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Sivilingeniør Erik Bærøe 
Granheimtunet 27 
1406 Ski 
erbaroe@me.com 
Tlf. +47 90085340 

Nordby i Ås, 09.10.2018 
 
 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
c/o Fylkesmannen i Østfold,  
pb 325,  
1502 Moss 
fmoapostmottak@fylkesmannen.no 
 
 
Ås Kommune 
Skoleveien 1, 1430 Ås  
post@as.kommune.no   
 
 
Gnr 102 bnr 418 - Område øst for Solbergkrysset - Næringsbygg - Bilanlegg - 
Byggetrinn 2 – Rammetillatelse – avvisning av klage datert 27.09.2018 

Jeg ber om at Fylkesmannen i Oslo og Akershus legger denne klagen til klagen sendt fra meg datert 05.10.2018, 
og at den behandles i tilknytning til denne. 

Bakgrunn 

Jeg viser til klage til Ås Kommune datert 27.09.2018 (vedlegg 1) og Kommunens avvisning datert 08.10.2018 
(vedlegg 2). 

Avvisningen var basert på at tidsfrister fra min side ikke var overholdt, og at jeg «uansett ikke har rettslig 
klageinteresse». 

Tidsfrister. 

Jeg har desverre 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. 

«Uansett ikke rettslig klageinteresse». 

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 eller 
borettshavere 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 klageinteresse. Dette 
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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/ 

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 en 
rettslig 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 og 
verdiforringelse). 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. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Vedlegg 1: Klage til Ås Kommune datert 27.09.2018 
Vedlegg 2: Avvisning fra Ås Kommune, datert 08.10.2018 

 

 
Kopi: 

Arve Bekkevard, Enhetsleder Byggesak og geodata, mail: arve.bekkevard@as.kommune.no  

Are Evju, Juridisk rådgiver, mail: are.evju@as.kommune.no  

Solbergkrysset Ås AS c/o Møller Eiendom, Knut Aleksander Næss, Postboks 6671, Etterstad, 0609 OSLO, mail: 
kan@mollereiendom.no, post@mollereiendom.no 

Skitunet Boligsameie, Styret v/Arne Nyland, Granheimtunet 27, 1406 SKI, mail: 
skitunetboligsameie@gmail.com  

Meinich Arkitekter AS, Erik Søhoel, Briskebyveien 74, 0259 OSLO, mail: erik.sohoel@meinich.no, 
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Erik Bærøe 
Granheimtunet 27 
1406 Ski 
erbaroe@me.com 
90085340 

Nordby i Ås, 27.09.2018 
 
Ås Kommune 
Skoleveien 1, 1430 Ås  
post@as.kommune.no  
 
Att: 
Arve Bekkevard Enhetsleder Byggesak og geodata, mail: arve.bekkevard@as.kommune.no 
Silje Raad Juridisk rådgiver, mail: silje.raad@as.kommune.no 
 
Gnr 102 bnr 418 - Område øst for Solbergkrysset - Næringsbygg - Bilanlegg - 
Byggetrinn 2 - Rammetillatelse 

Bakgrunn 

Dette brevet er sendt fra meg personlig til Ås Kommune etter at jeg deltok på informasjonsmøte med utbygger 
og arkitekt den 25.09.2018. Informasjonsmøtet gjaldt byggetrinn 2.  

Jeg er en av de nærmeste naboene til Gnr 102 bnr 418. 

Utbyggingen har primært viktige konsekvenser for 44 leiligheter i 5 blokker med direkte utsyn og uteområder 
mot den planlagte bebyggelsen, men også sekundært konsekvenser også for de resterende 144 leilighetene i 
Skitunet Boligsameie. 

Mitt utgangspunkt er reguleringsplan for området datert 27.02.2013, revidert 20.03.2013. Jeg har dessverre 
ikke funnet andre revideringer av planen. Figurene under viser en illustrasjon av denne planen og 
Rammeplanen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Reguleringsplan og Rammetillatelse. 

Erik Bærøe
Vedlegg 1
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På det nevnte informasjonsmøtet fikk vi en gjennomgang av den rammetillatelse Ås Kommune har gitt, datert 
22.08.2018. Denne rammetillatelse avviker på vesentlige punkter fra reguleringsplanen. 

