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Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 22.05.2019 

 
 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven (fvl.) § 33. HTM finner at klagers anførsler ikke utgjør nye 
momenter som må medføre en annen vurdering av saken enn det som fremkommer 
av vedtak datert 05.04.2019. HTM opprettholder vedtak om avslag på 
dispensasjonssøknad, dok. 19/00927-2, klagen tas således ikke til følge. 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
 
 
Ås, 10.05.2019 
 
Nils Erik Pedersen                                      Arve Bekkevard 
Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur Enhetsleder byggesak og geodata             
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 
 
Vedlegg:  
1. Klage på avslag 
2. Avslag på søknad om dispensasjon, dok. 19/00927-2 
3. Tegninger: plan-, snitt- og fasade 
4. Situasjonskart 
5. Følgebrev 
6. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett/dispensasjon 

 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Alle sakens dokumenter 
 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Tiltakshaver 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
 
Saken gjelder søknad om ny garasje, til erstatning for eksisterende, samt 
dispensasjon fra kommuneplanens § 18.2 om maksimalt tillatt bebygd areal for 
garasjer og uthus på eiendommen. Søknaden ble avslått i administrativt vedtak av 
05.04.2019. Avslaget er påklaget av tiltakshaver.  
 
Klagen inneholder etter rådmannens syn ikke nye momenter som må medføre et 
annet resultat i saken enn det som følger av vedtak datert 05.04.2019. Rådmannen 
mener at vedtak om avslag på dispensasjonssøknad bør opprettholdes.  
 
 
Fakta i saken: 
Det er søkt om tillatelse til oppføring av ny garasje på 50 m2 til erstatning for 
eksisterende, samt dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse inntatt i § 18.2, 
2. kulepunkt: 
 
«Maksimal tillatt størrelse på carport/garasje/uthus er 50 m2 BYA per boenhet og 25 
m2 BYA per sekundærleilighet.» 
 
På eiendommen er det allerede oppført en garasje på 36 m2 samt ei lekestue som 
etter det opplyste fra tiltakshaver er på 9 m2. Eksisterende garasje på tomten søkes 
revet. Den nye garasjen og den eksisterende lekestuen vil da utgjøre totalt 59 m2, 
som er 9 m2 over det maksimalt tillatte.  
 
Eiendommen omfattes av kommuneplanens bestemmelser og er avsatt til 
boligformål. Tomtearealet er 974 m2, utnyttelsesgrad iht. gjeldende plan er 30 %. 
Grad av utnytting med omsøkt tiltak vil bli 24 %.  
 
Dispensasjonssøknaden ble avslått i administrativt vedtak av 05.04.2019 i dok. 
19700927-2.  
 
Vedtaket ble påklaget av tiltakshaver, klagen er udatert, men registrert innkommet 
08.04.2019. Klagen er rettidig.  
 
 
Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad: 
I sin klage anfører klageren at det er urimelig at deres sønns lekehytte på 9 m2, hvor 
klageren kan knapt stå oppreist skal begrense størrelsen på den fremtidige garasjen. 
Klageren spør videre i sin klage om dette er rimelig.  
 
Klageren mener videre at Ås kommune gjør en svært stor sak ut av en liten 
lekehytte. Spørsmålet, ifølge klageren, er hvorvidt deres sønns lekehytte vesentlig 
tilsidesetter kommuneplanens bestemmelser. Klageren har det vanskelig for å se at 
det skulle være tilfelle og viser videre til at det samlede tiltaket med hensyn til bebygd 
areal (BYA) er godt innenfor tillatt utnyttelsesgrad på tomten.  
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Klageren reagerer videre på at lekehytter er definert som uthus og at uthus i 
kommuneplanen er regulert under bestemmelser om parkering. Det anføres videre 
fra klagerens side at et uthus ikke kan brukes til å parkere i og bør rimeligvis 
reguleres under tomtens tillatte utnyttelsesgrad. Klageren anfører videre at Ås 
kommune og byggesaksavdelingen tolker begrepet «uthus» på en unaturlig måte.  
 
Avslutningsvis anfører klageren at ved vurderingen av om fordelene er klart større 
enn ulempene, vil det være naturlig å ta utgangspunkt i ulempene. I og med at alle 
naboene har underskrevet og samtykket til nabovarselet, kan det neppe påstås at det 
eksisterer ulemper med å beholde lekehytta, ifølge klageren. Under henvisning til det 
som er anført, mener klageren, at fordelene ved å la deres fire år gamle sønn 
beholde sin lille lekehytte er åpenbare.  
 
 
Rådmannens vurdering av klagen: 
 
Søknaden er vurdert konkret etter dispensasjonsregelen i plan- og bygningsloven 
(pbl.) § 19-2 annet ledd hvor følgende fremgår: 
«Dispensasjonen kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.» 
 
