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Statsforvalterens vedtak - Ås - 55/547 og 55/548 - Sørbråtan 7 - 9 - 11 - 13 - 
15 - 17 og 12 - 14 - klage tillatelse fasadeendring - innsetting vinduer 

 
 
Vi viser til kommunens oversendelse datert 21.04.2022. Vi beklager sent svar herfra.  

 
Sakens bakgrunn  
Saken gjelder søknad fra Sørbråtan Eiendom AS om endring av gitt rammetillatelse/tillatelse til 
endring av fasader på åtte boliger. Fasadeendringen består i hovedsak av å sette inn nytt vindu i 
soverom i 2. etasje og 3. etasje, samt i stue og entré i 1. etasje. For to boliger er det også endret til 
større vinder mot øst, som vender mot et skogsområde. 
 
Rammetillatelse for de åtte boligene ble gitt i desember 2019. Administrasjonen i Ås kommune 
godkjente søknaden om endring av gitt rammetillatelse i vedtak 01.02.2022: 
 

«1. Med hjemmel i pbl. §20-3 jf. § 20-1 gir bygningsmyndigheten endringstillatelse for gnr 55 
bnr 547 og bnr 548 - Sørbråtan 7, 9,11,13,15,17,12 og 14 - Bolig C, D, E, F, G, H, I og J,  
fasadeendring. Tillatelsen gis på grunnlag av innkommet søknad.  
Vurdering fremkommer av saksutredningen. 
 
Godkjente tegninger: 

 Fasadetegning E3, A40-01 bolig C-G og I, rev. A datert 13.04.2021, mottatt 11.01.2022 
 Fasadetegning E3-B, A40-01 bolig H og J, rev. A datert 13.04.2021, mottatt 11.01.2022 

 

Kommunens vedtak av 01.02.2022 i sak 19/03102-13 stadfestes. Klagen har ikke ført 
frem. 
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Endringstillatelsen er et tillegg til Rammetillatelsene med Igangsettingstillatelser for de 
nevnte åtte boliger, og arkiveres på disse saker med følgende sak nr: 
19/03102, 19/03103, 19/03105, 19/03106, 19/03107, 19/03108, 19/03110 og  
19/03112.»   

 
Vedtaket ble påklaget av Bjørn Einar Skoglund, eier av naboeiendommen med gnr. 55, bnr. 518, i 
brev datert 04.02.2021.   
 
Hovedutvalg for teknikk og plan i Ås kommune tok ikke klagen til følge i møte 06.04.2022. 
 
Statsforvalteren har mottatt kopi av henvendelse fra klager til kommunen i e-post 29.04.2022. 
Statsforvalteren har også mottatt tilleggsopplysninger fra klager i e-post 06.07.2022 og 18.08.2022. 
 
Kommunal- og distriktsdepartementet har delegert myndigheten som klageinstans etter plan- og 
bygningsloven (pbl.) § 1-9 til Statsforvalteren. 
 
Statsforvalteren forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere 
saksreferat.  
 
Statsforvalteren ser slik på saken 
 
Statsforvalterens kompetanse i saken 
Klagen omhandler klage på endringstillatelse av 01.02.2022, mottatt brev av 01.02.2022 fra Ås 
kommune og klage på andre forhold tilknyttet byggesaken. I e-post 06.07.2022 oppfordres 
Statsforvalteren til å også vurdere forhold vedrørende byggehøyder. 
 
I den forberedende klagebehandlingen viser kommunen til at spørsmål knyttet til prosesser tidligere 
i byggesakene vil bli svart ut i eget brev til klager. Vi har mottatt kopi av henvendelser til kommunen 
og kopi av brev og e-poster fra kommunen hvor de besvarer spørsmål fra klager. 
 
Statsforvalteren presiserer at det er klage på vedtak om endringstillatelse av 01.02.2022 som er til 
behandling hos oss. Vi vil derfor ikke kommentere anførsler knyttet til øvrige vedtak i saken. 
 
Klagefrist for øvrige vedtak i saken 
Det er opplyst at rammetillatelse for de åtte boligene ble gitt i desember 2019. 
 
For ordens skyld opplyser Statsforvalteren om at forvaltningsloven § 31 siste ledd oppstiller en 
absolutt klagefrist på ett år fra vedtaket ble truffet: «Klagen kan ikke tas under behandling som 
klagesak dersom det er gått mer enn ett år siden vedtaket ble truffet.» Det kan ikke gis oppreisning 
av denne klagefristen.  
 
Er endringstillatelsen av 01.02.2022 gyldig? 
Spørsmålet Statsforvalteren skal ta stilling til er om endringstillatelsen av 01.02.2022 er gyldig. 
 
Rettslig utgangspunkt 
Bygningsmyndighetene må ha hjemmel i plan- og bygningsloven for å kunne avslå en søknad om 
byggetillatelse. Dette følger av legalitetsprinsippet i plan- og bygningsretten. Søknaden i denne 
saken kan derfor bare avslås dersom tiltaket er i strid med materielle bestemmelser i plan- og 
bygningsloven, arealformål eller juridisk bindende bestemmelser i gjeldende kommuneplan eller 
reguleringsplan. 
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Tiltakets forhold til plan 
Eiendommen er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel 2022-2034, vedtatt 15.06.2022. 
Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse i reguleringsplan for «Sørbråtan» (R-316), 
vedtatt 13.02.2019. 
 
