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Gnr 27 bnr 30 - Drøbakveien 137 - Saksfremlegg klagebehandling 

 
Saksbehandler: Per Ernesto Øveraas Saksnr.: 18/01320-20 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.03.2019 
Formannskapet            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Formannskapet har vurdert klagen i medhold av forvaltningsloven § 33.  
 
Formannskapet finner at klagers anførsler ikke utgjør nye momenter som må 
medføre en annen vurdering av saken enn det som fremgår av formannskapets 
vedtak i sak 77/18, møtedato 10.10.2018.  
 
Klagen gis oppsettende virkning. 
 
Formannskapets vedtak av 10.10.2018 opprettholdes og klagen tas således ikke til 
følge.  
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 
Ås, 21.02.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Enhetsleder plan, miljø og næring 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for Teknikk og miljø 07.03.2019 
Formannskapet 13.03.2019 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1 - Saksutskrift Formannskapet - dispensasjon 10.10.18 
Vedlegg 2 - Klage SVV,16.01.2019 
Vedlegg 3 - SVV epost - oppklaring, 15.02.2019 
Vedlegg 4 - SVV uttalelse til dispensasjon, 30.05.2018 
Vedlegg 5 - Delevedtak, 21.12.2018 
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Saksbehandler sender vedtaket til: 
Fylkesmannen i Oslo og Viken 
Statens Vegvesen region Øst  
Christian Hansen, hjemmelshaver 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen vurderer at klagen ikke inneholder nye momenter som medfører en 
annen vurdering av saken enn det som fremkommer av formannskapets vedtak i sak 
77/18, møtedato 10.10.2018.  
 
Rådmannen anbefaler derfor at klagen avvises og oversendes Fylkesmannen i Oslo 
og Viken for endelig avgjørelse.  
 
Det er grunnlag for oppsettende virkning.  
 
Sakens bakgrunn 
Den 10.10.2018 innvilget formannskapet dispensasjon fra kommuneplanens 
bestemmelse § 6.2 (holdningsklasser for avkjørsler) og § 23.2 (utbygging i LNF-B-
områder), se vedlegg 1 for komplett saksutskrift. Tiltakshaver søkte om dispensasjon 
for å fradele eiendommen gnr. 27 bnr. 30 – Drøbakveien 137 for å bygge enebolig på 
fradelt tomt.  
 
Byggesaksavdelingen fattet den 21.12.2018 delevedtak på grunnlag av 
formannskapets vedtak. Delevedtaket ble sendt i kopi til Statens vegvesen.  
 
I brev datert 16.01.2019 påklager Statens vegvesen delevedtaket. Se klagebrevet i 
sin helhet som vedlegg 2.  
 
Rådmannen har i epostkorrespondanse med vegvesenet fått opplyst at de også 
påklager formannskapets dispensasjonsvedtak av 10.10.2018, se vedlegg 3.  
 
Klagen er ikke fremmet innen de tidsfrister som er fastsatt, jf. fvl. § 29, men 
rådmannen velger å imøtekomme vegvesenets ønske om klagebehandling da de 
vurderer klagen som vesentlig.  
 
Rådmannen har besluttet å gi klagen oppsettende virkning i medhold av fvl. § 42 
følgelig at oppmålingsforretningen ikke kan finne sted før klagen er endelig avgjort.  
 
Rådmannens vurdering av klagen.  
Rådmannen har vurdert at vegvesenet har manglet vesentlige opplysninger i 
utarbeidelse av klagen, i dette tilfellet formannskapets vedtak av 10.10.2018 som ble 
ekspedert til vegvesenet 15.10.2018. Det framstår som om vegvesenet har påklaget 
et delevedtak uten kjennskap til den foregående dispensasjonsprosessen som 
avklarte fradelingen opp mot kommuneplanens bestemmelser.  
 
Vegvesenet har i epostkorrespondanse bekreftet inkurie som årsak for at 
formannskapets dispensasjonsvedtak av 10.10.2018 ikke ble påklaget. Likevel anser 
vegvesenet dispensasjonssaken som vesentlig og ønsker både dispensasjonssaken 
og delevedtaket klagebehandlet. 
 
