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Gnr 42 bnr 174 - Kirkeveien 15 - Klage på avslag på 
søknad om ny enebolig  
 
Saksbehandler: Hedda Sørheim Dybvik Saksnr.: 22/02104-6 

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 07.09.2022.  

 
Vedtak av 07.09.2022 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 vedtak 

2. Avslag på søknad 
3. Situasjonsplan 

4. Plantegning 
5. Snittegning 
7. Fasader - sør 

8. Fasader - øst  
9. Fasader - nord 

10. Fasader - vest 
11. Kart -hage 
12. Saksfremlegg - reguleringsplan R-182 
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13. Uttalelse fra Viken fylkeskommune i forbindelse med sak 21/02546 
14. Planbeskrivelse - reguleringsplan R-182 

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

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Ansvarlig søker – Drøbak Arkitektkontor AS 
Tiltakshaver – Finvold Prosjekt Consult AS 
Viken fylkeskommune – Regional kulturminnemyndighet  

 
 

Saksutredning 
 

Sammendrag: 
Saken gjelder klage på bygningsmyndighetens vedtak om avslag på 
rammesøknad om oppføring av enebolig på Kirkeveien 15. Avslaget er begrunnet 

med at oppføringen av boligen er i strid med reguleringsplan R-182 bestemmelse 
2 område SBb-1 tredje kulepunkt der det fremgår at «eksisterende terreng, hage 

og vegetasjon av betydning for miljøet skal søkes bevart».  
 
Vedtak om avslag er påklaget. Klager anfører i hovedsak at både kommunen og 

fylkeskommunen har tolket reguleringsplanens intensjon feil ved å legge til 
grunn at reguleringsplanen skal tolkes som en verneplan. Videre anføres det at 

tiltaket ikke er i strid med reguleringsplan R-182 bestemmelse 2 område SBb-1 
tredje kulepunkt.  
 

Kommunedirektøren har vurdert klagen og mener at den ikke inneholder nye 
momenter som bør føre til en annen vurdering enn i vedtak av 07.09.2022, og 

anbefaler at klagen ikke tas til følge. 
 
Fakta i saken: 

Utbygging på eiendommen gnr. 41 bnr. 174 – Kirkeveien 15 har vært behandlet 
flere ganger.  

 
Det er i sak 19/03937 (søknad 1) tidligere søkt om å oppføre tre nye eneboliger 
øst for den eksisterende boligen. Søknaden ble avslått den 23.04.2020.  

 
I sak 21/02546 (søknad 2) ble det søkt om rammetillatelse for oppføring av tre 

eneboliger. I søknaden var bygg A plassert øst for eksisterende bolig, bygg B 
plassert sørøst for eksisterende bolig og bygg C var plassert sørvest på 
eiendommen. Bygg C var plassert likt som i denne søknaden.  

Viken fylkeskommune vurderte at oppføringen av de tre boligene ikke ivaretok 
helheten i anlegget og samspillet mellom hus og hage. For å bevar helheten i 

anlegget ble det anbefalt at bygg C ble fjernet. På grunn av denne 
tilbakemeldingen reduserte søker tiltaket til å omfatte kun to eneboliger, bygg A 
og bygg B. Det foreligger rammetillatelse for bygg A og bygg B i sak 21/02546-

20, datert 12.01.2022.  
 

Kommunen mottok den 15.06.2022 søknad om rammetillatelse for oppføring av 
ny enebolig, bygg C (søknad 3). 
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Bygningsmyndigheten har avslått søknaden (vedlegg 2) med hjemmel i 
reguleringsplan R-182 punkt 2 område SBb-1 tredje kulepunkt. I begrunnelsen 

er det blant annet vist til at «utbyggingen med hus C vil ødelegge helheten i 
anlegget som er regulert til spesialområde bevaring/boliger og samspillet mellom 
hus og hage».  

 
Vedtaket er påklaget. 

 
Klagens innhold (vedlegg 1) 
Klager anfører i hovedsak at reguleringsplanen ikke er en verneplan slik klager 

mener bygningsmyndighetene og fylkeskommunen har lagt til grunn. Det anføres 
at området er regulert til spesialområde med formål bevaring og utbygging. 

