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Gnr 55 bnr 84 - Liaveien 1 - Klage på avslag for søknad 
om dispensasjon fra tillatt utnyttelsesgrad 

 
Saksbehandler: Hedda Sørheim Dybvik Saksnr.: 20/03096-14 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og plan            

 
Kommunedirektørens innstilling: 

Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33.    

 
Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) finner at klagernes anførsler ikke utgjør 
nye momenter som må medføre en annen vurdering av saken enn det som 

fremgår av vedtak av 25.06.2020.    
 

Vedtak av 25.06.2020 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge. 
 
Saken oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.   

 
Ås, 17.09.2021 

 
Tom-Arne Tørfoss                                        Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør                                        Kommunalsjef 

                                                                  Teknikk, samfunn og kultur 
  

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

 
Vedlegg:  

1. Søknad om dispensasjon 
2. Avslag på søknad om dispensasjon 
3. Klage fra tiltakshaver  

4. Situasjonsplan 
5. Kommuneplanens arealdel § 18.1  

6. Reguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse punkt 7 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

Samtlige dokumenter i saken. 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Tiltakshaver – Andom Hasho 
Statsforvalteren i Oslo og Viken 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag 

Saken gjelder klage på avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel § 18.1 annet kulepunkt for tillatelse til å overstige tillatt utnyttelsesgrad. 

Søknad om dispensasjon ble avslått da vilkårene for dispensasjon etter plan- og 
bygningsloven (pbl.) § 19-2 ikke var oppfylt.  
 

Klager anfører i hovedsak at det er et behov for en solfylt uteplass på 
eiendommen. For å oppnå dette må det bygges en veranda, noe som medfører 

at tillatt utnyttelsesgrad overskrides.  
 

Kommunedirektøren har vurdert klagen og mener at den ikke inneholder nye 
momenter som bør føre til en annen vurdering enn i vedtak av 25.06.2021, og 
anbefaler at klagen ikke tas til følge.  

Dette begrunnes med at eiendommen i dag er fult utnyttet og at foreslått 
utnyttelsesgrad i pågående planarbeid legger til grunn en lavere utnyttelsesgrad 

enn dagens tillatte utnyttelsesgrad. 
 
Fakta i saken 

Kommunen mottok søknad om dispensasjon fra maks tillatt utnyttelsesgrad på 
gnr. 55 bnr. 84 – Liaveien 1. Tillatt utnyttelsesgrad på eiendommen er 25 

prosent, jf. § 18.1 annet kulepunkt i gjeldende kommuneplan.  
 
Tiltakshaver ønsker å bygge en veranda med bebygd areal (BYA) 15 m2 plassert 

delvis over trapp ned til utleiedel i underetasje (vedlegg 5). Verandaen er i seg 
selv unntatt søknadsplikt. Da eiendommen er fult utnyttet er oppføring av 

veranda avhengig av at det gis dispensasjon fra tillatt utnyttelsesgrad.  
 
Eiendommen har størrelse 647 m2. BYA på eiendommen er i dag 162 m2, og 

utgjør en utnyttelsesgrad på 25 prosent. Ny veranda vil føre til at totalt BYA blir 
177 m2, og utgjør en utnyttelsesgrad på 28 prosent. 

 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for del av riksvei 152 – Sentralveien – 
med tilstøtende områder fra Solfallsveien til Kroerveien, ikrafttredelse 

26.06.1987, og er regulert til formål frittliggende småhusbebyggelse. 
Bestemmelsene om utnyttelsesgrad og bygningshøyder er erstattet av 

bestemmelsene i gjeldende kommuneplan. 
 
Det foregår pågående planarbeid på området - Områderegulering for frittliggende 

småhusbebyggelse (R-328), også omtalt som småhusplanen.  
I punkt 7 i småhusplanen er det foreslått en utnyttelsesgrad på 22 prosent.  

 
I vedtak datert 25.06.2021 avslo bygningsmyndigheten søknad om varig 
dispensasjon fra gjeldende kommuneplan § 18.1 første kulepunkt vedrørende 

utnyttelsesgrad. 
 

Avslaget ble påklaget 14.07.2021.  
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Klagens innhold: 
Klager anfører at veranda, som krever dispensasjon, vil være den beste 
løsningen for å oppnå solfylt uteområde, samt den beste løsningen med tanke på 

blant annet støy og skjerming. 
 

Det anføres at det ikke kan etableres terrasse som vil være lavere enn 0,5 meter 
over terreng slik at den ikke medregnes i BYA. Dette fordi det bor en leietaker i 
husets underetasje, og etablering av terrasse på nord- eller vestsiden vil 

medføre en ulempe for leietaker.  
 

