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Saksutskrift 
 

 

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

omgjøringsvedtak 
 
Arkivsak-dok. 19/03935-33 Saksbehandler: Hanna Kristensen Husabø 

 
Saksgang Møtedato Saknr 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 09.12.2020 68/20 

 

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 

17.04.2020. 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. 
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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 

17.04.2020.  

 

Vedtak av 17.04.2020 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge. Klagen 

oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

 
Ås, 30.11.2020 
 

Nils Erik Pedersen Arve Bekkevard 
Kommunalsjef Enhetsleder 

Teknikk, samfunn og kultur Byggesak og geodata 
 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

 
Vedlegg: 

1. Klage på vedtak om tillatelse til oppføring av ny enebolig 
2. Tillatelse til tiltak - Ny enebolig 
3. Situasjonsplan - Enebolig 

4. Plan- snitt,- og fasadetegninger 
5. Fylkesmannens vedtak om å oppheve kommunens omgjøringsvedtak 

6. 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) 
 Tiltakshaver 

 Ansvarlig søker 
 Fylkesmannen i Oslo og Viken 

 
Saksutredning 

 

Sammendrag 

Tillatelse til oppføring av ny enebolig på nylig fradelt boligtomt på gnr 54 bnr 

170, Furuveien 16 er påklaget av en rekke naboer i felles klage. Klagen ble først 

behandlet i HTP 27.05.2020 og klagen ble da tatt til følge. Fylkesmannen har 

behandlet klagen og har i vedtak datert 30.09.2020 opphevet kommunens 

omgjøringsvedtak av 27.05.2020. Klagen må derfor tas til ny behandling. 
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Forhold klager trekker frem som er av størst relevans for klagesaken er etter 

rådmannens syn hensynet til visuelle kvaliteter og avstand til nabogrense jf. pbl 

§ 29-2. Selv om rådmannen er enig i at denne type fortetting kan ha noen 

uheldige konsekvenser for boligområdets struktur er det etter rådmannens 

vurdering vanskelig å argumentere for avslag etter § 29-2 i denne saken. 

Rådmannens vurdering er at klagen ikke inneholder 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 følgende vedtak (dokumentnr: 

19/03935-10): 

«Med hjemmel i pbl. §20-3 jf. § 20-1 gir bygningsmyndigheten tillatelse 

for oppføring av ny enebolig på gnr. 54, bnr. 170. Tillatelsen gis på 

grunnlag av innkommet søknad. Vurdering fremkommer av 

saksutredningen.» 

 

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 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. Da det 14.05.2020 ble 

vedtatt midlertidig forbud mot tiltak på eiendommen ble søknaden lagt i bero i 

påvente av ny områdereguleringsplan.  

 

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 Fylkesmannen i Oslo og Viken.  

 

Fylkesmannen opphevet kommunens omgjøringsvedtak av 27.05.2020. 

Klagen fra naboene tas dermed til ny behandling 

Klagen er sendt inn på vegne av flere naboeiendommer. 

 

Fylkesmannen har også opphevet kommunens omgjøringsvedtak i delesaken på 

samme eiendom, sak 20/00114. Naboenes klage på delesaken tas derfor også til 

ny behandling i egen sak. Dersom tillatelse til deling stadfestes vil avstanden fra 
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omsøkt enebolig til nabogrense mot gjenværende parsell 54/170 være 3 m. 

Tiltakshaver har som eier av 54/170 selv gitt samtykket til at boligen kan 

plasseres nærmere enn 4 m fra nabogrensen.  

 

Klagens innhold 

I klagen oppsummeres utviklingen i sakene som gjelder fradeling og oppføring av 

ny enebolig på eiendommen 54/170. Klager viser til at momenter som 

tomtestørrelse, avstand til tomtegrense, visuelle kvaliteter og tilpassing til 

eksisterende bebyggelse i området har vært anført i nabomerknader til begge 

sakene og i klage på vedtak i delesak. 

