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Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 

   21/00170-15 Bertha Solheim Hansen 07.07.2021 

 

 

Gnr 103 bnr 53 - Nygårdsveien 49 - Lagerbygning - Rammestillelse -  
Dispensasjon 
 

Det vises til søknad mottatt 12.01.2021 med kompletteringer. 
 

Tiltakets adresse: Nygårdsveien 49 
Gnr./bnr.: 103/53 

Ansvarlig søker: Arcasa Arkitekter AS, Sagveien 23 C, 0459 OSLO. Arcasa 
Arkitekter AS, Per Axel Løken, Sagveien 23 C, 0459 OSLO 

Tiltakshaver: NYGÅRDSVEIEN 49 AS, Nyveien 16, 1433 ÅS 
 

   VEDTAK  

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 gir 
bygningsmyndigheten varig dispensasjon på vilkår fra reguleringsplan 

(R-196)  
 

 bestemmelse § 2 l utnyttelsesgrad på 40 % for å tillate 45% grad av 
utnyttelse. 

 

 bestemmelse § 2 n anordning av parkeringsplass, for å tillate at det 
etableres samlet 13 stk biloppstillingsplasser (1 bilplass per 200m2) 
på eiendommen.   

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

rammetillatelse for lagerbygg og kontor med BYA 900 m2 på gnr. 103, 
bnr. 53. Tillatelsen gis på grunnlag av innkommet søknad. Vurdering 

fremkommer av saksutredningen.  
 

Høydeplassering for overkant ferdig gulv U. etasje i tiltaket fastsettes til 
kote + 120,5 relatert til NN2000. 
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Vilkår for dispensasjonene: 
 

1. Det må foreligge en skriftlig avtale som gir rett til å benytte areal 
på eiendommen gnr 103 bnr 56 for kjøring, som vist på 
landskapsplan datert 10.06.2021. Avtalen skal tinglyses og 

foreligge innen det kan gis igangsettingstillatelse. 
 

2. Innen det kan gis midlertidig brukstillatelse skal det være etablert 
hekk langs hele tomtegrensen mot syd. Dette må ivaretas i 
vekstsesongen. 

 
Godkjente tegninger: 

 Plan 1. etasje og Under etasje, datert 15.12.2020, mottatt 12.01.2021 
 Snittegning, datert 15.12.2020, mottatt 12.01.2021 

 Fasadetegning, datert 15.12.2020, mottatt 12.01.2021 
 
Foreløpige tegninger som ikke er godkjent: 

 Situasjonsplan, datert 15.12.2020, mottatt 12.01.2021 
 Landskapsplan med overvannshåndtering, datert 10.06.2021, mottatt 

10.06.2021  
 
Illustrasjoner, perspektiver er vedlagt 

 
Ansvarlige foretak har erklært å ha tilfredsstilt krav etter pbl. og 

byggesaksforskriften slik at tillatelse kan gis. Gjennomføringsplanen versjon 2, 
datert 05.03.2021 viser at alle fagområder, ansvarsområder og tiltaksklasser er 
dekket.  

 
Byggearbeidet kan ikke påbegynnes før igangsettingstillatelse er 

innvilget. 
 
Anmeldelse av utvendig sanitæranlegg/ledninger (rørleggermelding) 

skal være godkjent av kommunalteknisk avdeling innen igangsetting, jf. 
pbl. kapittel 27.  

 
Avklaring, skriftlig aksept på avkjørsler fra Nygårdsveien skal foreligge 
fra Kommunalteknisk avdeling, Enhet vei, innen igangsetting. 

 
Bygningen/tiltaket må ikke brukes før ferdigattest eller eventuelt 

midlertidig brukstillatelse er gitt, jf. pbl. § 21-10. 
 
Delegasjon: 

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

 
Gyldighet: 
Tillatelsen taper sin gyldighet dersom arbeidet ikke er igangsatt innen 3 år. Det 

samme gjelder dersom arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl. § 21-9. 
Bygningen eller del av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne 

tillatelsen forutsetter. 
 

Klage på vedtak: 

Kommentert [BSH1]:  

Kommentert [BSH2R1]:  
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Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens 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, 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. 

