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Gnr 79 bnr 9 - Garderveien 310 - Klage på avslag på 
søknad om ny driftsbygning 

 
Saksbehandler: Hedda Sørheim Dybvik Saksnr.: 22/02077-10 

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 klagerens anførsler ikke utgjør 
nye momenter som må medføre en annen vurdering av saken enn det som 

fremgår av vedtak av 24.06.2022.  
 

Vedtak av 24.06.2022 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge.  
 
Saken oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 
Ås, 21.10.2022 

 
Tom-Arne Tørfoss                                Ellen Grepperud 
Kommunedirektør                                Virksomhetsleder 

                                                          Samfunnsutvikling 
 

 
Avgjørelsesmyndighet: 
Statsforvalteren i Oslo og Viken 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for teknikk og plan  
Statsforvalteren i Oslo og Viken  

 
Vedlegg: 
1. Klage på avslagsvedtak  

2. Vedtak om avslag på søknad om driftsbygning 
3. Situasjonskart 

4. Uttalelse fra Follo landbrukskontor 
5. Fasadetegning  
6. Plan- og snittegning 

7. Oversiktskart 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Alle dokumenter i saken  
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Klager/tiltakshaver – Tor William Stubberud  
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Saksutredning 
 

Sammendrag: 

Saken gjelder klage på bygningsmyndighetens vedtak om avslag på søknad om 
oppføring av driftsbygning på Garderveien 310. Avslaget er begrunnet med at 

delen av eiendommen det søkes oppført driftsbygning er avsatt til formål LNF 
underformål b – areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse  
(heretter forkortet LNF b) og driftsbygning med BYA 200 m2 tillates ikke oppført 

på slik eiendom.   
 

Vedtak om avslag er påklaget av tiltakshaver. Klager anfører blant annet at 
driftsbygning bør plasseres på den del av eiendommen som er avsatt til formål 

LNF b slik at driftsbygning ikke plasseres på dyrket mark.  
 
Kommunedirektøren har vurdert klagen og mener at den ikke inneholder nye 

momenter som bør føre til en annen vurdering enn i vedtak av 24.06.2022, og 
anbefaler at klagen ikke tas til følge. 

 
Fakta i saken: 
Kommunen mottok den 15.06.2022 søknad om tillatelse til tiltak uten 

ansvarsrett for oppføring av driftsbygning med BYA 200 m2 på gnr. 79 bnr. 9 – 
Garderveien 310.  

 
Eier skriver at omsøkte driftsbygning skal brukes som lager for utstyr, redskaper 
og kjøretøy som er nødvendig for å ivareta driveplikten av 

landbrukseiendommen. Eier viser blant annet til at bygget skal brukes til 
produksjon og lagring av ved, og eventuelt i fremtiden til produksjon og lagring 

av poteter og grønnsaker, og på sikt til bruk for å drive den fulldyrka jorda selv. 
 
Eksisterende bygg på eiendommen har BYA på omtrent 80 m2 og benyttes til 

driftsbygning/lager for utstyr og redskaper som eier allerede har. Eier uttrykker 
at «den eksisterende bygningen som er registret som en driftsbygning» ikke er 

en «driftsbygning i praksis, og har heller ikke vært det i tiden» eier har eid 
eiendommen siden 2003. Klager skriver videre at da klager overtok eiendommen 
inneholdt bygningen beboelses- /oppholdsrom, og det gjør det fortsatt. Videre 

uttrykkes det at bygningen ikke er egnet til deres behov for driftsbygning. 
 

Bygningsmyndigheten avslo søknaden den 24.06.2022 (vedlegg 2) med følgende 
begrunnelse: 

«Driftsbygninger er bygninger knyttet til drift av landbrukseiendommer. 

Den aktuelle eiendommen er ikke en landbrukseiendom og driftsbygninger 
kan derfor ikke oppføres.  

Eiendommen er en boligeiendom. Det omsøkte tiltaket behandles dermed 
som et uthus. Maksimalt tillatt bebygd areal for uthus på eiendommen er 
50 m2 (inkludert alle uthus). Omsøkt tiltak medfører at maksimalt tillatt 

bebygd areal overskrides.» 
 

Vedtaket er påklaget av tiltakshaver (vedlegg 1).  
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Klagens innhold 
Klager er ikke enig i bygningsmyndighetens vurdering om at eiendom gnr. 79 

bnr. 9 er en boligeiendom. Klager anfører at eiendommen er en 
landbrukseiendom. Klager skriver at han eier «jordbruksareal hvor det er 
driveplikt, men allikevel konkluderer Ås kommune med at jeg har en 

boligeiendom». Klager mener at dette er en feil tolkning av lovverket og 
gjeldende offisielle nasjonale retningslinjer.  

