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Gnr 107 Bnr 634 - Slorhøgda 10 - Bolig - Klage på vedtak om avslag 
i dispensasjonssak  
 
Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 14/00405-49 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 21.08.2014 

 
 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) finner at klagers anførsler ikke utgjør nye 
momenter som må medføre en annen vurdering av saken enn det som fremkommer 
av kommunens opprinnelige vedtak av 08.05.2014. HTM opprettholder rådmannens 
vedtak av 08.05.2014, sak nr. 14/00405-27 og klagen tas således ikke til følge. 
Saken oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.  
 
 
Ås, 12.08.2014 
 
Trine Christensen Arve Bekkevard 
Rådmann for Teknisk sjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Vedlegg: 
0. Saksfremlegg 08.05.2014, 1. Søknad om tillatelse i ett trinn, 2. Tegninger, 3. Brev 
fra oppmålingssjef Halvor Bruun, 4. Reguleringsplan for Fålesloråsen , 5. 
Reguleringskart for Fålesloråsen, 6. Merknader fra ansvarlig søker, 7. Informasjon 
om nye naboer , 8. Kommentarer til saksfremlegg , 9. Klage på vedtak 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter i saken 
 
Vedtak i saken sendes til: 

 Ansvarlig søker 

 Tiltakshaver 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Bygningsavdelingen i Ås kommune mottok den 27.01.2014 søknad om dispensasjon 
og tillatelse til bruksendring av bolighus i Slorhøgda 10, på gnr. 107 bnr. 634. 
Godkjent enebolig med hybelleilighet var tenkt omgjort til firemannsbolig 
 
Bygg- og geodataavdelingen i Ås kommune informerte deretter ansvarlig søker om at 
saken var av prinsipiell art og måtte behandles politisk i hovedutvalg for teknikk og 
miljø (HTM). Bygg- og geodataavdelingen begynte så arbeidet med 
saksfremlegg/innstilling til møtet i HTM den 27.02.2014.  
 
På HTM-møtet den 27.02.2014 ble det fattet vedtak om utsettelse av saken grunnet 
uenighet blant politikerne og behov for ytterligere opplysninger og tegningsgrunnlag.  
 
Saken ble deretter utdypet med tegningsgrunnlag og lagt frem på nytt i møte den 
03.04.2014. Saken ble også på dette møtet utsatt grunnet stor saksmengde. 
Ansvarlig søker ble holdt løpende oppdatert, og fikk både etter møtet den 27.02.2014 
og den 03.04.2014 mulighet til å komme med innspill. Disse ble tatt til etterretning og 
inkorporert i saksfremlegget.  
 
Endelig saksfremlegg ble deretter lagt frem og behandlet på møtet den 08.05.2014. 
Det ble på dette møtet fattet enstemmig vedtak om avslag på 
dispensasjonssøknaden. Ansvarlig søker ble informert om vedtaket den 13.05.2014, 
og klage på vedtaket ble mottatt den 03.06.2014. Klagen ble således fremmet 
rettidig, jf. plan- og bygningsloven (pbl) § 1-9 jf. forvaltningsloven kapittel 6.  
 
Det vises til saksmappen og saksfremlegget datert 08.05.2014 (vedlegg 0-8) for 
ytterligere opplysninger i saken.  
 
Rådmannens vurdering 
Ås kommune ved bygg- og geodataavdelingen mottok som nevnt klage på 
dispensasjonsavslaget den 03.06.2014 (vedlegg 9).  
 
I klagen rettes det kritikk mot oppmålingsavdelingen i Ås kommune sin håndtering av 
saken. Det anføres blant annet at oppmålingssjefen i sine møter med tiltakshaver 
burde ha informert om forholdet til plan- og bygningsloven. 
 
