere steder i kommunen der det ikke er 

angitt minste tomtestørrelse i reguleringsplan.  

 

Om nabovarsling 

Det er ikke vanlig praksis å inkludere alle som kan se tiltaket i nabovarslingen. 

Det kan være gode grunner til å varsle flere naboer dersom deres interesser 

berøres, og det kan argumenteres for at det burde vært vurdert her. Kommunen 

anser likevel at nabovarslingen som ble gjort er i henhold til krav og at det ikke 

er grunnlag for å oppheve vedtaket på bakgrunn av manglende nabovarsling.   

Rådmannens vurdering er at så lenge andre naboer som har mottatt varsel også 

står bak klagen skal den tas til behandling. Det vurderes også at innsender kan 

ha rettslig klageinteresse. 

 

Om visuelle kvaliteter 

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. Det er 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. I henhold til pbl. § 26-1 må 

en fradeling ikke gjøres på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot 

pbl, forskrift eller plan. Pbl § 29-2 stiller krav til et tiltaks visuelle kvaliteter: 

Ethvert tiltak etter kapittel 20 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.  

Opprettelse av ny grunneiendom er et tiltak som omfattes av kapittel 20. Hensyn 

til bygningsstruktur i området og virkninger på omkringliggende miljø skal derfor 
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vurderes i en delesak. Dette er hensyn som kunne vært vektlagt sterkere i 

vurderingen av søknaden. Vurdering av visuelle kvaliteter etter pbl § 29-2 er 

underlagt kommunens frie skjønn. Likevel skal det være gode 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 oppføring av enebolig på 

nabotomten. Selv om alle saker skal behandles individuelt har 

bygningsmyndighetene lagt vekt på likebehandling. Kommunen kan velge å 

endre praksis dersom gode grunner taler for det, men Rådmannens vurdering er 

at det er vanskelig å argumentere for et avslag i denne saken. 

 

Om pågående regulering  

Kommunen har med hjemmel i pbl. § 13-1 anledning til å sette saker på vent 

ved å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak når kommunen ser et behov for 

oppdatering eller endring av gjeldende planer. For at et midlertidig forbud skal 

gjelde et tiltak som allerede er omsøkt, må forbudet vedtas innen frister gitt i 

pbl. § 13-1. I denne saken er fristen overskredet. Etter Fylkesmannens 

redegjørelse kan ikke fristen forlenges etter en eventuell klage. Hvorvidt det skal 

nedlegges midlertidig forbud mot tiltak, for å sette en konkret byggesak på vent, 

må avgjøres ved første gangs behandling av saken.  

 

Om uteoppholdsareal, biloppstillingsplass og avstand til nabogrense 

Søker har sendt inn et situasjonskart hvor uteoppholdsareal på 250 m2 er angitt 

med skravur. Det er areal utenom kjørearealet som er vist og Rådmannen anser 

derfor minstekravet til uteoppholdsareal som oppfylt. 

 

Da eksisterende bolig er registrert som en enebolig kan ikke kommunen kreve at 

det avsettes areal til mer enn to biloppstillingsplasser på den gjenværende 

tomten.  

 

Pbl. § 29-4 angir 4 m som minste tillatte avstand til tomtegrense, men 

kommunen gis mulighet til å tillate plassering nærmere tomtegrensen dersom 

det foreligger samtykke fra nabo, eller det søkes om dispensasjon. Dette er 

imidlertid en vurdering som tas i byggesaken og har ikke betydning for 

delesaken så lenge det vil være mulig å plassere et hus på tomten med 

minsteavstand til tomtegrense på 4 m. Det er Rådmannens vurdering at det er 

tilfellet i denne saken.  

 

Konklusjon 

Rådmannen har vurdert forholdene som er trukket frem i klagen. Noen av disse 

er forhold som omhandler byggesaken. Forhold klager trekker frem som er av 

størst relevans for klagesaken er etter Rådmannens syn hensynet til visuelle 

kvaliteter. Som det er redegjort for i vurderingen over mener Rådmannen at 

dette ikke er et forhold som gir grunnlag for å ta klagen til følge og oppheve 

vedtaket. 
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Rådmannen vurderer at klagen ikke inneholder momenter som bør medføre en 

annen vurdering av saken enn det som fremkommer av delegert vedtak av 

17.01.2020. 

 

Vedtak av 17.01.2020, dok. 20/00114-2, bør derfor opprettholdes og klagen bør 

ikke tas til følge. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig 

avgjørelse. 

 

Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Ingen 

 

Miljømessige konsekvenser 

Ingen 

 

Klageadgang 

Vedtaket kan ikke påklages. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for 

endelig avgjørelse. 

 

Ikrafttredelse av vedtaket 

Umiddelbart 
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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 
17.01.2020. Klagen tas således til følge. Vedtak av 17.01.2020 oppheves. 

 
Tillatelse til deling avslås med hjemmel i pbl § 26-1 jf. § 29-2. 

 
Utvalgets begrunnelse: 
(Skriv inn her) 

 

 
Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Ingen 
 
Miljømessige konsekvenser 

Ingen  
 

Klageadgang 
Omgjøring er et enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen, jf. 
forvaltningslovens kap. VI og plan - og bygningsloven § 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, 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 § 19. 
 

 
Ikrafttredelse av vedtaket 
Umiddelbart 

 
 


	Saksutskrift