Klager mener således at bygningsmyndigheten har basert sitt avslag på feil 
anvendelse av reguleringsplanens bestemmelser og at anvendelsen er i strid med 

intensjonen bak planen. 
 
Klager viser til reguleringsplanens saksfremlegg (vedlegg 12) og planbeskrivelse 

(vedlegg 14), og anfører at reguleringsplanens intensjon er å gi rom for en viss 
boligutvikling samt å ivareta bevaringshensyn som er viktige for miljøet.  

 
Klager anfører at den relativt lave utnyttelsesgraden på 15 prosent skal sikre en 
viss bevaring.  

Videre påpeker klager at dersom intensjonen bak reguleringsplanen var å være 
en verneplan ville det ikke vært gitt rivetillatelse til «Kommandanten» i 2018 

eller tillatt etablert barnehage innenfor arealet Sp-1 Park. 
 
Klager anfører at bygningsmyndighetens vurderinger i avslagsvedtaket 

inneholder motstrid. Det vises til at det i vedtaket innledningsvis vurderes at 
bygg C harmonerer med de bevaringsverdige bygningene, men at 

bygningsmyndigheten videre vurderer at bygg C ved sin plassering sørvest på 
eiendommen går på bekostning av de bevaringsverdige bygningene og samspillet 
på hele eiendommen. 

 
Klager mener at bygg C er plassert på en skånsom måte med tanke på 

eksisterende bolig, terreng, hage og vegetasjon av betydning for miljøet.  
Videre er klager ikke enig i at tiltaket, bygg C, er en omfattende utbygging og 
mener at tiltaket er i tråd med R-182 punkt 2 område SBb-1 tredje kulepunkt. 

Klager begrunner dette med følgende:  
 «Terreng endres svært lite ifm. tiltaket. Intern adkomst og snuareal på 

eiendommen til tiltaket gjøres med svært liten endring av terreng, og med 
et kjørbart areal av armert gress eller lignende vil arealet oppleves som 
grønt/gressplen.»  

 «Eksisterende vegetasjon bevares i all hovedsak. Kun opparbeidet plen og 
tre frukttrær fjernes til fordel for tiltaket. Hekk langs tomtegrense mot vei 

reetableres, slik at mistet hagerom mot syd blir gjenskapt.» 
 «Tiltaket er tilpasset med hensyn til å bevare eksisterende karakteristiske 

hagerom, slik at hagens romlige kvaliteter med vegetasjon opprettholdes 

med sine rette, stramme og avgrensede linjer og hekker. Tiltaket berører 
kun sydøstre del av hagerom, slik at hagerommets funksjon som 

«forhage» fortsatt eksponeres.» 
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 ««Midthage» med indre hagerom/platå rundt eksisterende bolig og uthus 
bevares, slik at hagekomposisjonen fortsatt er klart lesbar og 

opprettholder samspillet mellom hus og hage.» 
 «Hus C er plassert på nedre platå i hageanlegget og mellom de 

avgrensende hekkene som definerer anlegget. Det er ikke gjort 

terrenginngrep slik at opplevelsen av et nytt bygg mellom ytre hekk og 
hekkene som definerer de ulike nivåer og soner innenfor opprettholdes. 

Både terreng og hage av betydning for miljøet ivaretas med planlagt 
plassering av hus C. I tillegg er vegetasjon av betydning for miljøet 
beholdt. Det er spesielt hekkene som definerer hagen, men også større 

«prydtrær» som inngår i hagen. Kun eldre nyttevekster i ytre hage, som, 
ref. fylkeskommunen, er preget av manglende skjøtsel, er fjernet.» 

 
Vedrørende tidligere uttalelse fra Viken fylkeskommune påpeker klager at det 

ikke er innhentet ny uttalelse fra fylkeskommunen til denne saken, men at 
uttalelsen er fra søknad 2. Klager anfører at «fylkeskommunen uttaler seg ut fra 
et ønske om å verne boligen fra 1930 tallet med tilhørende hageanlegget fordi 

det ble anlagt etter Olav L. Moens hageplan. Olav L. Moen var en kjent størrelse 
innen landskapsplanlegging, og de viktigste anleggene, hvor bl.a. hageanlegget 

til UMB er ett av de viktigste.» 
 