 

Klager mener at mønehøyden på 7,1 m, samt at møneretningen er på tvers av 

de øvrige husenes møneretning bidrar til at omsøkt bolig ikke vil harmonisere 

med miljøet i kvartalet. Klager mener at boligen ikke er tilpasset krav til visuelle 

kvaliteter.  

 

Videre viser klager til at avstand fra nytt bygg til nabogrense vil være mindre 

enn de 4 meterne pbl. forutsetter. Klager påpeker at dette er basert på at eier vil 

gi seg selv tillatelse til å redusere kravet til minsteavstand mellom hus. Klager 

mener at det ikke vært lovgivers forutsetning å gi en slik anledning. 

 

Klager viser til det pågående arbeidet med ny områdereguleringsplan for 

småhusbebyggelse og at dette også ble vist til i klagen på vedtaket i delesaken. 

Klager påpeker at det i forslaget til ny områdereguleringsplan som på 

klagetidspunkt var til høring, ligger formuleringer om krav til tomtestørrelse. 

 

Videre viser klager til at HTP vedtok å oppheve vedtak om tillatelse til deling og å 

varsle at kommunen vil nedlegge midlertidig bygge og deleforbud mot tiltak på 

eiendommen i påvente av områdereguleringsplanen.  

 

Rådmannens vurdering av klagen 

Om mønehøyde og møneretning:  

Dette er momenter som også ble vurdert ved første gangs behandling av 

byggesaken, jf. delegert sak, - vedlegg 2. Kommunen kan ikke se at klagen 

inneholder nye momenter knyttet til høyde og plassering som skulle medføre et 

nytt vurderingsgrunnlag av disse forholdene. 

 

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. Det er derfor ikke anledning 
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til å legge denne saken på vent gjennom midlertidig forbud mot tiltak da fristen 

for dette har gått ut. 

 

Om avstand til nabogrense: 

Pbl. § 29-4 angir 4 m som minste tillatte avstand til tomtegrense. Kommunen gis 

imidlertid mulighet til å tillate plassering nærmere tomtegrensen dersom det 

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

automatikk i at en avstand på mindre enn 4 m skal godkjennes selv om det 

foreligger samtykke fra nabo. Eventuell godkjenning er underlagt kommunens 

frie skjønn. Kommunen har anledning til å avslå en byggesøknad dersom omsøkt 

bolig er plassert med en avstand på mindre enn 4 m fra nabogrense. 

Tiltakshaver har dermed ikke noe rettskrav på å få innvilget søknaden om 

plassering nærmere enn 4 meter fra nabogrensen.  

 

I henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets veiledning til pbl 29-4 

vil et skriftlig samtykke fra naboen inngå som et vektig moment for å kunne gi 

tillatelse til ønsket plassering. Etter rådmannens syn er det vanskelig å 

argumentere for at den aktuelle søknaden om oppføring av enebolig skal avslås 

på bakgrunn av avstand til nabogrense. Dette er fordi det har vært praksis i 

kommunen å tillate plassering nærmere enn 4 m fra tomtegrense der det 

foreligger samtykke fra nabo i lignende saker.  

 

Om visuelle kvaliteter: 

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.  

Hensyn til bygningsstruktur i området og virkninger på omkringliggende miljø er 

forhold som faller innenfor vurderingen av visuelle kvaliteter. 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. 

 

Konklusjon  

Rådmannen har vurdert forholdene som er trukket frem i klagen. Forhold klager 

trekker frem, som er av størst relevans for klagesaken, er etter rådmannens syn 

hensynet til visuelle kvaliteter og avstand til nabogrense. Som det er redegjort 

for i vurderingen over mener rådmannen at dette ikke er 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 

17.04.2020. 

 

Vedtak av 17.04.2020, dok. 19/03935-10, 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 
17.04.2020. 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: 
(Skriv inn her) 

(Dersom vedtaket hjemles i både pbl. §§ 29-2 og 29-4 må begrunnelsen 

inneholde to selvstendige vurderinger etter de to paragrafene.) 

 

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 
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