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Saksprotokoll 
 
 

Gnr 27 bnr 30 - Drøbakveien 137 - klage på vedtak 

Saksbehandler:  Per Ernesto Øveraas Saksnr.:  18/01320 
Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 15/19 07.03.2019 
2 Formannskapet 16/19 13.03.2019 
 

  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 07.03.2019: 
Odd Rønningen (Sp) fremmet følgende forslag: 

Hovedutvalget for teknikk og miljø har vurdert klagen på tillatelse til deling i 
medhold av forvaltningsloven (fvl.) § 33. 
   

Hovedutvalget finner at klagers anførsler ikke utgjør nye momenter som må 
medføre en annen vurdering av saken enn det som fremgår av 
Byggesaksavdelingens vedtak den 21.12.2018. 
  

Byggesaksavdelingens vedtak av 21.12.2018 opprettholdes og klagen tas således 
ikke til følge.  
  

Forhold i klagen som knytter seg til dispensasjonene, gitt i formannskapets vedtak 
datert 10.10.2018 i sak 77/18, avvises. Klagen på dispensasjonsvedtaket er ikke 
fremmet rettidig, jf. fvl. § 29.   
 

Hovedutvalget kan ikke se at det foreligger særlige grunner som gjør at det er 
rimelig at klagen på forhold som gjelder dispensasjonene blir prøvd. Klagen kom 
inn omkring 14 uker etter at klager ble orientert om vedtaket. En endring av 
vedtaket vil medføre skade eller ulempe for tiltakshaver. Av hensyn til tiltakshavers 
mulighet til å innrette seg etter et lovlig fattet forvaltningsvedtak, samt hensynet til 
en forutsigbar og effektiv forvaltning, avvises de delene av klagen som knytter seg 
til spørsmålet om dispensasjon, jf. fvl. § 31.  
 

Klagen gis oppsettende virkning.  
 

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 
Votering: 
Sp’s forslag ble tiltrådt 6-3 (2Ap, SV) ved alternativ votering mot rådmannens 
innstilling. 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 07.03.2019: 
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Formannskapet har vurdert klagen på tillatelse til deling i medhold av 
forvaltningsloven (fvl.) § 33.   
 
Formannskapet finner at klagers anførsler ikke utgjør nye momenter som må 
medføre en annen vurdering av saken enn det som fremgår av 
Byggesaksavdelingens vedtak den 21.12.2018.  
 
Byggesaksavdelingens vedtak av 21.12.2018 opprettholdes og klagen tas således 
ikke til følge.  
  
Forhold i klagen som knytter seg til dispensasjonene, gitt i formannskapets vedtak 
datert 10.10.2018 i sak 77/18, avvises. Klagen på dispensasjonsvedtaket er ikke 
fremmet rettidig, jf. fvl. § 29. 
   
Formannskapet kan ikke se at det foreligger særlige grunner som gjør at det er 
rimelig at klagen på forhold som gjelder dispensasjonene blir prøvd. Klagen kom inn 
omkring 14 uker etter at klager ble orientert om vedtaket. En endring av vedtaket vil 
medføre skade eller ulempe for tiltakshaver. Av hensyn til tiltakshavers mulighet til å 
innrette seg etter et lovlig fattet forvaltningsvedtak, samt hensynet til en forutsigbar 
og effektiv forvaltning, avvises de delene av klagen som knytter seg til spørsmålet om 
dispensasjon, jf. fvl. § 31.  
 
Klagen gis oppsettende virkning.  
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 11. mars 2019 
 
Vibeke Berggård 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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