Som nevnt i saksfremlegg av 08.05.2014 består saken av to deler, følgelig en 
seksjoneringsdel og en byggesaksdel. Disse delene behandles av to ulike 
avdelinger, følgelig bygg- og geodataavdelingen og oppmålingsavdelingen i Ås 
kommune. Seksjonering etter eierseksjonsloven kan utføres uavhengig av hvilken 
byggetillatelse som ligger til grunn for bygget. Ved bruksendring slik som i dette 
tilfellet er det tiltakshavers eget ansvar å på egen hånd eller gjennom ansvarlig søker 
sørge for at bruksendringen er i tråd med gjeldende regelverk. 
 
Klager viser videre til at det i søknad om tilbygg til kjellerdelen i eneboligen 
presiseres at dette gjelder «seksjon 3», og at bygg- og geodataavdelingen derfor 
burde skjønt at det nå var opprettet en seksjon 3 i bygget.  
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Som nevnt i saksfremlegg av 08.05.2014, burde bygg- og geodataavdelingen nok ha 
registrert dette forholdet.  Likevel må det presiseres at bygg- og geodataavdelingen 
forholder seg til det tiltaket som er omsøkt og behandler dette etter gjeldende 
regelverk. Da bygg- og geodataavdelingen ikke var gjort kjent med 
oppdelingen i fire enheter, var anvendt terminologi i søknaden heller ikke noe som 
ble vektlagt. Rådmann presiserer også at publikum ofte benytter ord og uttrykk som 
fra et faglig perspektiv betyr noe annet, og bruk av ordet «seksjon 3» var derfor ikke 
bakgrunn for videre oppfølging.  
 
Klager viser igjen til e-postkorrespondanse mellom eiendomsmekler og 
saksbehandler i september 2011. Mekler ville her vite om seksjon 3 var godkjent og 
omsettelig. Bygg- og geodataavdelingen informerte her om at salg av seksjon 3 
kunne gå som planlagt, men at resten av bygningen ikke kunne selges før forholdene 
ellers var avklart. Rådmann ser at denne uttalelsen var svært uheldig. Likevel må det 
presiseres som nevnt i saksfremlegg av 08.05.2014, at denne formuleringen aldri var 
ment som en «uforbeholden godkjenning» av seksjon 3. Bygg- og 
geodataavdelingen la til grunn at mekler som en profesjonell aktør i saken var kjent 
med forvaltningspraksis og visste at en eventuell bruksendring til flere enheter 
uansett krevde søknad og tillatelse før saken var endelig. Klager viser i tillegg til at 
tiltakshaver ikke var kjent med denne korrespondansen før lenge etter at salget var 
gjennomført. Dette illustrerer at spørsmålet om seksjon 3’s gyldighet kun kom fra 
mekler og at tiltakshaver selv uansett ville solgt seksjonen uten å sette seg inn i de 
faktiske og juridiske forhold. 
 
Av brev datert 21.06.2013 kommer det klart frem at uttalelsen om seksjon 3 ble gitt 
på feil premisser. Da det kom frem at seksjon 3 allerede var solgt uten verken å 
søkes bruksendret eller istandsettes i tråd med tekniske krav slik bygg- og 
geodataavdelingen forutsatte, sendte bygg- og geodataavdelingen ut brev om at 
uttalelsen vedrørende seksjon 3 var forhastet. Dessverre var seksjonen da solgt.  
 
Klager viser til at ferdigattest ikke ble gitt før reviderte tegninger var mottatt. 
Endringene innebar blant annet hems, fjerning av trapp mellom hovedenhetens 
første og andre etasje, samt innsetting av kjøkken i kjelleretasjen. Rådmann tar 
denne informasjonen til etterretning. Opplysningene endrer imidlertid ikke det faktum 
at både «seksjon 3» og «seksjon 4» skulle vært søkt bruksendret.  
 
Klager viser videre til at saksfremleggets informasjon om Zephyr Norge sin etablering 
er uriktig og anfører at Zephyr Norge først ble stiftet 09.05.2012. Etter det rådmann 
kan se, ble foretaket stiftet i Storbritannia den 14.09.2010 med navnet «Bygg- og 
innredning Limited». Foretaket ble deretter registrert i Brønnøysundregisteret den 
09.10.2010. Den 09.05.2012 endret foretaket deretter navn til Zephyr Norge. 
Rådmann kan derfor ikke se at opplysningene i forrige saksfremlegg er uriktige.  
 
