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Revidert vedtak - Ås - 54/170 - Furuveien 16 - klage opphevelse vedtak om 
tillatelse til enebolig 

 
Vi viser til kommunens oversendelse datert 31. august 2020 og til vårt vedtak av 30. september 2020.  
Beklageligvis har vi angitt feil dato og saksnummer for vedtaket Fylkesmannen har opphevet.  
 
Som det fremgår av selve vedtaksteksten, er det kommunens vedtak om omgjøring av 
byggetillatelsen som er blitt opphevet av Fylkesmannen. Dette vedtaket ble fattet av kommunen 27. 
mai 2020 med saksnummer 34/20. Vi viser til at det er dette vedtaket som er påklaget, og som er 
oversendt oss for klagebehandling. Vår myndighet som klageinstans er begrenset til det påklagede 
vedtaket jf. fvl. § 34. Feil gjengivelse av dato for dette vedtaket har ikke ført til feil resultat i saken jf. 
fvl. § 41. Revisjonen av vedtaket innebærer kun rettelse og korrekt angivelse av dato og saksnummer 
for vedtaket som er opphevet av Fylkesmannen. Vi beklager for de ulemper feilen kan ha medført. 
 

 
Sakens bakgrunn  
Saken gjelder oppheving av tillatelse til oppføring av ny enebolig da kommunen ønsker å nedlegge 
midlertidig forbud om tiltak. 
 
Ås kommune mottok den 20. desember 2019 søknad om deling og oppføring av enebolig på 
eiendommen gnr. 54 bnr 170 i Furuveien 16. 
 
Tillatelse til oppføring av ny enebolig ble gitt 17. april 2020. Vedtaket ble påklaget av flere naboer i 
fellesskap 27. april 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 27. mai 2020. HTP vedtok 
Rådmannens innstilling om at det burde vært nedlagt midlertidig forbud mot tiltak på eiendommen 

Kommunens omgjøringsvedtak av 27. mai 2020 i sak 34/20 oppheves. Klagen har ført 
frem. 
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og at behandlingen av byggesøknaden derfor skulle blitt satt på vent i påvente av ny 
områdereguleringsplan. Klagen fra naboene ble tatt til følge og tillatelse til oppføring av ny enebolig 
ble opphevet. Da det 14. mai 2020 ble vedtatt midlertidig forbud mot tiltak på eiendommen ble 
søknaden lagt i bero til områdereguleringsplanen er vedtatt. 
 
Vedtaket om opphevelse av byggetillatelse ble påklaget av tiltakshaver 22. juni 2020. Klagen ble ikke 
tatt til følge av HTP i møte 26. august 2020 og ble oversendt til Fylkesmannen 31. august 2020. 
 
Fylkesmannen viser til at 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. Fylkesmannen 
opphevet kommunens vedtak 16. september 2020. Etter Fylkesmannens syn var det ikke rettslig 
adgang til å oppheve delingsvedtaket for å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak på eiendommen. 
 
HTPs vedtak om midlertidig forbud mot tiltak ble påklaget av tiltakshaver 18. mai 2020. Klagen ble 
behandlet i HTP 16. juni 2020 og ble ikke tatt til følge. Fylkesmannen opphevet kommunens vedtak 
av 18. september 2020. Etter Fylkesmannens syn var det ikke rettslig adgang til å nedlegge 
midlertidig forbud mot tiltak. 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har delegert myndigheten etter plan- og 
bygningsloven § 1-9 som klageinstans til Fylkesmannen. 
 
Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere 
saksreferat. 
 
Fylkesmannen ser slik på saken 
 
Som redegjort for ovenfor har Fylkesmannen kommet til at det ikke var adgang til å nedlegge 
midlertidig forbud mot tiltak på eiendommen, og opphevet kommunens vedtak1. Vi viser til 
Fylkesmannens vedtak av 16. og 18. september i sin helhet og gjengir vår vurdering i vedtak av 18. 
september 2020: 
 

«Fylkesmannen kom som nevnt i vedtak 16. september til at det ikke var adgang til å omgjøre 
delingsvedtak for å nedlegge midlertidig forbud. Deletillatelsen var ikke ugyldig fordi kommunen 
burde vurdert å nedlegge midlertidig forbud. Kommunen hadde med andre ord ikke adgang til å 
foreta en 2. gangs behandling av søknaden. Selv om kommunen hadde fått medhold i at 
delingsvedtaket var ugyldig på et annet grunnlag og søknaden måtte behandles på nytt, hadde det 
uansett ikke vært adgang til å nedlegge midlertidig forbud. Fylkesmannen viser til 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- 

 
1  Fylkesmannens referanse 2020/22860 jf. Fylkesmannens referanse 2020/22894 
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ukersfristen fra opprinnelig søknad. Kommunen må altså ta stilling til spørsmålet om 
plangrunnlaget er tilstrekkelig ved første gangs behandling av byggesaken.» 

 
Klagen har ført frem.» 

 
De samme hensyn som lagt til grunn i de nevnte vedtak gjør seg gjeldende for byggetillatelsen som 
nå er til klagebehandling. Fylkesmannen har ikke endret sitt standpunkt når det gjelder kommunens 
adgang til å oppheve vedtak for å nedlegge midlertidig forbud. 
 
Fylkesmannen vil bemerke at HTPs vedtak om opphevelse av byggetillatelsen er begrunnet med at 
det er nedlagt midlertidig forbud mot midlertid tiltak på eiendommen. Når vedtaket om midlertidig 
forbud er opphevet, er det ikke grunnlag for å oppheve byggetillatelse begrunnet med nedlagt 
midlertidig forbud jf. det forvaltningsrettslige legalitetsprinsippet. 
 
Klagen har ført frem. 
 
Konklusjon 
Kommunens omgjøringsvedtak av 27. mai 2020 i sak 34/20 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.  
 
Fylkesmannen gjør oppmerksom på retten til å kreve dekning av vesentlige kostnader som har vært 
nødvendige for å få endret vedtaket til en parts gunst, jf. forvaltningsloven. § 36. Kravet må sendes til 
Fylkesmannen innen 3 uker. 
 
 
Med hilsen 
 
Anne Danielsen Haugland 
seksjonssjef 

  
 
Ida Hausmann 
seniorrådgiver 

Juridisk avdeling  
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