Saksbehandlingen 
Klager viser til at det er tegnet flere snitt mellom nye og eksisterende boliger som del av 
nabovarselet. Klager finner det merkelig at det ikke er stilt krav om eller utarbeidet snitt for Hus I og 
klagers bolig, da dette er de boligene som ligger nærmest hverandre og således har størst 
innvirkning. Klager anfører at de ikke har hatt det riktige underlaget for å vurdere konsekvensene av 
tiltaket. 
 
Statsforvalteren viser til at endringstillatelsen gjelder fasadeendringer. Slik vi ser det, er det derfor 
primært fasadetegninger som er relevant. Vi kan ikke se at det er en saksbehandlingsfeil at det ikke 
er krevd utarbeidet tegninger av snitt mellom Hus I og klagers bolig. 
 
Kommunens vurdering av visuelle kvaliteter mv. 
I plan- og bygningsloven § 29-2 settes det krav til tiltakets visuelle kvaliteter: 
 

«Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens 
skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets 
bygde og naturlige omgivelser og plassering.» 

 
Vurderingen av om et tiltak har gode visuelle kvaliteter, ligger innenfor kommunens frie skjønn. 
Statsforvalteren skal derfor legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av 
om kravet til tiltakets visuelle kvaliteter er oppfylt, jf. forvaltningsloven § 34 andre ledd tredje 
punktum. Statsforvalteren må derfor i sin overprøving være varsom med å sette kommunens 
vurdering til side, med mindre den fremstår som utilstrekkelig eller urimelig. 
 
I vedtak av 01.02.2022 viser kommunen til at de i rammetillatelsen anbefalte å etablere vinduer i 
nordfasadene, for å skape kontakt med felles uteoppholdsareal/lekeområde og gi gjennomlys i 
boligene. I vedtaket skriver kommunen videre at: 
 

«Det er forståelig at naboen i nord ønsker lite innsyn fra nabobebyggelsen, men det er dog 
15 meter til den nærmeste bygning i luftlinje og orienteringen på den eksisterende boligen er 
med fasade mot sydvest som vender ut imot adkomstvei og felles grøntområde. Det er ikke 
endret på takterrassen. De nye boliger med tre plan ligger lavere i terrenget enn den 
eksisterende boligen og det kan gi noe innsyn, men ansvarlig prosjekterende er godt kjent 
med problemstillingen også fra reguleringssaken og har tilpasset vinduene og gjort dem så 
smale som mulig. Så det er tatt hensyn til eksisterende boliger. Ulempene for nabo blir ikke 
større enn det som må forventes i tettbygde strøk. 
Utformingen av boligene ligger innenfor gjeldende reguleringsbestemmelser.  
 
Kommunen har begrunnet sin anbefaling (se kopi fra rammetillatelsen ovenfor) og finner det 
er en viktig kvalitet som tilføyes.  
 
[…] 
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Ås kommune finner at omsøkte tiltak er i samsvar med reguleringsplan og tilfredsstiller 
kravet til visuelle kvaliteter.» 

 
Statsforvalterens vurdering er at kommunen har lagt riktige utgangspunkter til grunn for 
vurderingen, og vektlagt relevante og saklige hensyn. Statsforvalteren finner derfor ikke grunn til å 
sette kommunens vurdering til side. 
 
I e-post 06.07.2022 viser klager til at lekeplassen tilsynelatende er fjernet fra siste utomhusplan. 
Statsforvalteren kan ikke se at det får betydning for gyldigheten av vedtak av 01.02.2022. 
 
Statsforvalteren viser ellers til at det fremgår av rundskriv H-8/151 at: «når en bygning er oppført i 
lovlig avstand fra nabogrense, gir ikke plan- og bygningsloven § 29-4 hjemmel for å avslå søknad om 
fasadeendring for innsetting av vinduer.» 
 
Statsforvalteren kan etter dette ikke se at kommunen har hjemmel til å avslå søknad om 
fasadeendring. Kommunens endringstillatelse i vedtak av 01.02.2022 stadfestes. 
 
Konklusjon 
Kommunens vedtak av 01.02.2022 i sak 19/03102-13 stadfestes. Klagen har ikke ført frem.  
  
Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. § 1-9 og forvaltningsloven § 34.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Anne Danielsen Haugland 
seksjonssjef  

  
 
Ida Holm Espenes 
seniorrådgiver 

juridisk avdeling  
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 

Bjørn Einar Skoglund Dysterbråtan 17 1435 Ås 
STAGRUM ARKITEKTUR AS Burumveien 6 1430 ÅS 
SØRBRÅTAN EIENDOM AS Dyster gård Dysterveien 3 1435 ÅS 

 
 

 
1 «Rundskriv H-8/15 Til plan- og bygningsloven § 29-4. Byggverks plassering, høyde og  
avstand fra nabogrense» av 26.06.2015 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
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