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Gnr 102 bnr 418 - Nordbyveien 96 - Næringsbygg - Bilanlegg - 
Byggetrinn 2 - Avvisning av klage 

 
Saksbehandler: Are Evju Saksnr.: 18/01462-24 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33. 
 
Vedtak av 08.10.2018, doknr. 18/01462-21, om avvisning av klage opprettholdes og 
klagen på avvisningsvedtaket tas således ikke til følge.  
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
 
 
Ås, 19.10.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen  
Rådmann Teknisk sjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
HTM 
 
Behandlingsrekkefølge: 

1. Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 

Vedlegg: 
1. Klage på rammetillatelse avvist 
2. Klage på avvisning av klage 
3. Klage på rammetillatelse 
4. Gnr 102 bnr 418 - Område øst for Solbergkrysset - Næringsbygg - Bilanlegg - 
Byggetrinn 2 - Rammetillatelse 
5. Godkjent snittegning 
6. Godkjente fasadetegninger 
7. Merknader fra Skitunet boligsameie 
8. Godkjent situasjonskart 
9. Godkjent situasjonsplan 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
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Samtlige dokumenter i saken 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 Ansvarlig søker, Meinich Arkitekter 

 Tiltakshaver, Solbergkrysset Ås AS 

 Klager, Erik Bærøe 
 
  



Ås kommune 

18/01462-24 Side 3 av 8 

Saksutredning: 
 
Sammendrag av saken: 

Det er Rådmannens vurdering at klagen ikke inneholder momenter som medfører en 

annen vurdering av saken enn det som fremkommer av Rådmannens vedtak av 

08.10.2018. 

Rådmannen fastholder at vedtaket om klage skal avvises, da klagen er fremsatt for 

sent og påklager mangler rettslig klageinteresse. 

Rådmannen anbefaler derfor at vedtaket av 08.10.2018 opprettholdes og at klagen 

på avvisningsvedtaket ikke tas til følge. 

Sakens bakgrunn: 

Rådmannen fattet den 08.10.2018 følgende vedtak: 

Vedtaket som påklages ble vedtatt 22.08.2018. Vedtaket ble mottatt av styret i 
sameiet samme dag. Følgelig skulle klage vært fremsatt innen 12.09.2018 jf. 
Forvaltningsloven § 29 jf. § 30. Ås kommune mottok klage på vedtak 27.09.2018.  
Således er klagen ikke rettidig fremsatt jf. Forvaltningsloven § 29, og avvises jf. § 33 
(2).  
 
Videre er det kommunens vurdering at påklager uansett ikke har rettslig 
klageinteresse. Det følger av forvaltningsloven § 28 første ledd at enkeltvedtak kan 
påklages av den som har vært part i saken og av andre med rettslig klageinteresse. 
Det er en presumsjon1 i plan- og bygningsloven at naboer som har fremsatt 
merknader til byggesøknad regnes som part. Påklager har ikke kommet med 
merknader til byggesøknaden, og er således ikke part.  
 
Det er en høyere terskel for å påberope seg rettslig klageinteresse som nabo når det 
ikke har kommet merknader til byggesøknaden. Det er kommunens vurdering at 
påklagers rettslige interesser var ivaretatt ved at styret har kommet med 
bemerkninger til byggesøknaden, men valgte å ikke påklage vedtaket. Påklager har 
ikke selvstendig rettslig klageinteresse når styret vært aktiv i tidligere prosesser av 
byggesaken. 
 

Avvisning av klage regnes som et enkeltvedtak jf. Fvl. § 2 tredje ledd, og kan 

påklages etter § 28. 

Vedtaket ble påklaget den 09.10.2018. Klagen er således fremmet rettidig, jf. fvl. § 

29. 

Fakta i saken: 

Den 22.08.2018 innvilget Rådmannen rammetillatelse for oppføring av byggetrinn to 

                                            
1 Presumsjon er en antakelse eller formodning om at noe fremstår som mer sannsynlig enn noe annet så fremt 
det ikke blir ført bevis for noe annet. 
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for Møller bil på gnr./bnr. 102/418 Nordbyveien 96. Tiltaket er i henhold til gjeldende 

reguleringsplan.  

I forbindelse med søknaden om tillatelse til tiltak sendte styret i Skitunet boligsameie 

nabomerknader til byggesøknaden. Styret ble således en part i byggesaken. Styret 

påklaget ikke vedtaket av 22.08.2018. 