 
Klager viser videre til at hans eiendom som ligger vest for Garderveien er avsatt 
til formål LNF underformål a – areal for nødvendige tiltak for landbruk og 

gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (heretter 
forkortet LNF a) og delen av eiendommen som ligger øst for Garderveien er 

avsatt til formål LNF b. Klager skriver at omsøkte driftsbygning ønskes plassert 
øst for Garderveien på delen avsatt til formål LNF b slik at bygning ikke plasseres 

på dyrket mark. Klager viser til kommuneplanens bestemmelser gjeldende LNF a 
der det heter at «tiltak for landbruket skal plasseres og utformes slik at de 
passer best mulig inn i kulturlandskapet, herunder innpassing til eksisterende 

bygningsmiljø, ikke hindrer allmenn ferdsel eler skader viktig naturmangfold. 
Slike tiltak skal søkes plassert på ikke-dyrkbar jord.» Klager mener at 

bestemmelsen tilsier at driftsbygning må plasseres på østsiden av Garderveien, 
altså på område avsatt til LNF b.  

 

Klager viser til at det på den delen av eiendommen som er avsatt til LNF b 
tillates det oppført blant annet garasje og uthus. Klager mener at dette også må 

bety at det kan tillates driftsbygning da det ikke står eksplisitt at det ikke er 
tillatt med oppføring av driftsbygning. Videre mener klager at et bygg med 50 m2 
ikke er stort nok til en driftsbygning og viser til at dette er merkelig da det etter 

jordlova er driveplikt på eiendommen.  
 

Videre påpeker klager at det fremgår av bestemmelsene at tilbygg til 
eksisterende bygg er tillatt, og må bety at eksisterende driftsbygning kan 
tilbygges uten at det kan avslås fra kommunen.  

 
Uttalelse fra Follo Landbrukskontor (vedlegg 4) 

Det foreligger en uttalelse fra Follo landbrukskontor der det blant annet fremgår 
følgende:  
 

«Med det arealgrunnlag som gnr 79 bnr 9 har blir den ut fra dette å regne som 
en landbrukseiendom. Eiendommen er for øvrig også registrert i 

landbruksregisteret.» 
 
«Etter landbrukssjefens vurdering er det ut fra opplysninger som er gitt i saken 

ikke behov for ytterligere landbruksbygg på eiendommen for å ivareta dagens 
produksjon på eiendommen. Eiendommens ressursgrunnlag med hensyn på 

vedproduksjon er også liten ved at det produktive skogarealet er på 0,5 dekar. 
Søker skriver at driftsbygningen planlegges mest ut fra framtidige planer og 
behov og skriver at det i fremtiden kan bli aktuelt med egen potet- og 

grønnsakproduksjon. Etter landbrukssjefens syn skal det ved vurdering om 
behovet for en driftsbygning ikke tas utgangspunkt i hva som eventuelt vil 

komme i framtiden, men ut ifra dagens drift og konkrete planer.»  
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Follo landbrukskontor konkluderer med «at oppføringen av omsøkte 
driftsbygning/lager på eiendommen gnr 79 bnr 9 ikke er et nødvendig tiltak ut 

fra dagens landbruksvirksomhet på eiendommen.»  
 
Vurdering: 

Eiendommen gnr. 79 bnr. 9 er en eiendom med totalt areal på 12247,20 m2.  
Eiendommen er avsatt til både formål LNF b og LNF a (se vedlegg 7). Det er 

dermed ulike bestemmelser i kommuneplanen som gjør seg gjeldende på ulike 
deler av eiendommen.  
 

Den delen av eiendommen der det er søkt om oppføring av driftsbygning er 
avsatt til LNF b. Bygningsmyndigheten må dermed ta utgangspunkt i 

kommuneplanens bestemmelse § 23.2 om LNF underformål b – areal for spredt 
bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse for tiltak som omsøkes på denne delen av 

eiendommen. 
 
På delen av eiendommen der det omsøkte tiltaket ønskes plassert er det i dag en 

eksisterende enebolig og hus for dyr/landbrukslager/silo. Som eier påpeker selv 
er denne driftsbygningen i praksis ikke en driftsbygning og det opplyses at det er 

rom til beboelse i bygget.  
På grunn av den eksisterende bebyggelsen legges det til grunn at denne delen av 
eiendommen er avsatt til formål LNF spredt boligbebyggelse.  

 
I kommuneplanens bestemmelse om LNF b i § 23.2 andre ledd fremgår det at 

«for eksisterende bebyggelse [kan det] gis tillatelse til bygningsmessige tiltak 
som tilbygg, fasadeendringer, garasje og uthus». Videre fremgår det at 
«kommuneplanbestemmelsene i §§ 18-1, 18-2 og 18-3 gjelder når tillatelse til 

nevnte tiltak» er gitt.   
 

Bestemmelsen i § 18.2 regulerer garasje, carport og uthus. Da denne delen av 
eiendommen vurderes å være en eiendom avsatt til LNF spredt boligbebyggelse 
vil et tiltak som omsøkt anses å være et uthus.  

Det fremgår av § 18.2 første kulepunkt at tillatt gesimshøyde for uthus er 3,5 
meter og mønehøyde er inntil 5 meter. Videre fremgår det av tredje kulepunkt at 

maks tillatt størrelse for uthus/garasje er 50 m2 BYA.  
 