Klager viser videre til saksbehandlers uttalelse i brev datert 01.11.2011. Her blir det 
blant annet skrevet følgende: «det er nå innsendt dokumentasjon som viser at 
underetasjen tilfredsstiller krav til brannskiller». Videre står det «det vil si at det 
allerede er dispensert fra bestemmelsene ved å gi tillatelse til 3 boenheter i 
bygningen». Klager mener at også dette må kunne tolkes som en godkjenning av 
seksjon 3. Rådmann påpeker imidlertid at saksbehandler her viser til de tekniske 
sidene ved byggverket. Saksbehandler mente at det teknisk sett var mulig å 
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godkjenne seksjon 3, og at en eventuell dispensasjonssøknad derfor ikke ville kunne 
avslås på grunnlag av tekniske mangler. Det er likevel stadig klart at bruksendring 
forutsetter søknad og dispensasjon.  
 
Naboen, som nå har flyttetm rettet merknader til tiltaket, og disse ble tatt med i 
dispensasjonsvurderingen. Rådmann presiserer at disse merknadene er vurdert på 
selvstendig grunnlag, og ville blitt vurdert uavhengig av naboens henvendelse.  
 
Hva gjelder tilkomstproblematikken, vises det til saksfremlegget av 08.05.2014 der 
dette blir drøftet inngående.  
 
Hva gjelder øvrige anførsler i klagen, kan rådmann ikke se at disse utgjør nye 
momenter som må medføre en annen vurdering av saken enn det som fremkommer 
av kommunens opprinnelige vedtak av 08.05.2014.  
 
Betydningen av tidligere uheldige uttalelser 
Rådmann erkjenner igjen at det er gitt uheldige uttalelser i denne saken. Av NOU 
2005: 12, «mer effektiv bygningslovgivning» del 3, kapittel 14, pkt. 14.4.4.3 følger det 
at det i søkers favør kan vektlegges tidligere uheldig saksbehandling ved vurdering 
av om dispensasjon skal gis. Det vises blant annet til ombudsmannens årsmelding 
1978 side 72, hvor det refereres til en sak hvor fylkesmannen og 
miljøverndepartementet som klageinstans nektet tillatelse til oppføring av hytte på 
grunneiers eiendom. Ombudsmannen uttaler blant annet: «Jeg kan ikke se at det 
som er anført mot hyttebygging på hans tomt er så tungtveiende at det bør stå i veien 
for (å gi tillatelse og dermed vektlegge den uheldige saksbehandlingen i saken)».  
 
Det er altså klart at kommunen kan vektlegge sin uheldige saksbehandling i 
dispensasjonsvurderingen dersom det ikke foreligger momenter i saken som må 
anses som så tungtveiende at dispensasjon likevel ikke bør gis. Rådmann erkjenner 
som nevnt at det er gitt uheldige uttalelser i denne saken, som kan ha vært grobunn 
for flere misforståelser. Likevel mener rådmann at disse uttalelsene er tatt ut av 
sammenheng og tillagt vekt i den retning som passer søker best. På dette grunnlag 
må betydningen av kommunens uheldige uttalelser reduseres tilsvarende.  
 
Rådmann har videre veid betydningen av kommunens uheldige uttalelser opp mot de 
alminnelige vilkår for dispensasjon i medhold av pbl. § 19-2.  
 
Av saksfremlegg av 08.05.2014 heter det:  
«Rådmannen finner i stedet grunn til å legge avgjørende vekt på at de bebygde 
eiendommer ellers i området består av eneboliger eller eneboliger med 
hybelleiligheter. Naboene vil i dette regulerte området dermed ha en forventning om 
at ny bebyggelse i området skal følge gjeldende reguleringsbestemmelser. 
 
Det er også mange ubebygde eiendommer i området, og en dispensasjon i dette 
tilfellet vil dermed ha en alvorlig presedensvirkning der konsekvensen blir uheldig 
uthuling av reguleringsplanen. En dispensasjonspraksis i området vil igjen kunne 
medføre forskjellsbehandling, da de som har bygd hittil i området, har bygd i den tro 
at reguleringsplanen er et juridisk bindende dokument. 
 