Uttalelse fra Viken fylkeskommune til sak 21/02546 

I forbindelse med søknad 2 er det innhentet uttalelse fra Viken fylkeskommune 
som regional kulturminnemyndighet.  

 
Fylkeskommunen skriver at «prinsippet for utformingen av hagen tilsvarer Moens 
plan for boligtomtene i Kajaområdet noen år tidligere. Den har et indre hagerom 

omgitt av en ytre hage med nyttevekster og rammeplanting med hekker av 
spirea eller mispel. Alle linjer er rette og stramme. Området på nordøstsiden av 

huset er en gammel frukthage. Utad har hagen vært rammet inn med en klippet 
granhekk som delvis er bevart.» 
 

Fylkeskommunen vurderer så at «bolighuset, garasjen og hagen i Kirkeveien 15 
er bevaringsverdig fordi det er et helhetlig og svært godt bevart anlegg fra 1930-

tallet, og fordi det er knyttet til Olav L. Moen, som er en av de fremste 
hagekunstnerne i norsk landskapsarkitekturhistorie. Ut fra dette vurderer vi at 
eiendommen er et kulturhistorisk anlegg av nasjonal interesse.» 

 
Viken vurderer at boligene «harmonerer med de bevaringsverdige bygningene og 

at tiltakets omfang også er innenfor tillatt BYA og tillatte byggehøyder».  
De vurderer likevel at «forslaget ikke ivaretar helheten i anlegget og samspillet 
mellom hus og hage. Det er positivt at den indre hagen omkring eksisterende 

bolighus blir bevart, men mye av den den ytre hagen med nyttevekster som ble 
anlagt etter Olav L. Moens hageplan blir bygget ned og endret. Vi vurderer at 

dette ikke er i tråd med bestemmelsene som sier at eksisterende terreng, hage 
og vegetasjon av betydning for miljøet skal søkes bevart.» 
 

På bakgrunn av dette uttalte Viken fylkeskommune at «for å ivareta mer av 
helheten i anlegget, mener vi at utbyggingen bør reduseres. Vi vil spesielt 

anbefale at hus C nederst i hagen ut mot Kirkeveien tas ut.»  
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Viken fylkeskommune varslet også at dersom tiltaket i sin helhet, altså oppføring 
av 3 eneboliger, ble tillatt utbygd ville de vurdere å legge saken fram for 

fylkesrådet med forslag om å klage på vedtaket. 

 

Vurdering: 

Reguleringsplan for «Kommandanten» m.m. – NLH (R-182) ble vedtatt 
22.09.1999. I reguleringsplanen bestemmelse 2 område SBb-1 tredje kulepunkt 

fremgår det at «eksisterende terreng, hage og vegetasjon av betydning for 
miljøet skal søkes bevart». 
I saksfremlegget (datert 11.02.1999) (vedlegg 12) utarbeidet i forbindelse med 

reguleringsplanen fremgår det at planen har som hensikt å legge til rette for 
boligbygging i tilknytning til eiendommen «Kommandanten» og til fortetting «på 

et par boligeiendommer langs Kongeveien».  Videre fremgår det at 
hovedhensikten med planen «er å legge til rette for en viss utbygging, noe som 

riktignok endrer miljøet, men det settes krav til tilpassing til miljø og 
bebyggelse».  
I planbeskrivelsen til reguleringsplanen datert 26.05.99 (vedlegg 14) fremgår det 

at «spesialområdet for bevaring/boliger SBb-1 [er] regulert for å ivareta dagens 
eneboligsituasjon, men det er gjennom den foreslåtte utnyttelsesgrad lagt til 

rette for noe utvidelse av boligmassen. I tillegg er hensikten å gi hageanlegget et 
visst vern.» 
 

På bakgrunn av dette er kommunedirektøren enig med klager om at planen ikke 
er en «ren» verneplan der det ikke tillates utbygging, og er således enig i at 

planen skal åpne for en viss boligutvikling.  
Kommunedirektøren vurderer imidlertid at planens hensikt er at det tillates en 
viss boligutvikling, men at denne ikke skal gå på bekostning av bevaringsverdig 

bebyggelse og hageanlegg.  
 