De mest betydelige avvikene mellom Reguleringsplan og Rammetillatelse 

• Antall uteparkeringsplasser er økt fra ca. 108 til ca. 190. 
• Gesimshøyden er økt fra 150.0 til 151.5, dvs. ca 1/2 etasjehøyde i Skitunets bebyggelse. 
• Det er godkjent en nedkjørselsvei langs viltkorridoren, noe som det tidligere fra utbygger var garantert 

at ikke skulle skje.  
• Det er tatt store arealer fra viltkorridoren (også kalt "park") til parkeringsplasser, som med fordel 

kunne plasseres et annet, mer industrielt område, uavhengig av utbyggingen (på samme måte som 
Møller Follo løser dette behovet). 

• Så vidt jeg kan tolke tegninger og kart er det planlagt terrenghevinger i viltkorridoren og skråningen 
mot Skitunets bebyggelse. 

Nabovarsel, datert 08.07.2018 

Styret i Skitunet Boligsameie mottok den 08.07.2018 nabovarsel om nytt forretnings- og næringsbygg for 
plasskrevende varehandel med tilhørende verksted og lagerfunksjoner.  

Nabovarselet var papirbasert og ble sendt i vanlig postgang, noe som gjorde det uhensiktsmessig å behandle 
for sameiets medlemmer. 

Nabovarselet var gitt svært kort svarfrist (2-3 uker), midt i ferietiden, noe som ansees som svært kritikkverdig. 
Styret hadde i realiteten ikke mulighet til å behandle nabovarselet på en anstendig og forsvarlig måte. 

Nybygget utgjør byggetrinn 2 sør for eksisterende bilanlegg Møller Bil Follo. Bygget søkes i henhold til 
gjeldende regulering og omfatter ingen dispensasjoner. På deler av parkeringsareal søkes mulighet for 
inngjerding som vist på situasjonsplan. 

Det er Volvo og BMV som blir leietakere, så det blir to separate verksteder med åpning mot vår bebyggelse. 
Bygningen er utformet litt annerledes og er noe større enn det som tidligere er godkjent. Videre er det tegnet 
inn parkeringsplass på det som opprinnelig var planlagt som grøntareal/viltkorridor. Dette vil medføre biltrafikk 
mot vår bebyggelse, noe utbygger tidligere har sagt de skulle unngå. 

Styret har sendt inn merknader til planen samt bedt om at det i arbeid med detaljutforming av nybygget tas 
hensyn til følgende innspill: 

1. Opprinnelig grøntareal/viltkorridor opp mot Skitunets eiendom opprettholdes som tidligere skissert, 
og at den planlagte parkeringsplassen bak byggene (mot Skitunet) fjernes. 

2. Verkstedene har åpning ut mot vår eiendom, og vi ber om at det ikke blir utført bilvasking eller annen 
verkstedaktivitet på utsiden av bygget som vender mot Skitunets eiendom. Dette for at berørte 
beboere hos oss ikke skal bli unødig plaget av støy fra maskiner og utstyr. 

3. Det må ikke monteres høye lysmaster og sterk belysning som kan virke blendende og sjenerende for 
beboere som har leiligheter ut mot det nye anlegget. 

4. At det ikke monteres vifter eller annet mekanisk utstyr på takene som vil medføre støyplager for våre 
beboere. 

På informasjonsmøtet ble det opplyst at Boligsameiet ikke har påvirkningsmuligheter, med unntak av 
beplantningen i viltkorridoren. De viktigste innspillene fra styret er ikke etterkommet. 

 

 

Erik Bærøe
Vedlegg 1
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Beregning av utnyttelsesgrad 

Jeg er i tvil om Rammetillatelsens beregningen av utnyttelsesgrad er korrekt. Hvis viltkorridoren inngår i 
beregningsgrunnlaget vil jeg si at utregningsmetodikken ikke er korrekt, da dette området har et helt annet 
formål enn bebyggelsen, og at utbygger i realiteten ikke har disposisjonsrett til dette området. 

Byggets utforming 

Jeg har ingen kommentarer til utseende, utforming og hovedarkitektur. Dette blir bra. 

Gesimshøyder / ventilasjonsanlegg 

Som nevnt er gesimshøyden er økt fra 150.0 til 151.5 moh, dvs. ca 1/2 etasjehøyde i Skitunets bebyggelse. 
Gesimshøyden er nå på høyde med 3. etasje i noen av blokkene. 

