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Gnr 42 Bnr 249 - Lyngveien 25 - Klage på vedtak om dispensasjon 
for å opprettholde den tredje boenheten -ved søknad om 
rammetillatelse påbygg enebolig til tomannsbolig. 
 
Saksbehandler: Bertha Solheim Hansen Saksnr.: 13/00058-34 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 05.06.2014 
      

 
 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø har vurdert klage på vedtak i sak 30/14 og finner 
ikke at det fremkommer nye momenter i saken. Vedtak i sak 30/14 opprettholdes, 
saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
 
Ås, 23.05.2014 
 
Trine Christensen Arnt Øybekk 
Rådmann Teknisk sjef 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 
 
Vedlegg: 
1. Kartutsnitt med regulering., 2. Søknad om rammetillatelse., 3. 
Reguleringsbestemmelser - R-260., 4. Søknad om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene., 5. Nabomerknad., 6. Ansvarlig søkers svar på 
naboklage., 7. Saksfremlegg HTM 03.04.14 - Gnr 42 Bnr 249 - Lyngveien 25 - 
Dispensasjonssøknad , 8. Vedtak HTM, 03042014, Sak 30/14, Gnr 42 Bnr 249 - 
Lyngveien 25 - Dispensasjon, 9. Klage på vedtak fra nabo, 10. Støtteerklæring for 
naboklage fra gjenboen. 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Alle dokumenter i saken. 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Arkitektene Fosse og Aasen AS, Drammensveien 126, 0277 Oslo 
Daniel Ellingsen og Julian T. Moussawi, Lyngveien 25, 1430 Ås 
Signe Skare og Kåre Årsvoll, Starrveien 2, 1430 Ås 
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SAKSUTREDNING: 
 

Historikk i kronologisk rekkefølge: 
Følgende vesentlige dokumenter foreligger i saken. 
05.07.2013  Søknad om rammetillatelse ble mottatt. 
23.09.2013 Søknaden var komplett. 
02.10.2013 Søknaden ble avslått. 
22.10.2013 Klage på vedtak om avslag ble mottatt. 
12.12.2013 Hovedutvalget for teknikk og miljø klagebehandler saken. Avslag 

opprettholdt. Se Sak nr. 123/13 
20.12.2013 Saken sendes til Fylkesmannen for klagebehandling. 
10.03.2014 Søknad om dispensasjon for den tredje boenhet ble mottatt. 
13.03.2014 Trekker klagen om klagebehandling hos Fylkesmannen. 
03.04.2014 Hovedutvalget for teknikk og miljø behandler dispensasjonssøknaden. 

Vedtak om innvilget dispensasjon.  Se Sak nr. 30/14 
08.04.2014 Vedtak om dispensasjon. Kopi av saksprotokoll. 
30.04.2014 Klage på vedtak om dispensasjon fra nabo samt støtteerklæring fra 

gjenbo. 
 
 
Sammendrag: 
Etter at dispensasjonssøknaden ble innvilget i HTM den 03.04.2014 er det på nytt 
kommet inn klage fra naboen på gnr. 42 bnr. 81, Starrveien 2. Klagen er vedlagt en 
støtteerklæring fra gjenboeren på gnr. 42 bnr.198, Starrveien 3. 
 
Fakta i saken: 
Saken er beskrevet i tidligere saksfremlegg og vedtak sak nr. 30/14 som ligger i 
saken vedlegg 7 og 8.  
Klagen fra naboen med støtteerklæring fra gjenboeren – se vedlegg 9 og 10 -
omhandler det store bygningsvolum, den forventede økning i trafikkmengden i 
Starrveien og undergravingen av den nylig vedtatte reguleringsplan for området. 
Naboen klager også over at det ikke er medsendt orientering om klageadgang i det 
oversendte vedtaket i sak 30/14. 
 
Rådmannen har vurdert klagen og finner at det ikke kommer frem nye momenter i 
saken. 
Alle temaer i klagen er drøftet tidligere. 
Naboen har fremmet klagen innenfor tidsfristen, så den manglende oversende av 
orienteringen har ikke hatt noen reell betydning for klagesaken. 
 
Kommentar til økt trafikkmengde i Starrveien. Ut ifra det innsendte situasjonskartet vil 
det ikke forekomme noen endring i antall biloppstillingsplasser/garasjer med utkjørsel 
mot Starrveien, da de økte kravene ivaretas med adkomst fra Lyngveien. 
 
Konklusjonen:  
Rådmannen finner ikke at det fremkommer nye momenter i klagen og anbefaler at 
Hovedutvalget for teknikk og miljø opprettholder vedtaket om dispensasjonen for den 
tredje boenheten. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei. 