Den 27.09.2018 ble vedtaket påklaget av en nabo som er bosatt i Skitunet 

boligsameie. Påklager kom ikke med nabomerknader i forbindelse med 

byggesøknaden, og er således ikke part i byggesaken. 

Rådmannen fattet 08.10.2018 vedtak om avvisning av vedtak primært på bakgrunn 

av oversittet tidsfrist, sekundært på bakgrunn av manglende rettslig interesse. 

Rådmannens avvisning er påklaget, og grunnlag for denne klagebehandlingen. 

Klagens innhold: 

I det følgende siteres klagen i sin helhet. 

Jeg har dessverre vært avskåret fra å holde tidsfristene Kommunen viser til. Årsaken 

er at jeg mottok tolkbare tegninger fra arkitekt først 28.09.2018. De tegninger jeg 

tidligere har sett i tilknytning Rammetillatelsen, har ikke den informasjon og bredde 

som er nødvendig for å analysere tiltaket. 

Jeg ber derfor om forståelse for overskridelse av eventuelle tidsfrister og tror at 

kotyme og en rimelig behandling vanligvis tolererer dette. 

Jeg er uenig i Ås Kommunes tolkning og utøvelse av Forvaltningsloven § 28 første 

ledd. 

• AURLIEN VORDAHL & CO ADVOKATFIRMA AS har blant annet kommentert 

denne problemstilling på sin hjemmeside https://avco.no/rettslig-klageinteresse-plan-

og-bygningsloven/  

Sitat Aurlien Vordahl: «Et særlig tilfelle oppstår hvis sameiere, eierseksjonssameiere 

ellerborettshavere ønsker å klage på et byggevedtak som berører deres sameie, 

eierseksjonssameie eller borettslag. Det er uttalt en presumsjon for at styret ivaretar 

sameiernes, eierseksjonssameiernes eller borettslagets interesser med den virkning 

at sameier, eierseksjonssameier eller borettshaver ikke kan ha rettslig 

klageinteresse. Dette er imidlertid ikke riktig. Også sameier, eierseksjonssameier 

eller borettshaver kan ha rettslig kageinteresse. Dette gjelder uavhengig av om et 

styre har uttalt seg. Årsaken er lovens ordlyd som henviser til en konkret 

helhetsvurdering av om den som klager har klageinteresse.» 

• Også andre kommuner har andre holdninger uttrykt for å ivareta sine innbyggeres 

interesser: Jeg viser for eksempel til Tingvoll Kommunes 

hjemmeside:https://www.tingvoll.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-

eiendom/klage/klage-i-plansaker/  

https://avco.no/rettslig-klageinteresse-plan-og-bygningsloven/
https://avco.no/rettslig-klageinteresse-plan-og-bygningsloven/


Ås kommune 

18/01462-24 Side 5 av 8 

Sitat fra Tingvoll Kommune: “For at kommunen skal behandle klagen din, må du 

være part i saken eller ha rettslig klageinteresse. For at du skal være part i saken, 

må vedtaket rette seg mot deg, eller direkte gjelde deg. For at du skal ha rettslig 

klageinteresse må du ha en tilknytning til saken. Du kan også ha enrettslig 

klageinteresse om du har en viss tilknytning til saken. Dette gjelder naboer, 

gjenboere, beboere i nærområdet, velforeninger og interesseorganisasjoner hvor 

saken berører eiendommen fysisk (sol, luft, lys og skolevei) eller økonomisk 

(konkurranseforhold ogverdiforringelse). Om du har rettslig klageinteresse vurderer 

kommunen i hvert enkelt tilfelle.” 

Jeg synes det er merkelig og udemokratisk at de forskjellige kommuner i Norge 

benytter lover og forskrifter på forskjellig måte. 

• Ås Kommune argumenterer med: «Det er en høyere terskel for å påberope seg 
rettslig klageinteresse som nabo når det ikke har kommet merknader til 
byggesøknaden. Det er kommunens vurdering at påklagers rettslige interesser var 
ivaretatt ved at styret har kommet med bemerkninger til byggesøknaden, men valgte 
å ikke påklage vedtaket. Påklager har ikke selvstendig rettslig klageinteresse når 
styret vært aktiv i tidligere prosesser av byggesaken. 
Hvor har en slik argumentasjon sitt utspring i lov eller forskrift? Er dette noe man har 

funnet på i Ås Kommune? Hvordan skal jeg kunne ha merknad til en byggesøknad, 

som jeg ikke har mottatt eller har funnet på Ås Kommunes hjemmeside? 

