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Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 

   20/03096-10 Hedda Sørheim Dybvik 25.06.2021 

 

 

Gnr 55 bnr 84 - Liaveien 1 - Avslag på søknad om dispensasjon fra tillatt 
utnyttelsesgrad  
 

Det vises til søknad mottatt 03.05.2021. 
 

Tiltakets adresse: Liaveien 1 
Gnr./bnr.: 55/84 

Tiltakshaver: Andom Hasho, Liaveien 1, 1435 ÅS 
 

VEDTAK  

 
• Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår 

bygningsmyndighetene varig dispensasjon fra gjeldende 
kommuneplan § 18.1 vedrørende utnyttelsesgrad på gnr. 55, bnr. 84. 
Begrunnelsen fremkommer av saksutredningen. 

 
Delegasjon: 

Vedtaket er fattet etter fullmakt og meddeles i samsvar med forvaltningsloven § 
27. 
 

Klage på vedtak: 
Vedtaket 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. 
 

SAKSOPPLYSNINGER 
 

Denne saken gjelder søknad om dispensasjon fra maks tillatt utnyttelsesgrad på 
25 prosent som fremkommer av gjeldende kommuneplan § 18.1 på gnr. 55 bnr. 

84 – Liaveien 1.  
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Tiltakshaver ønsker å bygge en veranda med BYA 15 m2, som er unntatt 
søknadsplikt. Da eiendommen er maksimalt utnyttet er oppføring av veranda 

som er unntatt søknadsplikt avhengig av at det gis dispensasjon fra tillatt 
utnyttelsesgrad.  
 

Eiendommen har størrelse 647 m2. Bebygd areal (BYA) er i dag 162 m2 og 
utnyttelsesgraden er 25 prosent.  

Ny veranda med BYA 15 m2 vil føre til at totalt BYA er 177 m2, og en 
utnyttelsesgrad på omtrent 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.  
 

Naboer/gjenboere er varslet om dispensasjonssøknaden i medhold av pbl. § 19-1 
og det er innkommet merknader fra nabo/gjenboer som eiere av gnr. 55 bnr. 32 
– Solfallskroken 8 og eiere av gnr. 55 bnr. 12 – Sentralveien 29.  

Nabomerknadene fremkommer under overskrift «dispensasjon» lenger ned i 
vedtaket.  

 

   VURDERING OG KONKLUSJON  

 
Dispensasjon: 

Bygningsmyndigheten vurderer dispensasjonsforholdet slik: 
Søknaden er vurdert konkret etter dispensasjonsregelen i plan- og 
bygningsloven (pbl) § 19-2 andre ledd som sier følgende: 

 
    «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.» 

 
Det legges opp til en samlet interessevurdering der hensynene bak den konkrete 

bestemmelsen tillegges stor vekt. Det må således vurderes om de hensyn 
bestemmelsen er ment å ivareta blir skadelidende dersom dispensasjon gis. 
 

Det er ikke tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt. Det må være en klar 
overvekt av fordeler som taler for dispensasjon før dette kan gis, jf. Ot.prp.nr.32 

(2007-2008). 
 
Avslutningsvis skal kommunen vurdere om de kan gi dispensasjon. I det tilfellet 

at vilkårene for dispensasjon er oppfylt, har kommunen anledning, men ingen 
plikt, til å gi dispensasjon.  

 
Det er søkt om dispensasjon iht. pbl. § 19-1 for følgende forhold: 

• Dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 18.1 om 

utnyttelsesgrad. 
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Nabomerknader: 
Nabomerknad nr. 1 - gnr. 55 bnr. 32 – Solfallskroken 8 

Deler av merknaden går ut på plassering og utforming av veranda. Det er ikke 
relevant i denne saken da det søkes om dispensasjon fra tillatt utnyttelsesgrad.  
  

Nabo oppfordrer kommunen til å gi dispensasjon i denne saken.  
Dette begrunnes med at kommunen for noen år siden godkjente at parsell ble 

fradelt fra Liaveien 1, og at det ble bygd nytt hus på den nye eiendommen.  
Utbygger utnyttet så eiendommen fult ut, og rev en velfungerende veranda med 
sol i Liaveien 1.  

Ås kommune burde ha forstått at ny eier ville ønske veranda med sol, og at det 
således ville bli behov for dispensasjon fra utnyttelsesgrad for å få til dette.  

 
Søkers kommentar til merknadene:  

Søker svarer merknad med takk for forståelse for situasjonen.   
 
Nabomerknad nr. 2 – gnr. 55 bnr. 12 – Sentralveien 29  

Merknaden går i hovedsak ut på plassering og utforming av veranda. Det er ikke 
relevant i denne saken da det søkes om dispensasjon fra tillatt utnyttelsesgrad.  

 
Vedrørende søknad om dispensasjon fra utnyttelsesgrad uttaler nabo at 
eiendommen allerede har en veranda vendt mot sør.  

 
Søkers kommentar til merknadene:  

Søker svarer ut merknader knyttet til plassering og utforming av veranda.   
 
