
 

 

Ås kommune  

  

 

18/02727-15 Side 1 av 5 

   

 

Gnr 111 bnr 279 - Vårveien 7 - Støttemur og svømmebasseng - 
Klage på vedtak 

 
Saksbehandler: Bertha Solheim Hansen Saksnr.: 18/02727-15 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningslovens § 33.   
 
HTM finner at klagers anførsler ikke utgjør momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremgår av rådmannens vedtak av 28.11.2018  
 
Vedtak av 28.11.2018 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 
 
 
Ås, 29.03.2019 
 
Trine Christensen                                       Nils Erik Pedersen  
Rådmann                                                    Kommunalsjef Teknikk, samfunn og kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
 
Vedlegg: 
1. Klage fra nabo på gnr 111 bnr 227 og halve gnr 228, Vårveien 3-5 
2. Basseng og støttemur - Tillatelse til tiltak 
3. Situasjonskart gnr 111 bnr 279 
4. Tverrsnitt basseng 
5. Lengdesnitt basseng 
6. Fasade sydvest 
7. Oversendelse av direktesendte klager og behandlng av anmodning om utsatt 
iverksetting av vedtak 
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Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Alle relevante dokumenter vedlagt saken 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Fylkesmannen i Oslo og Viken 
Tone Anita Rustad 
Preben Hansen Borrmann 

 
Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
Det foreligger klage på tillatelse til tiltak for basseng og støttemur på Vårveien 7. 
Rådmannen vurderer at det i klagen ikke fremkommer momenter som bør medføre 
en annen vurdering av saken enn det som fremkommer av rådmannens vedtak av 
28.11.2018. Vedtak av 28.11.2018 bør opprettholdes og saken oversendes til 
Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 
Fakta i saken: 
Tillatelse til tiltak for basseng og støttemur, ble den 28.11.2018 innvilget i delegert 
sak 18/02727-9 jf. vedlegg 2-6 
 
Denne saken gjelder søknad om å bygge/plassere prefabrikkert basseng, type «Luxe 
pools» på 18 m2. Bassenget har en dybde på 1,45 m, det leveres med kraftig 
sikkerhetsduk. Det søkes også om å etablere noe støttemur med elementer mellom 
fjellet og boligen. Teknikk og pumpe ivaretas i avlukke under støttemur. 
 
Rådmannen mottok klage på vedtaket i brev av dato 15.12.2018 innenfor fristen, jf. 
vedlegg 1. 
 
Klagen inneholder også to andre forhold som ligger flere år tilbake. Disse behandles i 
egne klagesaker og tas senere, men er omtalt i vedlegget. 
 
Naboen sendte klagen direkte til Fylkesmannen i Oslo og Viken. De har i brev datert 
17.01.2019 opplyst om at klagen skal sendes direkte til det forvaltningsorgan som 
har truffet vedtaket. Klagen ble derfor oversendt kommunen som rette instans, jf. 
vedlegg 7. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken har foretatt vurdering av anmodning om utsatt 
iverksetting av tiltaket. Fylkesmannen har kommet til at de ikke vil utsette 
iverksettingen av kommunenes vedtak jf. vedlegg 7. 
 
 
Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel og er avsatt til boligformål. 
Den sydvestre delen av eiendommen omfattes av reguleringsplan for Vestnebba (R-
09) med ikrafttredelsesdato 21.01.1969, formålet er kjørevei. 
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De to eiendommer Plassering vist - prefabrikkert basseng 

 
 
Naboklagen går i korthet ut på: 
Naboen mener det gir ulemper og er svært påtrengende med et basseng 1m fra 
felles tomtegrense, det vil være dårlig terrengtilpasning mellom huset og annekset og 
det vil være nødvendig å sprenge bort fjell nært inn til den felles tomtegrense og tett 
ved bebyggelse.  
Hun mener at det allerede er nok fortetting mellom eiendommene som det er i dag. 
 
Naboen forslår en annen plassering. Tiltakshavers far eier boligeiendommen mot 
nordvest, og naboen mener det er en bedre løsning å bygge bassenget der. 
 
Naboen stiller seg tvilende til at målene på skissen stemmer, og tviler på at det er 5,9 
m fra boligen til felles tomtegrense. Hun mener også at bassenget vil gi bebygd 
areal.  
 
Sikkerheten er et viktig moment for naboen, hun er bekymret for sine barnebarns 
sikkerhet. 
Naboen frykter for oversvømmelse ved tømming av bassenget. 
 