Klager har lagt til grunn at det gjøres svært få terrengendringer og at 
eksisterende vegetasjon i all hovedsak bevares, med unntak av opparbeidet plen 
og tre frukttrær som fjernes til fordel for tiltaket. 

Kommunedirektøren vurderer at terreng og vegetasjon i stor grad bevares ved 
omsøkte tiltak.   

 
Kommunedirektøren viser til at ved å tillate oppføring av bygg C vil opplevelsen 
av et stort og luftig hageanlegg forsvinne. På den delen av eiendommen som det 

søkes oppført ny enebolig er det i dag en stor forhage som skaper åpenhet og 
romslighet i hagen. Slik hagen var før utbygging var både bakhage og forhage fri 

for bebyggelse. Det er gitt tillatelse til oppføring av boliger i bakhage og i deler 
av midthage. Ved å tillate ytterligere utbygging i forhage vil alle deler av hagen 
være bebygd med bolig. Kommunedirektøren vurderer at dette vil gå på 

bekostning av hageanlegget ved at eiendommen ikke lenger har en hage med 
større luftige områder. Ved å gi tillatelse til oppføring av bygg C vil helheten i 

hageanlegget bli skadelidende, og det vurderes at ved oppføring av bygg C vil 
den totale utbyggingen på eiendommen være så omfattende at hageanlegget 
som sådan ikke blir bevart. Det vises også til fylkeskommunens uttalelse der det 

vurderes at oppføring av tre nye eneboliger på eiendommen medfører at 
helheten i anlegget og samspillet mellom hus og hage ikke ivaretas.  
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På bakgrunn av dette er kommunedirektøren ikke enig med klager i at 
avslagsvedtaket er fattet i strid med hensikten med planen og bestemmelse 2 

område SBb-1 tredje kulepunkt. Kommunedirektøren mener tvert imot at ved en 
slik forståelse og ved de gitte vedtakene har kommunen handlet i tråd med 
intensjonen i planen, nemlig boligutvikling og bevaring. Kommunedirektøren 

vurderer at avslagsvedtaket er i tråd med reguleringsbestemmelsen og hensikten 
bak reguleringsplanen.  

  
Klager har anført at vurderingen i avslagsvedtaket er sprikende ved at det først 
er lagt til grunn at kommunen vurderer at bygg C harmonerer med de 

bevaringsverdige bygningene, for så å vurdere at bygg C ved sin plassering 
sørvest på eiendommen går på bekostning av de bevaringsverdige bygningene 

og samspillet på hele eiendommen. 
Kommunedirektøren er ikke enig med klager i at dette er vurderinger som 

motsier hverandre. I den første vurderingen er det foretatt en vurdering om at 
bygg C rent arkitektonisk er tilpasset den bevaringsverdige boligen på 
eiendommen. I den neste vurderingen er det vurdert hvorvidt bygget er tilpasset 

omgivelsene og miljøet på eiendommen for øvrig.  
 

Vedrørende klagers merknad om at fylkeskommunen uttaler seg ut fra et ønske 

om å verne boligen med tilhørende hageanlegg fordi det er anlagt etter Olav L. 
Moens hageplan vurderer kommunedirektøren at fylkeskommunen har vurdert 
eiendommen helhetlig og vurdert det som et anlegg av nasjonal interesse. På 

bakgrunn av dette har fylkeskommunen vurdert at den omsøkte utbyggingen på 
eiendommen ikke vil bevare hageanlegget og derfor ikke være i tråd med 

reguleringsbestemmelsen.  
 

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 

07.09.2022, og klagen tas således ikke til følge. Konklusjonen begrunnes med at 
omsøkte tiltak er i strid med reguleringsplan R-182 bestemmelse 2 område SBb-

1 tredje kulepunkt. 
 
Økonomiske konsekvenser: 

Ingen 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Ingen  
 

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

 
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 07.09.2022.  
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Vedtak av 07.09.2022 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 
 

 
 
 

 