 

BRA eksisterende:   800 m2 

BRA nytt 1. etasje   838 m2 

BRA nytt U. etasje   850 m2 

BRA totalt: 2.488 m2 

BYA eksisterende:   842 m2 

BYA riving:    0 m2 

BYA nybygg lager/kontor:  900 m2 

Parkeringsareal på terreng (13x18 m2):  234 m2 

BYA totalt: 1.742 m2 (lager) og 234 m2 (parkering) = 1976 m2 

Tomteareal regulert til lager/kontor formål:  4.395 m2 

Grad av utnytting:    45 %     

Tiltaket vil etter endelig vedtak bli ført inn i matrikkelen for den enkelte eiendom. 

   SAKSOPPLYSNINGER  

 
Denne saken gjelder søknad om oppførelse av nytt lagerbygg og kontor på 

Nygårdsveien 49. 
Eksisterende lagerbygning i en etasje har et BYA på 842 m2. Det søkes om å 

oppføre en ny bygning med BYA på 900 m2 og i to etasjer. Det er i underetasjen 
avsatt 535 m2 til veterinær, resten av bygning er delt opp i 11 stk lagerrom på 
105 m2. 

 
Det er søkt om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i (R-196) 

bestemmelse § 2 l utnyttelsesgrad på 40 % for å tillate 45% grad av utnyttelse 
og bestemmelse § 2 n anordning av parkeringsplass, 1 bilplass per 50 m2 
kontorlokale og 1 bilplass per 100 m2 produksjons- lagerlokale for å tillate at det 

etableres samlet 13 stk biloppstillingsplasser på eiendommen.   
 

Ansvarlig søkers begrunnelse: 
Nybygget planlegges utnyttet til en mindre lagerhall for utleie, bruken vil ikke 

kreve behov for parkeringsplasser i nevneverdig omfang.  Det søkes om 
dispensasjon for å kunne etablere en parkeringsplass per 200 m2 bruksareal, 
hvilket gir behov for 13 parkeringsplasser. Da parkeringsareal teller med ved 

beregning av grad av utnyttelse, så blir beregnet grad av utnyttelse 45%, ved 
oppdatert beregning i blanketten for ytre rammer. 

 
Hensynet bak bestemmelsen om tomteutnyttelse er å oppnå en forholdsvis åpen 
bygningsstruktur med et vist innslag av vegetasjon og grønne felt, som 

muliggjøre drenering og ivareta overvannet på egen eiendom. Et avvik på knapt 
5 % setter ikke hensynet bak bestemmelsen vesentlig til side.  
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Hensynet bak bestemmelsen om antall biloppstillingsplasser er å sikre at alle 

eiendommer kan ivareta parkering på egen eiendom. Lagerfunksjon, som 
beskrevet over vil ikke kreve biloppstillingsplasser i det omfang 
reguleringsplanen har fastsatt. Det forventes sporadisk bruk. Derfor vil ikke 

hensynet bak bestemmelsen settes vesentlig til side. 
 

Eiendommen omfattes av reguleringsbestemmelser i tilknytning til endret 
reguleringsplan for nærings- og boligområde Nygård - Nordvang (R-196) med 
ikrafttredelsesdato 26.09.2001. 

Regulert formål for N2 er næringsvirksomhet (kontor, industri/verksted, lager) 
Grad av utnyttelse er regulert til 40% og parkering inngår i grad av utnyttelse. 

Bebyggelsen kan oppføres med møne- og gesimshøyde på inntil 10 meter målt til 
laveste ferdig planert terreng. 

 
Det har vært kontakt mellom kommunalteknisk avdeling, enhet for Vei, og 
prosjekterende. Det foreligger ingen konklusjon på om de viste avkjørsler kan 

tillates fra Nygårdsveien, det må foreligge bekreftelse på at det tillates to 
avkjørsler innen det kan gis igangsettingstillatelse. 

 
Videre er det satt vilkår i dispensasjonene – punkt 1 må oppfylles før det kan gis 
igangsettingstillatelse, punkt 2 må oppfylles før det kan gis midlertidig 

brukstillatelse. 
 

Nabovarsling: Naboer/gjenboere er varslet i to omganger.  
 
Først ble tiltaket nabovarslet den 21.12.2020, det er innkommet en merknad til 

kommunen og ansvarlig søker etter fristens utløp.  
 

Dernest ble dispensasjonene nabovarslet 15.03.2021 og det er innkommet 
nabomerknad 2 innenfor fristen. 
Begge nabomerknader er fra gnr 103 bnr 170 og 171, Nygårdsveien 45, Morten 

Kristiansen.  
 