Tatt i betraktning fremtidige byggesøknader i området må det dermed legges til 
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grunn at en dispensasjon i dette tilfellet vil medføre ulemper som etter rådmannens 
syn vil veie betraktelig tyngre enn fordelene.» 
 
Etter dette finner rådmann at de ulemper ved å gi dispensasjon som her nevnes er 
så tungtveiende og må tillegges så stor betydning at dispensasjon ikke bør gis. 
Dersom klagen tas til følge vil dette få så store konsekvenser i området og ha så 
store presedensvirkninger at rådmann ikke kan tilråde dette.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Zephyr Norge har mottatt varsel om erstatningskrav/regresskrav fra Protector 
Forsikring ASA som følge av reklamasjon og stevning fra kjøper av «seksjon 3», 
pålydende 3,2 millioner kroner.  
 
Av NOU 2005: 12, «mer effektiv bygningslovgivning» del 3, kapittel 14, pkt. 14.4.4.2 
om individuelle forhold heter det blant annet:  
 
«Utenom de tilfeller hvor det dreier seg om forhold knyttet til søkerens fysiske 
person, er det vanskelig å se at individuelle forhold kan eller skal tillegges vekt.» Det 
vises videre til ombudsmannens årsmelding 1994 side 270 flg. Ombudsmannen la til 
grunn at det er svært tvilsomt om det er rettslig adgang til å legge avgjørende vekt på 
hensynet til byggesøkerens økonomiske tap i dispensasjonsvurderingen. 
Ombudsmannen vektla at dersom en legger avgjørende vekt på de økonomiske 
konsekvensene vil den reelle toinstans prøvelsen av en byggesak kunne bli illusorisk.  
 
For ordens skyld gjentar rådmann at Zephyr Norge som profesjonell aktør i saken må 
kunne forventes å ha kjennskap til gjeldende regelverk og det faktum at bruksendring 
er søknadspliktig. Av tiltakshaver kan det ikke forventes det samme. Rådmann finner 
imidlertid grunn til å stille høyere krav til tiltakshaver i dette tilfellet, da vedkommende 
har fått profesjonell bistand siden senest 09.10.2010, og i tillegg har vært ansatt som 
daglig leder i Zephyr Norge.  
 
På dette grunnlag finner rådmannen ikke å kunne vektlegge den  
økonomiske situasjon i denne saken.  
 
Alternativer: 
Rådmannen presiserer at en bruksendring som den omsøkte bør avklares i 
overordnet plan. Reguleringsplanen er styrende i dette området og formålet er å 
skape langsiktighet, stabilitet og forutberegnelig saksbehandling i kommunen. 
Reguleringsplanen er et juridisk bindende dokument, og rådmannen ser det slik at en 
dispensasjon fra formålet klart vi undergrave reguleringsplanens styringsverdi. 
 
Rådmannen viser til at en eventuell tilrettelegging for firemannsboliger må skje 
gjennom omregulering av den konkrete eiendom, og ikke gjennom dispensasjon. 
Plan- og utviklingssjefen i Ås kommune har imidlertid uttalt at en omregulering av 
eiendommen ikke vil la seg gjøre, både på grunn av tilkomstproblematikk og på 
grunn av de alvorlige presedensvirkninger en slik omregulering vil få. 
 
Rådmann mener bruksendring som i denne saken derfor bør skje gjennom en 
endring av reguleringsplanen og området i sin helhet, og ikke gjennom 
enkeltstående vedtak. 
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Konklusjon: 
Etter en konkret helhetsvurdering finner rådmannen at klagen ikke bør tas til følge. 
Klagers anførsler utgjør ikke nye momenter som må medføre en annen vurdering av 
saken enn det som fremkommer av kommunens opprinnelige vedtak av 08.05.2014.  
 
 
Kommunens vedtak av 08.05.2014 bør derfor opprettholdes og saken bør 
oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.   
 
 
 
 