Utbygger opplyser at gesimshøyde er i henhold til bilprodusentenes standard, og ikke er mulig å endre. Jeg 
tviler på at dette er riktig fremstilt. Antagelig er en noe lavere takhøyde akseptabelt, slik det er akseptert i 
andre bygg. 

Det er fra arkitektens side rent skissemessig tegnet inn takbygg. Fra et faglig synspunkt burde det ikke være 
behov for slike takbygg over gesimshøyden. Den samme problemstilling var oppe i byggetrinn 1, der 
takbyggene fikk en svært uheldig utforming.  

Utbygger ble på informasjonsmøtet anbefalt å bytte teknisk konsulent på denne problemstillingen. Teknisk 
konsulent burde dessuten vært inne i planprosessen på et tidligere tidspunkt og takbygg burde fremkomme av 
plandokumentene, dersom slike konstruksjoner er nødvendig. 

Uansett bør et takbygg over fastlagt gesimshøyde ikke bygges uten at en konkret dispensasjon foreligger. Så 
vidt jeg vet foreligger ingen dispensasjoner på nåværende tidspunkt 

Innsyn mot leiligheter i Skitunet Boligsameie 

Utbygger opplyser at de har tatt hensyn til Skitunet Boligsameies behov for å redusere innsyn mot boligene fra 
lokalene. Likevel er det planlagt en glassvegg med retning mot Granheimtunet 21 og 23 fra BMW salgslokaler. 
Det vil være hensiktsmessig at denne glassveggen blir bygget med retning rett mot syd. 

Logistikk/veier 

Utbygger opplyser at den planlagte veien mot viltkorridoren er nødvendig av "logistikkmessige" behov, uten å 
redegjøre nærmere for dette. Jeg mener at disse "logistikkmessige" behovene relativt enkelt med litt velvilje 
kan løses med veiløsninger parallelt med Nordbyveien og Søndre Tverrvei. Den løsning som skisseres i 
Rammeplanen er til betydelig sjenanse for beboerne i de nærmeste blokkene i Skitunet Boligsameie, med 
hensyn til utsyn, lydforhold og forurensning. Jeg kjenner ikke til om noen trafikkanalyse foreligger. 

Veiløsningen og argumentasjonen om logistikk er overhodet ikke akseptabel. 

Støyskjerming 

Det er ikke definert nærmere hvilke støymessige tiltak som er planlagt mot Skitunet Boligsameie. Jeg har 
forventninger om at utbyggingen også løser støyproblemet mot Søndre Tverrvei, som har en trafikkmengde på 
10.000 til 22.000 kjøretøy pr. døgn, og der akselerasjonsområdet fra rundkjøringen Nordbyveien/Søndre 
Tverrvei mot Ski er svært generende for mange boliger i Skitunet Boligsameie, med målt støy på over 100 db i 
uteområder i kortere perioder. 

 

Erik Bærøe
Vedlegg 1
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Sol- og skyggeillustrasjoner 

Sol- og skyggeillustrasjoner bør foreligge. Jeg har ikke sett dette i noen dokumentasjon. 

Forringelse av livskvalitet og verdier 

Sitat fra Rammetillatelsen "Bygningsmyndighetene kan ikke se at utbyggingen vil medføre ulemper for 
omkringliggende bebyggelse og miljø.". 

Etter min oppfatning et dette en vurdering som ikke deles av de som bor i nær tilknytning til utbygningen, 
spesielt beboere i de 44 leilighetene som har utsyn og utearealer/terrasser rettet mot bygget. Etter min 
mening forringer utbyggingen vesentlig både livskvalitet og verdien av leilighetene. Dette hensynet til sine 
innbyggere bør Ås Kommune på en bedre måte ivareta i denne og fremtidige utbygginger. 

 

Jeg avventer reaksjon og svar fra Ås Kommune, samt en tilbakemelding om at dette skal sendes til 
Fylkesmannen som en formell klage. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 
Kopi: 
 
Solbergkrysset Ås AS c/o Møller Eiendom, Knut Aleksander Næss, Postboks 6671 
Etterstad, 0609 OSLO, mail: kan@mollereiendom.no 
 
Skitunet Boligsameie, Styret v/Arne Nyland, Granheimtunet 27, 1406 SKI, mail: 
skitunetboligsameie@gmail.com 
 
Meinich Arkitekter AS, Erik Søhoel, Briskebyveien 74, 0259 OSLO, mail: erik.sohoel@meinich.no 
 