Merknad 2 er innsendt i samråd med familiene på  
gnr 103 bnr 113, Nygårdsveien 41 og gnr 103 bnr 114, Nygårdsveien 43. De to 
merknader omhandler samme problemstillinger, det er merknad 2 som er 

mottatt rettidig, og den kommenteres her. 
Naboene mottar ikke kopi av dette, kopi sendes kun til Morten Kristiansen som 

har sendt inn merknad 2 og han underretter de andre som er nevnt sammen 
med ham i klagen. 
 

Merknad 2 går i hovedsak ut på følgende: 
De mener det er nødvendig at kommunen redegjør/avklarer de enkelte punkter i 

reguleringsbestemmelsene (R-196) for naboene samt planens bakgrunn og 
hensikt, før det gis tillatelse til ytterligere etablering av næringsbygg i området.  
Naboen referer fra saksfremstillingen om «utendørs lagring». Det er i 

saksfremstillingen lagt vekt på å bedre forholdet mellom nærings- og 
boligeiendommer. Det er laget bestemmelser som gir klarere føringer for 

planlegging og bruk av næringstomtenes utearealer.  
Naboen opplyser at utendørs lagring har vært et problem siden de flyttet dit i 

1992 (foto er innsendt i merknad 1). 
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Naboen mener det varslede bygget blir monumentalt selv om høyden ligger 

innenfor reguleringsplanens maksimalt tillatte høyder. De ønsker ikke at det gis 
dispensasjon til ytterligere grunnflate. 
De ber om at evt. avfallsdeponi kan plasseres mot nord i stedet for nær de 

aktuelle naboeiendommene. 
 

Søkers kommentar til merknad (kopi fra redegjørelsen):  
«Kommunen vil svare ut eventuelle avvik i plankartet. Tiltakshaver har bekreftet 
at landskapsplanen kan suppleres med en hekk i grensen mot syd for å skjerme 

for innsyn. Dette vil gi et bidrag til et tydeligere skille mellom næring og 
boligene. Den vedlagte utomhusplanen viser at eiendommen vil få et grønnere 

preg etter at tiltaket er gjennomført.  
Det bekreftes at prosjektet ikke inkluderer utendørs lagring, men tvert om er et 

tilbud for bedrifter og andre som trenger lagring innendørs for kortere eller 
lengre tid. Utendørs lagring finnes det ikke plass for med et begrenset antall 
parkeringsplasser.  

Nybygget følger reguleringen med hensyn til høyder. Med det preget 
Nygårdsveien har i dag synes prosjektet ikke å fremstå som monumentalt.  

Det påpekte avfallsdeponi er på landskapsplanen kalt «Område for 
avfallshåndtering». Dette er samme sted som dagens plassering av 
avfallscontainer. Det forventes ikke et stort avfallsvolum.  

Den foran nevnte hekken vil kunne skjerme også for avfallsløsningen.» 
 

   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). 
 

Det er søkt om dispensasjon iht. pbl. § 19-1 fra reguleringsbestemmelsen i (R-
196)  

o § 2 l utnyttelsesgrad på 40 % for å tillate 45% grad av utnyttelse og 

bestemmelse  
o § 2 n anordning av parkeringsplass, 1 bilplass per 50 m2 kontorlokale og 1 

bilplass per 100 m2 produksjons- lagerlokale for å tillate at det etableres 
samlet 13 stk biloppstillingsplasser på eiendommen.   
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Kommunens vurdering: 

Det foreligger nabomerknader til tiltaket og dispensasjonene. 
 
Kommune er kjent med at det er problematisk å ivareta hensyn til beboere i 

boligene i så tett nærhet til industriområder. Det er uheldig at begge formål er 
regulert innenfor R-196. Kommunen ser også at forhold omkring utendørs lagring 

skulle ha vært fulgt opp fra kommunens side. 
 
Naboen er kjent med reguleringsprosessen og saksfremlegget. Det har vært 

fokus på grøntbelter mellom boligene og industriområdet, og det var en 
feilregistrering i kartportalen, den er nå justert i henhold til det vedtatte 

reguleringskart. 
Selv om det har vært intensjonen å etablere grøntbelter flere steder, så kan det 

se ut til at det er minsket underveis i reguleringsprosessen. Det er 
reguleringskartet slik det er vedtatt i reguleringsplan for nærings- og 
boligområde Nygård - Nordvang (R-196) med ikrafttredelsesdato 26.09.2001 

som gjelder. 
Ansvarlig søker har i sitt svar bekreftet at det vil bli etablert hekk i tomtegrensen 

mot boligeiendommene og har således delvis imøtekommet nabomerknaden. 
 
