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Gnr 73 bnr 88 - Ole Bygdevekters vei 19 -  Garasje  
 

   VEDTAK  

 

 Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår 
bygningsmyndigheten søknad om dispensasjon fra Kommuneplan 2015-
2027 bestemmelse i § 18.2 pkt. 2, om størrelse på garasje. Begrunnelsen 
fremkommer av saksutredningen. 

 Med hjemmel i kommuneplanens bestemmelse inntatt i § 18.2 pkt. 2 avslås 
deres søknad om oppføring av garasje på gnr. 73 bnr. 88. Begrunnelsen 
fremkommer av saksutredningen.  

 

Delegasjon: 
Vedtaket er fattet etter fullmakt og meddeles i samsvar med forvaltningsloven § 27. 
 
Gyldighet: 
Tillatelsen taper sin gyldighet dersom arbeidet ikke er igangsatt innen 3 år. Det 
samme gjelder dersom arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl. § 21-9. 
Bygningen eller del av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne 
tillatelsen forutsetter. 
 
Klage på vedtak: 
Vedtaket 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. 
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   SAKSOPPLYSNINGER  

 
Denne saken gjelder søknad om oppføring av ny garasje og dispensasjon på gnr. 73  
bnr. 88. Tiltakshaver ønsker å rive eksisterende garasje på 36 m2, og oppføre en ny 
garasje på 49,9 m2 samt å kunne beholde eksiterende lekestue på 9m2.  
 

Eiendommen omfattes av Ås kommuneplan 2015-2027 og er avsatt til boligformål.  

På ovennevnte tomt er det allerede oppført en garasje på 36 m2 samt ei lekestue på 

9 m2. Eksisterende garasje på tomten søkes revet. Den nye garasje og den 

eksisterende lekestuen vil da utgjøre totalt 59 m2.  

Følgende fremgår av kommuneplanens bestemmelse i §18.2 2 pkt.: «[m]aksimal 

tillatt størrelse på carport/garasje/uthus er 50 m2 pr. boenhet.» Tiltakshaver ønsker å 

bygge 9 m2 mer enn det som er tillatt i kommuneplanen og søker dispensasjon fra 

den nevnte bestemmelsen i kommuneplanen.  

Naboer/gjenboere er varslet om dispensasjonssøknaden tiltaket i medhold av pbl. 

§19-1 jf. 21-3 første ledd. Det er ikke innkommet merknader, de varslede samtykket 

til tiltakshavers planer som det søkes om.   

 

 

   VURDERING OG KONKLUSJON  

 

Dispensasjon: 

Bygningsmyndigheten vurderer dispensasjonsforholdet slik: 
Søknaden er vurdert konkret etter dispensasjonsregelen i plan- og 
bygningsloven (pbl) § 19-2 andre ledd som sier følgende: 
 
    «Dispensasjon 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.» 
 
Det legges opp til en samlet interessevurdering der hensynene bak den konkrete 
bestemmelsen tillegges stor vekt. Det må således vurderes om de hensyn 
bestemmelsen er ment å ivareta blir skadelidende dersom dispensasjon gis. 
 
Det er ikke tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt. Det må være en klar 
overvekt av fordeler som taler for dispensasjon før dette kan gis, jf. Ot.prp.nr.32 
(2007-2008). 
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Det er søkt om dispensasjon iht. pbl. § 19-1 for følgende forhold: kommuneplanens 

bestemmelse om maksimall tillatt areal på garasje/uthus.  

Bestemmelsen i Kommuneplan 2015-2027 § 18.2 2. pkt. lyder som følger: 

«[m]aksimal tillatt størrelse på carport/garasje/uthus er 50 m2 BYA per boenhet  og 

25 m2 BYA per sekundærleilighet.» Samlet vil ny garasje og dukkestue utgjøre en 

grunnflate på 59 m2 og det vil da bli bygd 9m2 mer enn det som er tillatt i 

kommuneplanen.  

 

Søker anfører følgende: «Møne/gesimshøyde, størrelse, plassering av bygg, avstand 

til vei og parkeringskrav er alle i henhold til kravene i kommuneplanen. Dette er altså 

ikke et kontroversielt forslag om en bygningsoppføring i strid med kommuneplanen, 

tvert imot har man holdt seg innenfor de rammene som er gitt. Garasjen oppfyller 

som tidligere nevnt alle krav i § 18.2. Vi anser derfor ikke at hensynet i 

bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon og at fordelene er klart 

større enn ulempene.»  

Bygningsmyndigheten skal foreta en helhetlig interesseavveining hvor hensynene 

bak den konkrete bestemmelsen skal tillegges stor vekt. Det må videre vurderes om 

de hensyn som bestemmelsen er ment å ivareta blir skadelidende dersom 

dispensasjonen gis.  

Det er ikke tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt. Det må foreligge en klar 

overvekt av fordeler som taler for dispensasjon før denne kan gis, jf. forarbeidene til 

plan- og bygningsloven, jf. Ot.prp.nr. 32 (2007-2008).  

 

Vurderingsgrunnlaget: 

Formålet med kommuneplaner er blant annet å skape langsiktighet, stabilitet og 

forutsigbar saksbehandling i kommunen. Dispensasjonen i medhold av pbl. § 19-2 

annet ledd, kan kun gis dersom hensynene som ligger til grunn for kommuneplanen 

ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre må fordelene ved å gi dispensasjon være klart 

større enn ulempene etter konkret vurdering av dispensasjonsforholdene.  