Videre trekker klager frem at bygningsmassens volum vil oppleves større om det 
bygges en terrasse rundt boligen, enn om det gis dispensasjon slik at det kan 

bygges en veranda over bakken. Klager trekker også frem at etablering av 
terrasse vil redusere grøntareal på eiendommen.   
 

Eiendommen ble tillat delt i 2019.  Gjenværende parsell, gnr. 55 bnr. 84, var 
allerede bebygd, og delingen medførte at eiendommen etter deling var fult 

utnyttet.  
Klager anfører at bygningsmyndighetene på tidspunktet da det ble gitt 
delingstillatelse var kjent med at eiendommen var omfattet i område der det ble 

arbeidet med ny plan - småhusplanen. Bygningsmyndigheten måtte da være klar 
over at utnyttelsesgraden var foreslått redusert fra 25 prosent til 22 prosent i ny 

plan. Til tross for dette ga kommunen tillatelse til deling som medførte at 
gjenværende parsell ville bli fullt utnyttet, og at det ikke ville være mulig å 
bygge eller øke bebygd areal på eiendommen.  

 
Klager stiller også spørsmål om hvorfor bolig på gnr. 55 bnr. 544 ble godkjent 

med avstand under 4 meter fra nabogrense.  
 
Kommunedirektørens vurdering  

Kommunedirektøren er ikke enig i at veranda som er avhengig av dispensasjon 
er den eneste løsningen for å få en velfungerende solfylt uteplass på 

eiendommen. Bygningsmyndigheten anser det som mulig å etablere en terrasse 
som ikke vil være til sjenanse for leietaker.  
 

Det bemerkes at oppføring av veranda også vil ta noe grøntareal.  
Kommunedirektøren er heller ikke enig i klagers anførsel om at terrasse som er 

lagt på terreng vil føre til at boligens volum vil oppfattes større enn om boligen 
tilbygges med en veranda.  
 

Vedrørende klagers merknad om at kommunen på tidspunktet da 
delingsvedtaket ble fattet var kjent med at forslag til utnyttelsesgrad i ny plan vil 

være lavere enn kommuneplanens utnyttelsesgrad presiseres det at 
småhusplanen ikke er vedtatt. Således var den heller ikke vedtatt på 
delingstidspunktet i tidligere delesak. Kommuneplanens bestemmelse om 

utnyttelsesgrad var på delingstidspunktet og på nåværende tidspunkt gjeldende.   
Eiendommen ble tillat delt med en utnyttelsesgrad på 25 prosent, i tråd med 

kommuneplanens bestemmelse om utnyttelsesgrad. 
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Forslag til bestemmelse om utnyttelsesgrad på 22 prosent tilsier imidlertid at det 
er et ønske om å redusere bygningsvolumene på områdene for frittliggende 

småhusbebyggelse. Dette trekker i retning av at bygningsmyndigheten ikke bør 
gi dispensasjon fra gjeldende bestemmelse som tillater en høyere 
utnyttelsesgrad enn forslag i ny plan.  

Tiltaket som er planlagt på eiendommen vil føre til en utnyttelsesgrad på 28 
prosent. Dette er både en vesentlig overskridelse av dagens tillatte 

utnyttelsesgrad og småhusplanens foreslåtte utnyttelsesgrad.  
 
Utbygging av bolig på naboeiendom gnr. 55 bnr. 544 er plassert 3,1 meter fra 

nabogrense. Det ble gitt tillatelse til dette da det forelå avstandserklæring fra 
hjemmelshaver av gjenværende parsell.  

 
Konklusjon  

Kommunedirektøren kan på bakgrunn av vurderingen ovenfor ikke se at klagen 
inneholder nye momenter som bør føre til en annen vurdering av saken enn i 
vedtak av 25.06.2021. Klagen bør således ikke tas til følge. 

 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. Saken oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken. 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
 
________________________________________________________  

Alternativ innstilling:  
 

Hovedutvalget for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33.   
 

Hovedutvalget for teknikk og plan (HTP) mener at klagen inneholder momenter 
som må føre til en annen vurdering enn i vedtak av 25.06.2021. Vedtak av 

25.06.2021 oppheves og klagen tas således til følge.   
 
Nytt vedtak: 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 innvilges søknad om 

dispensasjon fra gjeldende kommuneplan § 18.1 annet kulepunkt vedrørende 
tillatt utnyttelsesgrad.  
 

(fyll inn begrunnelse for innvilgelse her)  
 

 
Kan vedtaket påklages?  
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Omgjøring er et enkeltvedtak som kan påklages til Statsforvalteren, jf. 
forvaltningsloven kap VI og pbl. § 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, og 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 fvl. 

§ 19.  
 
Ikrafttredelse av vedtaket:  

Umiddelbart 
 