Rådmannens vurdering er at hensynene bak den aktuelle bestemmelsen i 
kommuneplanen om maksimal størrelse på garasje/uthus er å tilrettelegge for luft, lys 
og rom mellom bebyggelsen. Bestemmelsen skal på denne måten bidra til å 
begrense bebyggelsen på tomta, samt sikre at garasje og uthus blir underordnet 
hovedhuset. Dette er viktige hensyn og bestemmelsen skal derfor tolkes strengt. Det 
vil gå utover romsligheten på tomta dersom det bygges en større garasje. 
Størrelsen på den nye garasjen og den eksisterende lekehytta vil i sum overstige den 
fastsatte grensen på 50 m2 pr. boenhet og er i strid med bestemmelsen inntatt i 
kommuneplanens § 18.2 annet punkt. 
 
Søkeren har videre anført at man holder seg innenfor kravene nedfelt i 
kommuneplanen hva gjelder møne/gesimshøyde, størrelse, plassering av bygg, 
avstand til vei og parkeringskrav. Dette kan under enhver omstendighet ikke anses 
som et vektig argument i avveiningen, all den tid størrelsen på den nye garasjen og 
eksisterende lekestue i sum overstiger antall m2 angitt i kommuneplanen. Kravene til 
bebyggelsen nedfelt i kommuneplanen skal oppfylles i sin helhet. Klageren kan 
derfor ikke påberope seg delvis oppfyllelse av kravene som et argument for å 
innvilge dispensasjon.  
 
All den tid konklusjonen er at hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt, er 
det ikke nødvendig å foreta en videre interesseavveining hvor man vurdere fordeler 
og ulemper ved å gi dispensasjon.  
 
Rådmannen vil allikevel presisere at anførsler om personlige forhold kun i helt 
spesielle tilfeller kan tillegges vekt. Slike spesielle forhold foreligger ikke i denne 
saken.  
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Klager stiller spørsmål ved bygningsmyndighetens tolkning av begrepet «uthus». Til 
det kan det sies at uthus defineres som en frittliggende bygning som ikke brukes til 
beboelse. Den aktuelle lekehytta faller klart innenfor «uthus»- begrepet.  
 
Dersom man dispenserer fra bestemmelsen i dette konkrete tilfelle vil det skape 
presedens, og vil i realiteten åpne opp for endring av praksis når det gjelder 
praktiseringen av denne konkrete bestemmelsen i kommuneplanen. Rådmannen ser 
imidlertid at streng praktisering av bestemmelsen hvor man kun går utifra 
bestemmelsens ordlyd vil kunne resultere i urimelige utfall som f.eks. i dette konkrete 
tilfellet. Det er derfor viktig med avklaring i forhold til tolkning av bestemmelsen i de 
tilfellene hvor garasjen isolert sett ikke overstiger 50 m2, men hvor det er står andre 
bygninger på tomta slik at det overstiger 50 m2 totalt sett. Avklaringen er særdeles 
viktig i de tilfellene – som det foreliggende – hvor det samlede tiltaket ligger godt 
innenfor tillatt utnyttelsesgrad på tomten.  
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen finner ikke at klagers anførsler utgjør nye momenter som må medføre 
en annen vurdering av saken enn det som fremkommer av opprinnelig vedtak datert 
05.04.2019. Rådmannen mener vedtak om avslag på dispensasjonssøknad dok. 
19/00927-2 bør opprettholdes. Klagen tas således ikke til følge.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen for kommunen. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen kjente.  
 
 
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: 
 
Hovedutvalget for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av fvl. § 33. 
HTM finner at klagers anførsler utgjør nye momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremkommer av vedtak datert 05.04.2019. HTM 
omgjør vedtak om avslag av dispensasjonssøknaden av 05.04.2019 dok. 19/00927-
2. Klagen tas således til følge. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 innvilger bygningsmyndighetene 
søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse inntatt i § 18.2 annet 
punkt, vedrørende maksimal tillatt størrelse på garasje. 
 
HTM finner at hensynene bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt ved at 
dispensasjon innvilges, og vurderer fordelene ved å gi dispensasjon for å være klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av garasje på gnr. 73 bnr. 88 innvilges med 
hjemmel i pbl. § 20-3 jf. § 20-1.  
 
 
HTM sin begrunnelse for vedtaket: 
HTM vurderer at hensynene bak formålet det dispenseres fra, og hensynene i lovens 
formålsbestemmelse ikke vil bli vesentlig tilsidesatt fordi: (…) 
 
Følgende fordeler ved å gi dispensasjon vurderes for å være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering: (…) 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan- og 
bygningsloven § 1-9. Klagefristen er tre 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 