Terje Grøndahl, Møller Follo AS, mail: terje.grondahl@moller.no 

 

Erik Bærøe
Vedlegg 1



 

 

Ås kommune 

 
Byggesak og geodata 

  

 

Postadresse Besøksadresse Telefon 64 96 20 00 Org.nr. 964 948 798 
Postboks 195 Skoleveien 1     Bankgiro 1654.07.99605 
1431 Ås 1430 ÅS   
post@as.kommune.no  www.as.kommune.no   Side 1 av 3 
 

 

 

Erik Bærøe 
   
   
 
   

   

  

 
 
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   18/01462-21 Are Evju 08.10.2018 

 

 

Gnr 102 bnr 418 - Område øst for Solbergkrysset - Næringsbygg - Bilanlegg - 
Merknader til rammetillatelse – Klage avvist  
 
 
Det vises til klage på vedtak mottatt 27.09.2018. 
 

Tiltakets adresse: Nordbyveien 96 
Gnr./bnr.  102/418 
  

         
Tiltakshaver: Solbergkrysset Ås As, Postboks 6671, Etterstad, 0609 OSLO 
 
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 er 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 presumsjon 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. 

 

mailto:post@as.kommune.no
http://www.as.kommune.no/
Erik Bærøe
Vedlegg 2



 

Ås kommune - Byggesak og geodata 
Vår ref.: 18/01462-21  Side 2 av 3 

Klage på vedtak: 
Avvising av klage 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. 
 

 

Med hilsen 

 
 
Arve Bekkevard Are Evju 
Enhetsleder Byggesak og geodata Juridisk rådgiver  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Mottakere: 
Erik Bærøe 

Kopi: 
Meinich Arkitekter AS, Briskebyveien 74, 0259 OSLO 
Solbergkrysset Ås As, Postboks 6671, Etterstad, 0609 OSLO 
 
  



 

Ås kommune - Byggesak og geodata 
Vår ref.: 18/01462-21  Side 3 av 3 

ORIENTERING OM KLAGEADGANG 

 

 

KLAGEORGAN 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus er, etter delegert myndighet fra Kommunal- og 

regionaldepartementet, klageorgan for vedtak fattet av administrasjonssjefen. En klage skal 

sendes til kommunen, og dersom kommunen selv ikke endrer vedtaket som følge av klagen, 

vil den bli sendt videre til Fylkesmannen i Oslo- og Akershus for avgjørelse. 

 

KLAGEADRESSAT 

Klagen skal sendes til: 

Ås kommune, Postboks 195, 1431 Ås 

 

KLAGEFRIST 

Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brev kom frem. Det er tilstrekkelig at klagen er 

postlagt innen fristens utløp. Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan 

søke om å få forlenget fristen, men da må De begrunne hvorfor De ønsker det. 

 

INNHOLDET I KLAGEN 

De må presisere: 

 Hvilket vedtak De klager over, oppgi saksnummer 

 Årsaken til at De klager 

 Den eller de endringer som De ønsker 

 Eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen 

 Klagers navn og adresse må oppgis. 

 Klagen må undertegnes. 
 

UTSETTING AV GJENNOMFØRINGEN AV VEDTAKET 

Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan imidlertid søke 

om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort 

(anmode om utsatt iverksetting av vedtaket). Slik søknad sendes Plan, bygg og geodata, og 

begrunnes. Avgjørelse om oppsettende virkning kan ikke påklages, men De kan selv bringe 

spørsmålet om oppsettende virkning direkte inn for fylkesmannen til ny vurdering. 

 

RETT TIL Å SE GJENNOM SAKSDOKUMENTENE OG TIL Å KREVE VEILEDNING 

Med visse begrensninger har De rett til å se gjennom dokumentene i saken. Reglene om 

dette finnes i forvaltningslovens §§ 18 og 19. De må i tilfelle ta kontakt med vårt 

Servicekontor. 

 

KOSTNADER VED OMGJØRING AV VEDTAK 

Når et vedtak som følge av klage blir endret til gunst for en part, kan parten kreve dekning for 

vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få vedtaket endret. Forutsetningen er da 

vanligvis at det organet som traff det opprinnelige vedtaket har gjort en feil slik at vedtaket 

blir endret. Kravet må settes frem senest 3 uker etter at De har mottatt det nye vedtaket.  

 


