
 

 

  

  

 

21/00170-22 Side 1 av 4 

   

 

Gnr 103 bnr 53 - Nygårdsveien 49 - Klage på 
rammetillatelse og dispensasjon 

 
Saksbehandler: Hedda Sørheim Dybvik Saksnr.: 21/00170-22 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og plan            

 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Hovedutvalget for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i medhold av 

forvaltningsloven § 33.   
 
Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) har ikke funnet at klagen utgjør nye 

momenter som fører til en annen vurdering enn det som fremgår av vedtak av 
07.07.2021.   

 
Vedtak av 07.07.2021 opprettholdes og klagen tas 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. Tillatelse til tiltak og dispensasjon  

2. Klage på rammetillatelse og dispensasjon 
3. Situasjonskart 

4. Landskapsplan 
5. Oppdatert landskapsplan 
6. Reguleringsbestemmelse § 2  

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

Samtlige dokumenter i saken. 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Ansvarlig søker – Arcasa Arkitekter AS  
Tiltakshaver – Nygårdsveien 49 AS  



Ås kommune 

21/00170-22 Side 2 av 4 

Nabo – Morten Kristiansen 
Nabo – Beate Kjus Kristiansen 

Nabo – Joakim Vadseth Berggren 
Nabo – Anna Kronborg  
Nabo – Ragnar Arvid Midtbø  

Statsforvalteren i Oslo og Viken 
 

 
Saksutredning: 

 

Sammendrag 
Bygningsmyndighetene har den 07.07.2021 innvilget rammetillatelse og 

dispensasjon fra reguleringsbestemmelse punkt 2 l og punkt 2 n for oppføring av 
nytt bygg til lager og kontor på gnr. 103 bnr. 53 – Nygårdsveien 49. 

 
Det er mottatt klage på vedtaket. Klager fremmer i hovedsak at område for 
avfallshåndtering bør flyttes til nordlig del av eiendommen. Dette var også et 

moment som ble fremmet i nabomerknaden i byggesaken. 
 

Kommunedirektøren har vurdert klagen og har kommet frem til at den ikke 
inneholder momenter som bør føre til en annen vurdering enn i vedtak av 
07.07.2021, og anbefaler at klagen ikke tas til følge. 

 
Fakta i saken 

Kommunen mottok søknad om rammetillatelse og søknad om dispensasjon for 
oppføring av nytt lagerbygg og kontor på gnr. 103 bnr. 53 - Nygårdsveien 49.  
 

Eiendommen omfattes av reguleringsbestemmelser i tilknytning til endret 
reguleringsplan for nærings- og boligområde Nygård - Nordvang (R-196), 

ikrafttredelsesdato 26.09.2001. Eiendommen ligger i felt N2, og er regulert til 
formål næringsvirksomhet (kontor, industri/verksted, lager).  
 

Det er søkt om og innvilget dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene 2 l 
vedrørende grad av utnytting og 2 n vedrørende norm for biloppstilling.  

 
Rammetillatelse og dispensasjon ble gitt 07.07.2021.  
 

Vedtaket ble påklaget i samlet klage av naboer den 28.07.2021.  
 

Etter at vedtaket ble påklaget har ansvarlig søker og naboer som har klaget på 
vedtaket hatt kommunikasjon for å prøve å enes slik at klagen kan trekkes. 
Dette har ført til at område for avfallshåndtering er endret (vedlegg 5).  

Partene har likevel ikke lykkes med å komme til en slik enighet at naboer har 
trukket klagen.     

 
Klagens innhold:  
Klagen går i hovedsak ut på at klager ønsker at område for avfallshåndtering 

flyttes fra sørlig til nordlig del av eiendommen. Dette begrunnes med at 
plassering av avfallshåndtering i sørlig del vil være plassert foran naboers 

uteområde og terrasser og dermed være til sjenanse. Klager mener også at fast 
oppstillingsplass for avfallskontainere faller inn under begrepet «varig anlegg», 

og skal være plassert 4 meter fra eiendomsgrense. 
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Videre ønsker klager svar fra kommunen på en rekke forhold knyttet til 

byggesaken og til reguleringsbestemmelsene. Dette knytter seg ikke til klagen 
og vil bli svart ut i eget brev. 
   

Kommunedirektørens vurdering av klagen 
Ny landskapsplan (vedlegg 5) viser at område for avfallshåndtering er endret.  

Område for avfallshåndtering er nå delt i to. Det ene området er plassert ved 
nordfasaden inntil eksisterende lagerbygg, og det andre området er på 
sørfasaden inntil samme lagerbygg. Avstand fra sørfasaden på lagerbygg til 

nabogrense er omtrent 18 meter. Ny plassering fører til at spørsmål om hvorvidt 
avfallscontainere kan plasseres nærmere nabogrense enn 4 meter ikke drøftes 

videre her.  
 

Ny plassering vil føre til at eventuell sjenanse blir mindre enn tidligere 
plassering. Det er også satt som vilkår i rammetillatelsen at det skal etableres 
hekk mot nabo i sør. Etablering av hekk vil i tillegg til den økte avstanden 

mellom nabogrense og område for avfallshåndtering føre til en ytterligere 
forbedring og til mindre sjenerende forhold for naboer.  

   
Konklusjon  
Kommunedirektøren har vurdert klagens innhold opp mot det påklagede 

vedtaket.    
Kommunedirektøren vurderer at klagen ikke inneholder momenter som bør 

medføre en annen vurdering av saken enn det som fremkommer av 
bygningsmyndighetens vedtak av 07.07.2021.    
 

Vedtak av 07.07.2021 bør derfor opprettholdes og klagen bør ikke tas til følge. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. Vedtaket oversendes til 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 07.07.2021.  

 
Vedtak av 07.07.2021 oppheves og saken tas til ny behandling.  

Klagen tas således til følge.    
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(fyll inn begrunnelse for innvilgelse her)  
 
 

Kan vedtaket påklages?  
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 

 
 