Bygningsmyndighetens vurdering av dispensasjonsforholdene: 

Søknaden er vurdert konkret etter dispensasjonsregelen i plan- og bygningsloven 

(pbl.) § 19-2 annet ledd. Bestemmelsen lyder som følger: 

«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres 

fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg 
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må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering.» 

Bygningsmyndighetens vurdering av dispensasjonssøknaden: 

Det første bygningsmyndigheten må vurdere er om omsøkt dispensasjon vil medføre 

at hensynene bak kommuneplanen blir vesentlig tilsidesatt som følge av det omsøkte 

tiltaket. 

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. Romsligheten på tomta 

vil nødvendigvis bli mindre dersom det bygges en større garasje.  

Søker anfører at når det gjelder møne/gesimshøyde, størrelse, plassering av bygg, 

avstand til vei og parkeringskrav, har man holdt seg innenfor kravene nedfelt i 

kommuneplanen. Dette kan ikke anses som et vektig argument i avveiningen all den 

tid størrelsen på den nye garasje og eksisterende lekestue i sum overstiger antall m2 

angitt i kommuneplanen. Kravene til bebyggelsen nedfelt i kommuneplanen skal 

oppfylles i sin helhet. Søkeren kan derfor ikke påberope seg delvis oppfyllelse av 

kravene som et argument for å innvilge dispensasjon. 

Det andre vurderingskriteriet er om det foreligger en kvalifisert overvekt av fordeler 

ved å innvilge dispensasjon.  

Søkeren anfører at «[g]arasjen oppfyller som tidligere nevnt alle krav i § 18.2. Vi 

anser derfor ikke at hensynet i bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt ved en 

dispensasjon og at fordelene er klart større enn ulempene.».  

Under henvisning til det som er anført ovenfor, påpeker bygningsmyndigheten at 

søkerens anførsel om at garasjen oppfyller alle kravene nedfelt i bestemmelsen 

inntatt i kommuneplanens § 18.2 2. pkt – ikke medfører riktighet. Selv om størrelsen 

på den nye garasje som det søkes oppført, ikke overstiger 50 m2, vil den 

eksisterende lekestuen og den nye garasjen i sum overstige den fastsatte grensen 

på 50 m2 pr. boenhet. Søkeren har imidlertid ikke begrunnet sin påstand om at 

hensynet i bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt ved at dispensasjonssøknaden 

innvilges.  

Bygningsmyndigheten trenger ikke å foreta en videre interesseavveining hvor man 

vurderer fordeler og ulemper ved å gi dispensasjon, når bygningsmyndigheten først 

har konkludert med at hensynet bak bestemmelsen som det søkes om å dispensere 

fra, blir vesentlig tilsidesatt. Det foreligger ingen anførsler fra søkerens side som 

skulle gi grunnlag for videre interesseavveining.   
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Konklusjon dispensasjon: 

Bygningsmyndighetene har foretatt en helhetsvurdering der søkers begrunnelse er 

veiet opp mot de hensyn bestemmelsen er ment å ivareta. I mangel på vektig 

argumentasjon fra søkerens side, legger bygningsmyndigheten avgjørende vekt på 

lovgiverens uttalelse i lovens forarbeider hvor det understrekes at «[a]vvik fra 

arealplaner reiser særlige spørsmål» og at det ikke skal «være en kurant sak å 

fravike gjeldende plan», jf. Ot.prp.nr. 32 (2007-2008) s. 242 pkt. 6-19.  

 

Heller ikke lovens krav om «klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon» er 

oppfylt etter bygningsmyndighetens syn.  

På bakgrunn av det ovennevnte, konkluderer bygningsmyndigheten at 

konsekvensene av en dispensasjon vil føre til at de hensyn bestemmelsen er ment å 

ivareta i for stor grad blir tilsidesatt. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 

bestemmelse inntatt i § 18.2 2. pkt. avslås, jf. pbl. § 19-2.  

 

Gebyr:  
Ved avslag kreves 70% av fullt gebyr. Saksbehandlingen av dispensasjonssøknad 
og byggesøknad er gebyrbelagt etter Ås kommunes gebyrregulativ. Regning 
ettersendes og skal innbetales til kommunekassen, jf. plan- og bygningslovens § 33-
1. 
 

Gebyrnr. Beskrivelse av gebyr Grunnbeløp Antall Sum 

2.1 Saksbehandling tiltak  Kr. 8.065 1 Kr. 8.065,- 

6.1 Dispensasjonssøknad Kr. 6.000,- 1 Kr. 6.000,- 

 Reduksjon av gebyr 
grunnet avslag 

Kr. 4.219,- 1 Kr.-4.219,- 

Total sum: Kr. 9.845,-  

 
 

 

Med hilsen 

 
 
Arve Bekkevard Jurgita Zajanckauskaite 
Enhetsleder Byggesak og geodata Rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 

Vedlegg:  

1. Klage på avslag  

2. Følgebrev 

3. Situasjonskart 



Ås kommune- Byggesak og geodata 
Vår ref.: 19/00927-4  Side 6 av 6 

4. Tegninger: plan-, snitt- og fasade 

5. Avslag på søknad om dispensasjon, dok. 19/00927-2 

6. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett / dispensasjon 

 

 

 