Søker begrunner dispensasjon med følgende:  

Boligen har en sørvendt veranda. Det anføres at nytt hus på naboeiendom, 
Liaveien 1 A, gir urimelig grad av skygge og lys på sørvendt veranda. Det pekes 

også på at huset på naboeiendommen er nærme verandaen, og at det dermed er 
noe støy fra naboer når verandaen brukes.  En fordel med å gi dispensasjon er 
dermed at eiendommen kan bebygges med en solfylt veranda.  

 
Videre pekes det på at Ås kommune i 2019/2020 godkjente at solfylt veranda på 

Liaveien 1 ble revet, og tillot maksimal utnytting av eiendommen.  
Kommunen har også godkjent hus i Liaveien 1 A med høyde 6,8 meter, og ført til 
at eksisterende veranda mot sør ikke lenger har gode solforhold.   

 
Søker hevder at utbygger måtte ha gått ut i fra at ny eier måtte søke 

dispensasjon fra utnyttelsesgrad for å etablere solfylt veranda. Kommunen ved 
sin godkjenning av utbyggingen har medvirket til denne forståelsen. 
Videre pekes det på at kommunen ved å tidligere har tillatt at eiendommen ble 

fult utnyttet, burde ha forstått at det senere vil søkes om dispensasjon for å få 
en veranda med sol.   

 
Søker uttrykker også at det nye huset på naboeiendom Liaveien 1 A enda ikke 
var bygget da de kjøpte bolig på Liaveien 1. Således var de ikke klar over hvor 

stor ulempe og lite sol det ville være på veranda mot sør.  
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Kommunens vurdering:  
1. Blir hensynet bak bestemmelsen «vesentlig tilsidesatt» ved å gi dispensasjon? 

Hensynet bak bestemmelsen om utnyttelsesgrad er blant annet å begrense 
bebyggelse på tomten og sikre at bebyggelsens volum står i forhold til 
eiendommens størrelse. Et annet hensyn bak bestemmelsen er å tilrettelegge for 

luft, lys og rom mellom bebyggelsen, og forhindre uheldig fortetting. 
  

Innvilges det dispensasjon fra maksimal tillatt utnyttelsesgrad er det planlagt en 
veranda med BYA 15 m2 på nordfasaden av boligen. En økning av bebyggelsen 
vil stride med hensynet bak utnyttelsesgrader ved at bebyggelsens volum på 

eiendom ikke vil stå i forhold til eiendommens størrelse.  
 

Avstanden fra boligen til andre boliger mot nord og vest er omtrent 18 meter. 
Utbyggelse av veranda vil redusere denne avstanden noe, men hensynet til  luft, 

lys og rom mellom bebyggelsen anses likevel ikke å bli vesentlig tilsidesatt.  
 
Hensynet bak bestemmelsen blir ikke vesentlig tilsidesatt ved å gi dispensasjon.  

 
2. Er fordelene ved å gi dispensasjon «klart større» enn ulempene? 

Kommunen er enig med søker om at en fordel med dispensasjon er at 
eiendommen vil kunne bebygges med en veranda med sol.  
Denne fordelen anses imidlertid ikke for å være særlig tungtveiende da boligen 

har veranda mot sør, og at det ser ut til at det mulig å etablere utearealer med 
gode solforhold som ikke krever dispensasjon. 

 
En ulempe med å gi dispensasjon er at bygningsvolumet blir stort i forhold til 
eiendommens størrelse, noe som forsterkes ved at eiendommen er liten.  

 
Fordelene ved å gi dispensasjon er ikke «klart større» enn ulempene. 
 

3. Kan kommunen innvilge dispensasjonen? 

Begge vilkårene for dispensasjon må være oppfylt for at det kan innvilges 
dispensasjon.  

Vilkårene for å gi dispensasjon er ikke oppfylt i denne saken. Kommunen viser 
likevel til argumenter som tilsier at det ikke ville vært hensiktsmessig å innvilge 

dispensasjon, selv om vilkårene for dispensasjon hadde vært oppfylt.  
 
Det legges vekt på det i området der eiendommen ligger pågår det planarbeid – 

småhusplanen. I denne planen er det lagt til grunn en maksimal utnyttelsesgrad 
på 22 prosent. Det er uheldig om kommunen gir dispensasjon fra tillatt 

utnyttelsesgrad, særlig når pågående planarbeid foreslår en lavere 
utnyttelsesgrad enn den som fremgår av gjeldende bestemmelse.  
 

I hensiktsmessighetsvurderingen pekes det også at å gi dispensasjon kan føre til 
en uheldig presedensskapende effekt. Blir det gitt dispensasjon fra 

utnyttelsesgrad, vil det i lignende saker kunne skapes en forventning hos 
innbyggerne om at også deres dispensasjon vil bli innvilget. 
 

Kommunen vektlegger også at det ser ut til å være mulig å få solfylte 
uteområder uten at dette medfører økt bebygd areal (BYA), og dermed ikke 

krever dispensasjon fra tillatt utnyttelsesgrad. Det vises blant annet til at 
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terrasse som ligger under 0,5 meter over gjennomsnittsnivået til planert terreng 
ikke regnes med i BYA, jf. veiledning til Byggteknisk forskrift (TEK17) § 5-2.  

