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Saksprotokoll 
 
 

Gnr 73 bnr 88 - Ole Bygdevekters vei 19 -  Garasje og dispensasjon 
- Klage på avslag 

Saksbehandler:  Jurgita Zajanckauskaite Saksnr.:  19/00927 

Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 29/19 22.05.2019 
 

  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 22.05.2019: 
Zara Mushtaq Berg (H) og Jan Ove Rikheim (H) fratrådte som inhabile, jf. fvl. § 6, 
første ledd, etter hovedutvalgets enstemmige beslutning (7 stemmer). Nils H. Sopp 
(H) og Terje Michaelsen (FrP) tiltrådte som vara. 
 
Ap, FrP og V fremmet fellesforslag om rådmannens alternative innstilling med 
følgende tillegg: tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Votering: 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt ved alternativ votering mot rådmannens 
innstilling. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 22.05.2019: 
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, fordi: 

 Tiltaket ligger i et regulert boligområde. 

 Tiltaket ligger godt innenfor tillatt utnyttelsesgrad. 

 Det foreligger ikke naboprotester. 

 Dispensasjonen er egentlig et spørsmål om å beholde en lekehytte. 
 
HTM vurderer fordelene ved å gi dispensasjon for å være klart større enn ulempene 
etter en samlet vurdering, fordi: 

 Det foreligger ingen ulemper 
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 Tiltaket genererer ingen trafikk. 

 Øker ikke antall avkjøringer. 
 
Søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av garasje på gnr. 73 bnr. 88 innvilges med 
hjemmel i pbl. § 20-3 jf. § 20-1. 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 28. mai 2019 
 
Kim Madsen Pham 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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