Til tross for at klagen ikke er mottatt innen de tidsfrister som er fastsatt velger 
rådmannen å imøtekomme vegvesenets ønske om klagebehandling ettersom de 
vurderer saken som vesentlig. Rådmannen har likevel ikke vurdert klagers 
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begrunnelse knyttet til kommuneplanbestemmelse § 6.2 og § 23.2 da de 
tilsynelatende bygger på manglende kjennskap til dispensasjonsvedtaket av 
10.10.2018, samt at de forholdene ble grundig avklart i dispensasjonsbehandlingen. 
 
Statens vegvesen er prinsipielt uenig i formannskapets vedtak og begrunnelse da de 
mener det ikke foreligger en kvalifisert overvekt av fordeler i dispensasjonen. 
Vegvesenet vurderer Ås kommunes liberale dispensasjonspraksis i et pressområde 
som Drøbakveien som bekymringsverdig, og mener denne dispensasjonen vil få 
negative konsekvenser for trafikksikkerheten, føre til økt bilbruk og dårligere 
framkommelighet for buss og varetransport.  
 
Vegvesenet påpeker at dispensasjonen er i strid med overordnete retningslinjer som 
rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, og regional 
plan for areal og transport i Oslo og Akershus.  
 
Rådmannen er enig i at det er uheldig at det gis dispensasjon for tiltak i strid med 
overordnede retningslinjer. Likeså, rådmannen vurderer formannskapets 
dispensasjonsvedtak som tilstrekkelig grunngitt, jf. fvl. § 24. De faktiske forhold som 
fremgår av saksfremlegget og uttalelsen fra Statens vegvesen er vurdert og drøftet i 
saken, og i formannskapets vedtak. Som kvalifiserte fordeler viser formannskapets 
vedtak til at fradelingen er i tråd med kommuneplanens arealdel (LNF-B), 
kommuneplanens føringer om spredt boligutbygging innenfor denne aktuelle 
skolekretsen (Brønnerud skolekrets), og avbøtende faktorer på trafikksituasjonen til 
Fv152. Dette inkluderer deriblant tilgang til godt kollektivtilbud, gangavstand til skole 
og god tilgang til gang- og sykkelvei langs Fv152.  
 
Avslutningsvis vurderer rådmannen klagen som en omkamp av forhold redegjort for 
og vurdert i behandlingen av dispensasjonen.  Rådmannen kan heller ikke se bort 
ifra det faktum at Statens vegvesen fremmet klage på dispensasjonen først tre 
måneder etter at klagen ble fattet. Dette påfører tiltakshaver, som i god tro har jobbet 
med oppføring av enebolig på eiendommen, uforutsigbarhet, usikkerhet og potensielt 
tilleggskostnader. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen har vurdert at klagen ikke inneholder momenter som bør medføre en 
annen vurdering av saken enn det som fremkommer av formannskapets vedtak av 
10.10.2018.  
 
Vedtak av 10.10.2018 bør derfor opprettholdes og klagen bør ikke tas til følge. Det er 
grunnlag for å ilegge oppsettende virkning.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan ikke påklages. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for 
endelig avgjørelse. 
 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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Alternativ innstilling  

 
Vedtak: 
Formannskapet har vurdert klagen i medhold av forvaltningslovens § 33.  
 
Formannskapet finner at klagers anførsler utgjør momenter som må medføre en 
annen vurdering enn det som fremgår av vedtak 10.10.2018.  
 
Vedtak av 10.10.2018 omgjøres og klagen tas således til følge.  
 
Formannskapets begrunnelse: 
Klagers anførsler utgjør nye momenter som medfører en annen vurdering fordi: 
_______ (fyll inn) 
 
Klageadgang: 
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 ønsker, og de grunner man vil anføre for klagen. 
Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se sakens dokumenter, dersom ikke 
annet følger av § 19. 
 

 
 
 