Det er trist å se Ås Kommunes argumentasjon for å overkjøre og ikke behandle en 

klage. Det er useriøst å henvise til forhold som ikke er reguler i loven eller forskriften 

Rådmannens vurdering av klagen: 

Det er Rådmannens vurdering at klagen ikke inneholder momenter som medfører en 

annen vurdering av saken enn det som fremkommer av Rådmannens vedtak av 

08.10.2018. 

Først om Rådmannens primære avslagsgrunnlag om at klagefristen er oversittet.  

Vedtaket som er påklaget ble fattet 22.08.2018. 

Det følger av forvaltningsloven § 28 første ledd at «fristen for å klage er 3 uker fra det 

tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part.» Som det 

fremgår av vedtak av 08.10.2018 er påklager ikke part i saken, så vedtaket om 

rammetillatelse er ikke sendt til påklager. 

Videre følger det av forvaltningsloven § 28 andre ledd at «for den som ikke har 

mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt han har fått eller 

burde skaffet seg kjennskap til vedtaket».  

En naturlig språklig forståelse av bestemmelsen er at det ikke er nødvendig at klager 

kjente til vedtaket, det er tilstrekkelig at den som klager burde ha skaffet seg 

kunnskap om vedtaket. 
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Det er på det rene at det er tilstrekkelig med nabovarsel til styret i et sameie ved 

søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven, jf. Byggesaksforskriften § 

5-2. Intensjonen med nabovarsel er at berørte naboer skal få anledning til å ivareta 

sine interesser. Det er av effektivitets- og ressurshensyn at det er tilstrekkelig å 

varsle et styre, og ikke alle hjemmelshavere i et sameie. Dette er hensyn både ut fra 

tiltakshavers oppgaver og fordi et styret er ansett å være best egnet til å ivareta et 

sameies interesser.   

I saken som foreligger ble styret i sameie underrettet om vedtaket om tillatelse til 

tiltak den 22.08.2018. Kommunen må legge til grunn at styret påtar seg sine 

oppgaver med å informere sameiets beboere om vedtak hvis det berører sameiets 

interesser. Det må således legges til grunn at påklager «burde ha skaffet seg 

kjennskap til vedtaket» på samme dag som sameiets styre. Følgelig skulle klage 

vært fremsatt innen 12.09.2018 jf. Fvl. § 29 jf. § 30.  

Det følger av forvaltningsloven § 31 første ledd bokstav b at «selv om klageren har 

oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling såframt det av (…) særlige 

grunner er rimelig at klagen blir prøvd.»  

Ordlyden «særlige grunner» innebærer at det skal svært vektige grunner til å 

behandle en klage som har innkommet etter at klagefristen har utløpt. 

Klager anfører at han har «vært avskåret fra å holde tidsfristene Kommunen viser til» 

fordi vedkommende «mottok tolkbare tegninger fra arkitekt først 28.09.2018. De 

tegninger jeg tidligere har sett i tilknytning Rammetillatelsen, har ikke den 

informasjon og bredde som er nødvendig for å analysere tiltaket.» Det er 

rådmannens vurdering at tegningene som var tilknyttet rammetillatelsen er faglig 

gode tegninger som inneholder nødvendig informasjon til å vurdere tiltakets 

innvirkning på nærområdet. Tegningene inneholdt kotehøyder i henhold til 

høydebestemmelsen i reguleringsplanen. Videre har påklager ikke søkt om utvidet 

klagefrist, som han hadde hatt anledning til. 

Det er således Rådmannens vurdering at det ikke foreligger «særlig grunner» til at 

klagen skal bli prøvd jf. § 31 bokstav b selv om klageren har oversittet klagefristen.  

Ettersom klagefristen var oversittet, og det ikke foreligger særlige grunner til å 

behandle klagen selv om klagefristen er oversittet, skal kommunen avvise saken jf. 

Fvl. § 33 annet ledd annet punktum.  

Videre til Rådmannens sekundære avslagsgrunnlag om at påklager ikke innehar 

rettslig klageinteresse.  

Det følger av forvaltningsloven § 28 at «enkeltvedtak kan påklages av en part eller 

annen med rettslig klageinteresse.»  