I en reguleringsprosess fastsettes grad av utnyttelse for å gi bestemmelser om 

fotavtrykkets størrelse og høyder angir volumet. 
Ved å tillate en noe større grad av utnyttelse tilsidesettes bestemmelsene, men i 

mindre grad. I en konkret vurdering ser man at høydekravene ivaretas og 
dermed er volumet stort sett i henhold til det regulerte. Ved utbygging på 
regulerte områder bør det også tas hensyn til å utnytte fortettingspotensialet i de 

enkelte næringsområdene i Ås kommune.  
Reguleringen er vedtatt rett etter årtusenskiftet, da endret man også 

regnemåten for BYA, slik at parkeringsareal inngår i grad av utnyttelse. Det betyr 
at det også hadde vært formålstjenlig å øke grad av utnyttelse fra det 
tidspunktet. 

 
Hensikten med å regulere antall parkeringsplasser er å sørge for at parkering 

ivaretas innenfor egne tomtegrenser.  
Dette tiltaket omfatter etablering av mindre lagerlokaler for utleie, dvs. lager 
uten arbeidsplasser. Det innebærer at behovet for parkeringsplasser er vesentlig 

mindre en ved ordinær lagervirksomhet. 13 parkeringsplasser vurderes derfor 
som tilstrekkelig for den virksomheten som skal drives fra eiendommen. 

 
Kommunen har forståelse for at naboer kan reagere, men når man har en 
langsiktig planlegging, slik man har i en reguleringsprosess, så er kommunens 

vurdering at en mindre øking av bebygd areal kan tillates når tiltaket ellers ligger 
innenfor regulert høyde, regulert byggegrense og regulert formål, når det 

samtidig foretas en opprydding på tomten.  
 
Kommunen ser det som en fordel ved å innvilge dispensasjonen at man får en 

bedre utnyttelse av næringseiendommen. Det er knapphet på sentralt liggende 
næringsarealer og det er et ønske om at disse arealene utnyttes bedre ved at 

grad av utnytting økes noe. Ulempen ved dispensasjon kan være en noe økt 
belastning for tilgrensende boligbebyggelse, men slik kan kompenseres ved å 

stille vilkår for dispensasjonen slik det gjøres i denne saken. 
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Kommunen finner at det er klare fordeler ved en oppgradering av eiendommen 

og det stilles krav om etablering av hekk mot syd i tomtegrensen mot naboene.   
 
Konklusjon dispensasjon: 

Bygningsmyndighetene finner ikke at hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 

tilsidesatt. Ut fra ovennevnte forhold vurderes det å foreligge en klar overvekt av 
fordeler som taler for dispensasjon. 
 

Merknadene er delvis imøtekommet.  
 

Tiltaket: 
Det kreves noe supplerende dokumentasjon innen det kan gis 

igangsettingstillatelse, som beskrevet ovenfor. 
 
Søknaden med de innvilgede dispensasjonene utgjør et hele og anes å ligge 

innenfor gjeldende regulering, lov og forskrift. Bygningsmyndighetene kan ikke 
se at utbyggingen vil medføre ulemper for omkringliggende bebyggelse og miljø. 

Tillatelse til tiltak gis derfor som omsøkt. 
 
Naturmangfoldloven:  

Tiltakets belastning på naturmangfoldet er vurdert ut ifra kommunens 
kunnskapsgrunnlag. Det er per i dag ikke registrert arter eller naturtyper det skal 

tas særlig hensyn til på eiendommen. Tiltaket anses for å ha liten konsekvens for 
naturmangfoldet. 
 

Konklusjon tiltak:  
Ås kommune anser at omsøkte tiltak tilfredsstiller kravet til visuelle kvaliteter og 

at tiltaket med de innvilgede dispensasjonene utgjør et hele og anes å ligge 
innenfor reguleringsplan (R-196). Dokumentasjon etter SAK10 kapittel 5 anses å 
være tilfredsstillende. Rammetillatelse gis derfor som omsøkt.  

 
Tilsyn 

Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i 
samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov. 
Kommunen skal føre tilsyn med særlige forhold etter nærmere forskrift. 