Innsendte tegning viser at gesimshøyden er 4,6 meter og mønehøyde 

overskrider 5 meter. Omsøkte bygning har BYA 200 m2. 
Både høydene og størrelsen på bygget strider med angitte mål i kommuneplanen 

§ 18.2.  
 
Det påpekes at det på eiendommen allerede er driftsbygning med BYA 78 m2. Da 

det på områder avsatt til LNF spredt boligbebyggelse kun kan tillates bygg med 
maks BYA 50 m2 kan kommunen ikke godkjenne omsøkte tiltak da det vil 

medføre at tillatt BYA for uthus/garasje/carport overskrides. Dette medfører også 
at eksisterende driftsbygning på Drøbakveien 310 ikke kan tilbygges da denne 
allerede er 78 m2.  

 
Bygningsmyndigheten har i søknadsprosessen uttrykt til tiltakshaver at det må 

søkes dispensasjon for oppføring av omsøkte bygg, uten at tiltakshaver har søkt 
om dette.  
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Kommunedirektøren er ikke enig i klagers anførsel om at da det ikke fremgår 
eksplisitt i bestemmelsen at det ikke kan oppføres driftsbygning må det være 

tillatt å oppføre driftsbygning. Kommunedirektøren vurderer at opplistingen i § 
18.2 er uttømmende, altså at det kun kan oppføres garasje, carport eller uthus. 
Kommunedirektøren vurderer også at opplistingen i § 23.2 andre ledd også er 

uttømmende. Alle bygg på eiendommen som kommer i tillegg til bolig og som 
ikke er ment til å være garasje/carport, vurderes dermed å være et uthus. 

Således må omsøkte driftsbygning falle inn under kategorien «uthus» i § 18.2 og 
i § 23.2 andre ledd.   
 

Klager har uttrykt at på grunn av driveplikten etter jordlova er 
bygningsmyndighetens begrunnelse og avslag merkelig.  

Til dette bemerkes det at bygningsmyndigheten skal vurdere om tiltaket 
oppfyller kravene i plan- og bygningsloven, plan og forskrifter. Hvorvidt det er 

driveplikt har således ingen betydning for bygningsmyndighetene vurdering av 
hvorvidt tiltaket er i tråd med bestemmelsene i kommuneplanen.  
 

Videre er kommunedirektøren ikke enig i klagers påstand om at § 23.2 første 
ledd som omhandler LNF a tilsier at tiltaket må plasseres på den delen av 

eiendommen som er avsatt til LNF b. Dette begrunnes med at § 23.2 første ledd 
ikke gjør seg gjeldende på delen av eiendommen der det søkes om tiltak, men 
for delene av eiendommen som er avsatt til LNF a. Bestemmelsen i § 23.2 første 

ledd sier derfor noe om hvor tiltak skal plasseres på LNF a-eiendommer ikke på 
LNF b-eiendommer.  

 
Kommunedirektøren bemerker også følgende:  
Driftsbygningen ble tillatt oppført i 1962. I ferdigattesten som ble utstedt 

01.12.1965 er bygget beskrevet som en svinestall/hønsehus med areal 78 m2. 
Videre er det i godkjente plantegninger fra 1962 vist at det er rom i bygget som 

har funksjon «bryggerhus». Bryggerhus er vanligvis en enkel bygning eller rom 
med et eller flere ildsteder som brukes til baking, brygging, matstell osv. Det er 
således ikke rom til beboelse. Eier opplyser at deler av bygget brukes til 

beboelse. Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger tillatelse til slik bruk 
av bygge, og det må påregnes at bygningsmyndigheten følger opp dette 

forholdet.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 

Kommunedirektøren finner at klagerens anførsler ikke utgjør nye momenter som 
må medføre en annen vurdering av saken enn det som framgår av vedtak 

24.06.2022, og klagen tas således ikke til følge. Dette begrunnes med at 
eiendommen er avsatt til formål LNF spredt boligbebyggelse og omsøkte tiltak 
strider med kommuneplanen § 23.2 andre ledd, jf. § 18.2.  

 
Økonomiske konsekvenser: 

Ingen 
 
Miljømessige konsekvenser: 

Ingen  
 

Kan vedtaket påklages?  
Nei. Saken oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken. 
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Ikrafttredelse av vedtaket:  
Umiddelbart 

 
_________________________________________________________ 
Alternativ innstilling:  

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

 
HTP finner at klagernes anførsler utgjør nye momenter som må medføre en 
annen vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 24.06.2022. 

Vedtak av 24.06.2022 oppheves og saken tas til ny behandling.  
 

Klagen tas således til følge.  
 

Hovedutvalget vektlegger følgende:  
(fyll inn begrunnelse her) 
 

Økonomiske konsekvenser:  
I henhold til Forvaltningsloven § 36 har parter krav på å få dekket vesentlige 

kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, dersom klagen tas 
til følge. 
 

Miljømessige konsekvenser:  
Ingen 

 
Klageadgang:  
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 

 