Hadde påklager kommet med merknader til byggesøknaden er det på det rene at 

påklager hadde fått partsstatus i byggesaken. Det er videre på det rene at hvis en 
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anses som part i en sak er det en presumsjon om at en også har rettslige 

klageinteresse.  

Sameiets styre hvor påklager bor har som nevnt kommet med merknader til 

byggesøknaden og er part i saken. Det er en presumsjon om at styret for sameier og 

borettslag er best egnet til å ivareta sameiets interesser.  

Som det fremgår av vedtak av 08.10.2018 er påklager ikke en part i saken. Det blir 

dermed et spørsmål om påklager likevel har klageinteresse.  

Påklager anfører at naboer kan ha rettslig klageinteresse. Rådmannen er enig at 

naboer kan ha rettslig klageinteresse, men som det fremgår av Innst. 270 L (2013-

2014) må det avgjøres konkret i hver enkelt sak hvem som har rettslig klageinteresse 

i byggesaker. Det må avgjøres konkret ut fra en samlet vurdering av kravets 

aktualitet og partenes tilknytning til det, og om vedkommende har et reelt behov for å 

få kravet avgjort. Det er således ikke gitt i enhver byggesak at en nabo som ikke er 

part i saken har rettslig klageinteresse.  

I vurderingen om det foreligger rettslig klageinteresse må hensynet til tiltakshavers 

forutberegnelighet vurderes. Generelt vil hensynet ha større vekt jo lenger tid som er 

gått etter at vedtaket er fattet. Tiltakshaver har en berettiget forventing til at vedtaket 

blir stående når klagefristen er oversittet med 2 uker, og ingen av partene i saken har 

påklaget vedtaket eller søkt om utvidet klagefrist.  

Videre er påklagers anførsler i klagesaken forhold som tidligere er avgjort i bindende 

reguleringsplan. Tiltakets plassering, høyde og antall parkeringsplasser er bestemt i 

reguleringsplanen, og kan følgelig ikke påklages i byggesaken jf. Plan- og 

bygningsloven § 1-9. Dette tilsier at det ikke foreligger tilstrekkelig aktualitet for kravet 

til at det foreligger rettslig klageinteresse for påklager. Rådmannen beklager at dette 

ikke ble uttalt i avvisningen av klagen. 

Det er uansett Rådmannens vurdering at påklagers interesser var ivaretatt ved at 

styret har kommet med bemerkninger til byggesøknaden, men valgte å ikke påklage 

vedtaket. Styret kom med tilsvarende merknader som påklager har i klagen. Når 

merknadene er vurdert og styret har ansett det unødvendig å påklage vedtaket er det 

Rådmannens vurdering at påklager ikke har et selvstendig reelt behov for å få kravet 

avgjort. 

Konklusjon: 

Rådmannen vurderer at klagen ikke inneholder momenter som bør medføre en 

annen vurdering av saken enn det som fremkommer av rådmannens vedtak av 

10.08.2018 

Vedtak av 10.08.2018 dok. 18/01462-21 bør derfor opprettholdes og klagen bør ikke 

tas til følge. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig 

avgjørelse 
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Økonomiske konsekvenser for kommunen: 

Nei 

Miljømessige konsekvenser: 

Nei 

Klageadgang: 

Vedtaket kan ikke påklages. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

for endelig avgjørelse. 

Dersom vedtaket omgjøres:  

Omgjøring er et enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen, jf. 

forvaltningslovens kap. VI og plan - og bygningsloven § 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, 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 § 19. 

Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 

Alternativ innstilling: 

Hovedutvalget for teknikk og miljø har vurdert klagen i medhold av forvaltningsloven 

§ 33. HTM finner at klagers anførsler utgjør momenter som må medføre en annen 

vurdering av saken enn det som fremkommer av rådmannens vedtak av 08.10.2018. 

Vedtak om avvisning av klage av 08.10.2018, saksnr. 18/01462-21 oppheves og 

klagen tas således til følge. 

HTMs begrunnelse: 

HTM mener at det foreligger «særlige grunner» for at klagen blir prøvd selv om 

klageren har oversittet klagefristen jf. Fvl. § 31. 

«særlige grunner» for å prøve klagen er: (Fyll inn). 

HTM mener videre at det foreligger rettslig klageinteresse. 

Vilkårene om kravets aktualitet og påklagers tilknytning til det, og om vedkommende 

har et reelt behov for å få kravet avgjort er oppfylt fordi: (fyll inn) 

 