 
Gebyr:  

Saksbehandlingen er gebyrbelagt med Kr. 131.644,- etter Ås kommunes 
gebyrregulativ. Regning ettersendes og skal innbetales til kommunekassen, jf. 
plan- og bygningslovens § 33-1. 

 
Gebyrnr. Beskrivelse av gebyr Grunnbeløp Antall Sum 

1.2.4 Saksbehandling tiltak 
1000 m2 

Kr. 95.000,- 1 Kr. 95.000,- 

1.2 Arealtillegg Kr.  38,- 688 Kr 26.144,- 

6.1 Behandling av 
dispensasjon 

Kr.  7.000,- 1 Kr.  7.000,- 

6.1 Behandling av 
dispensasjon 

Kr.  7.000,- 0,5 Kr.  3.500,- 

Total sum: Kr. 131.644,- 
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Betingelser for tiltaket: 

1. Anmeldelse av utvendig sanitæranlegg/ledninger (rørleggermelding) skal 
være godkjent av kommunalteknisk avdeling. 

2. Vannmåler skal installeres og fås ved henvendelse til Ås kommune. 

Installasjonen skal utføres av ansvarlig rørlegger. Ansvarlig rørlegger får 
vannmåleren utlevert hos Ås kommune v/kommunalteknisk avdeling. 

3. Overvannshåndtering skal prosjekteres i henhold til godkjent Norm for 
overvannshåndtering fra Ås kommune, datert 02.09.2015 og godkjennes 
av Kommunalteknisk avdeling.  

4. Det er krav om uavhengig kontroll for følgende fagområder: 
 Tiltaksklasse 2 og 3: Bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, 

geoteknikk og brannsikkerhet.  
5. Den som vil oppføre bygning eller utføre bygningsmessig arbeid som er 

søknadspliktig etter plan- og bygningsloven og som skal brukes eller 
ventelig vil bli brukt av virksomhet som går inn under denne lov, har plikt 
til å innhente Arbeidstilsynets samtykke før igangsettingstillatelse gis, jf. 

aml. § 18-9.  
6. Ansvarlig foretak skal forestå beregning og utstikking av bygningen. 

Ansvarlig søker skal sende inn kontrolldokumentasjon for innmåling av 
plassering før støping av fundament igangsettes.  

7. Ved graving på kommunal grunn, herunder vei, skal gravemelding 

innsendes til Kommunalteknisk avdeling. Graving på privat grunn må ikke 
påbegynnes før eventuelle kabler er påvist. Opplysninger om dette gis hos 

Geomatikk AS, tlf. 09146. 
8. Terrenget må planeres slik at det ikke blir til ulempe for naboer. Skråning 

mot nabo må ikke være brattere enn 1:2. og avsluttes minst 0,5 meter fra 

nabogrensen.  
9. Avkjørselen må opparbeides i samsvar med Ås kommunes veinorm, med 

den del av veinormen som omhandler private avkjørsler til kommunale 
veier, se kommunens hjemmeside 

10.Bygningen/tiltaket må ikke brukes før ferdigattest eller eventuelt 

midlertidig brukstillatelse er gitt, jf. pbl. § 21-10. 
11.Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til 

kommunen både av den opprinnelige og nye tiltakshaveren, jf. pbl. § 23-
2. 

12.Før brukstillatelse gis, skal det foreligge ferdigmelding på sanitæranlegg 

fra rørlegger. 
13.Før det gis brukstillatelse skal det være satt opp husnummerskilt i henhold 

til forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften). 
Husnummerskiltet skal settes synlig på eller ved inngangsdør til 
bruksenheten. Skilt skal utføres i rustfritt og bestandig materiale, sort 

tekst på hvit bunn. Skilthøyde minimum 150 mm og teksthøyde minimum 
105 mm. Der det er flere adresseenheter langs en felles avkjørsel skal det 

i tillegg settes opp henvisningsskilt /adresseskilt der avkjørselen tar av.  
 
 

Med hilsen 

 
Arve Bekkevard Bertha Solheim Hansen 

Enhetsleder Byggesak og geodata Avdelingsingeniør 
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Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
 

Vedlegg: 

103-53 Foreløpig  Situasjonskart 

103-53 Foreløpig Landskapsplan 

103-53 Plan 1 etasje 

103-53 Plan underetasje 

103-53 Snitt 

103-53 Fasader 
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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.  

 