Nabo søker om at klagen gis oppsettende virkning. Se ovenfor og vedlegg 7. 
 
Naboen sier videre at grensemerket som kommunen satte i Vårveien er blitt fjernet 
og naboen er i tvil om hvor grensen går. Videre er gravearbeider med flytting av 
masser ut på nabotomten foretatt før tillatelsen ble gitt. Naboen mener det er dumpet 
steinmasser i LNF området mot øst. 
 
 
Vurdering: 
Et basseng som ligger i terreng og stikker mindre enn 0,5 m over terrengets 
gjennomsnittsnivå rundt konstruksjonen/bygningsdelen medregnes ikke i bebygd 
areal BYA. jf. bestemmelsen i Teknisk forskrift, Veiledningen «Grad av utnytting» og 
NS3940 «Areal- og volumberegning av bygninger». 
Mindre tiltak kan plasseres 1m fra felles tomtegrense, jf. plan- og bygningsloven § 
29-4 tredje ledd b. 
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Sprengning i forbindelse med tiltak på en eiendom er ofte nødvendig for å utnytte 
tomten på en hensiktsmessig måte. Tiltakshaver/selvbygger er ansvarlig for at 
sikkerhet ivaretas også ved sprengning. 
 
Rådmannen har tatt opp med tiltakshaver i møte om det var mulig å plassere 
bassenget et annet sted på tomten, men tiltakshaver mente at den valgte plassering 
er mest funksjonell og praktisk, både men hensyn til plassering av pumpe og praktisk 
bruk av bassenget som er planlagt ved boligens uteoppholdsareal. Rådmannen 
vurderer at tiltaket ikke medfører vesentlig økt fortetting mot naboen, da tiltaket er 
mindre enn 0,5 m over terreng. 
  
Tiltaket er ansvarsbelagt og utførende har ansvar for å plassere tiltaket i henhold til 
tillatelsen, altså minst 1,0 m fra felles tomtegrense. Dersom det er tvil om 
plasseringen plikter ansvarlig å foreta nødvendig grensepåvisning, slik at tiltaket 
ligger minst 1,0 m fra felles tomtegrense.  
Tiltakshaver/selvbygger er ansvarlig for sikkerhet i tiltaket, sikkerhet skal ivaretas jf 
pbl § 28-6 Sikring av basseng, brønn og dam samt TEK10 § 8-4 tredje ledd. 
 
Om oppstart med graving på tomten. Tiltakshaver har svart ut dette punket før 
søknaden ble sendt inn. Det ble foretatt prøvegraving for å se hvor langt det var til 
fjell. 
 
Det er stilt betingelser for tiltaket, rådmannen finner således at de forhold som det 
pekes på her er ivaretatt, også hensynet med sikkerhet og tømming av bassenget er 
ivaretatt, jf. vedlegg 2. 
 
Naboen har søkt om at klagen gis oppsettende virkning, Rådmannen har vurdert 
forholdet samt tiltakets omfang, og klagen er ikke gitt oppsettende virkning. 
 
Rådmannens vurdering er at de opplevde ulemper ved bassenget plassering, i 
forskriftmessig avstand til felles tomtegrense, må påregnes i et boligområde. 
 
Klagen gis ikke oppsettende virkning, jf. Fylkesmannens vurdering av anmodning om 
utsatt iverksetting, se vedlegg 7. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen vurderer at klagen ikke inneholder momenter som bør medføre en 
annen vurdering av saken enn det som fremkommer av rådmannens vedtak av 
28.11.2018. Vedtak av 28.11.2018, delegert sak 18/02727-9 bør opprettholdes og 
klagen bør ikke tas til følge.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Vedtaket har ingen økonomiske konsekvenser for kommune. 
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan ikke påklages. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for 
endelig avgjørelse.  
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Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart.  
 
___________________________ 
 
Alternativ innstilling: 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningslovens § 33. 
 
HTM finner at klagens anførsler utgjør momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremgår av rådmannens vedtak av 28.11.2018. 
Vedtak av 28.11.2018 oppheves og klagen tas således til følge. 
 
Nytt vedtak:  
Søknad om oppføring av basseng og støttemur avslås. Hjemmel for avslaget: (fyll inn 
…….) 
 
 
 
Klageadgang: 
Omgjøring er et enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen, jf. 
forvaltningslovens kap. VI og pbl. § 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. 
 
 
 
 