 
Kommunen er ikke enig i søkers anførsel om at kommunen ved å godkjenne 
tiltak i tidligere sak på Liaveien 1 og Liaveien 1 A har «medvirket» til å skape en 

forventning om at det ville bli innvilget dispensasjon fra tillatt utnyttelsesgrad, og 
at kommunen burde ha forstått at ny eier ville måtte søke dispensasjon for å få 

en solfylt veranda. Som uttalt i forrige avsnitt ser det ut til at det fortsatt er 
anledning til å ha gode utearealer med sol som ikke krever at det dispensere fra 
bestemmelsen om utnyttelsesgrad.  

 
Konklusjon dispensasjon: 

Ut fra helhetsvurdering der søkers begrunnelse er veiet opp mot de hensyn 
bestemmelsen er ment å ivareta anser kommunen at det ikke foreligger en klar 

overvekt av fordeler for å kunne innvilge dispensasjon. Konsekvensene av en 
dispensasjon vil etter kommunens vurdering føre til at de hensyn bestemmelsen 
er ment å ivareta, i for stor grad blir skadelidende. 

 
Bygningsmyndigheten gir med dette ikke dispensasjon fra kommuneplanens 

bestemmelse § 18.1 om utnyttelsesgrad. 
 
Gebyr:  

Saksbehandlingen er gebyrbelagt med kr. 4 900, - etter Ås kommunes 
gebyrregulativ. Regning ettersendes og skal innbetales til kommunekassen, jf. 

plan- og bygningslovens § 33-1. 
 

Gebyrnr. Beskrivelse av gebyr Grunnbeløp Antall Sum 

6.1 Behandling av 

dispensasjon 

Kr. 7 000 0,7 Kr. 4 900 

Betalingsbetingelse punkt 2: Ved avslag kreves 70 % av fullt gebyr.  

Total sum: Kr. 4 900 

 

 
Med hilsen 

 

 
Arve Bekkevard Hedda Sørheim Dybvik 
Enhetsleder Byggesak og geodata Juridisk rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 

 
Mottakere: 
Andom Hasho, Liaveien 1, 1435 ÅS 

Kopi: 
Grete Edwards, Sentralveien 29, 1435 ÅS 

Owain Tudor Edwards, Sentralveien 29, 1435 ÅS 
Gro Mathisen, Solfallskroken 8, 1435 ÅS 
Finn Sig Livbjerg, Solfallskroken 8, 1435 ÅS 
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ORIENTERING OM KLAGEADGANG 
 

 

KLAGEORGAN 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus er, etter delegert myndighet fra Kommunal- og 

regionaldepartementet, klageorgan for vedtak fattet av administrasjonssjefen. En 

klage skal sendes til kommunen, og dersom kommunen selv ikke endrer 

vedtaket som følge av klagen, vil den bli sendt videre til Fylkesmannen i Oslo- og 

Akershus for avgjørelse. 

 

KLAGEADRESSAT 

Klagen skal sendes til: 

Ås kommune, Postboks 195, 1431 Ås 

 

KLAGEFRIST 

Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brev kom frem. Det er tilstrekkelig at 

klagen er postlagt innen fristens utløp. Dersom De klager for sent, kan vi se bort 

fra klagen. De kan søke om å få forlenget fristen, men da må De begrunne 

hvorfor De ønsker det. 

 

INNHOLDET I KLAGEN 

De må presisere: 

• Hvilket vedtak De klager over, oppgi saksnummer 

• Årsaken til at De klager 
• Den eller de endringer som De ønsker 

• Eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av 
klagen 

• Klagers navn og adresse må oppgis. 

• Klagen må undertegnes. 
 

UTSETTING AV GJENNOMFØRINGEN AV VEDTAKET 

Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan 

imidlertid søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute 

eller til klagen er avgjort (anmode om utsatt iverksetting av vedtaket). Slik 

søknad sendes Plan, bygg og geodata, og begrunnes. Avgjørelse om oppsettende 

virkning kan ikke påklages, men De kan selv bringe spørsmålet om oppsettende 

virkning direkte inn for fylkesmannen til ny vurdering. 

 

RETT TIL Å SE GJENNOM SAKSDOKUMENTENE OG TIL Å KREVE 

VEILEDNING 

Med visse begrensninger har De rett til å se gjennom dokumentene i saken. 

Reglene om dette finnes i forvaltningslovens §§ 18 og 19. De må i tilfelle ta 

kontakt med vårt Servicekontor. 

 

KOSTNADER VED OMGJØRING AV VEDTAK 
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Når et vedtak som følge av klage blir endret til gunst for en part, kan parten 

kreve dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få 

vedtaket endret. Forutsetningen er da vanligvis at det organet som traff det 

opprinnelige vedtaket har gjort en feil slik at vedtaket blir endret. Kravet må 

settes frem senest 3 uker etter at De har mottatt det nye vedtaket.  

 


