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Saksbehandler: Jurgita Zajanckauskaite Saksnr.: 19/00889-7 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 20.06.2019 

 
 
 
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 08.05.2019. HTM opprettholder vedtak om avslag på 
dispensasjonssøknad, dok. 19/00889-3, klagen tas således ikke til følge.  
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
 
Ås, 07.06.2019 
 
Trine Christensen                                         Nils Erik Pedersen  
Rådmann                                                      Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 
 
 
 
Vedlegg: 
1. Klage på avslag datert 12.05.2019  
2. Avslag på søknad om dispensasjon, dok. 19/00889-3 
3. Situasjonskart 
4. Søknad om dispensasjon 
5. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett datert 13.03.2019 
 
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 dispensasjon fra kommuneplanens § 18.1 om maksimalt 
tillatt bebygd areal (BYA) på 25%. Søknaden ble avslått i administrativt vedtak av 
08.05.2019. 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 08.05.2019. Rådmannen 
mener videre at vedtak om avslag på dispensasjonssøknad bør opprettholdes.  
 
Fakta i saken: 
Det er søkt om tillatelse til oppføring av to boder på tomten – en bod til hver seksjon, 
samt dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse inntatt i § 18.1 2. kulepunkt: 
 
«Maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) 25% inkludert carport/garasje/uthus for 
boligbebyggelse innenfor følgende høyder: Gesimshøyden inntil 8 meter og 
mønehøyde inntil 9 meter. For pulttak er øvre gesimshøyde det samme som 
mønehøyde. Høydene måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå 
rundt bygningen.» 
 
På eiendommen er det oppført to eneboliger i et sameie. Det er også en carport, en 
enkel garasje og to ubebygde biloppstillingsplasser. Dette utgjør totalt en grad av 
utnytting på 25%.  
 
Eiendommen omfattes av kommuneplanens bestemmelser og er avsatt til 
boligformål.  
 
Dispensasjonssøknaden ble avslått i administrativt vedtak av 08.05.2019 i dok. 
19700889-4.  
 
Vedtaket ble påklaget av tiltakshaver og er datert 12.05.2019. Klagen er fremsatt 
rettidig.  
 
 
Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad: 
 
I sin klage anfører klagerne at boenhetene ikke har utebodareal. Selv om boligene 
har hver sin innebod, mener klager at dette ikke gir tilstrekkelig lagringsplass til 
sykler, skibokser, akebrett o.l. Klageren mener derfor at det er urimelig å hevde at 
enkelte objekter kan lagres i en innebod.  
 
Det vises videre fra klagernes side til at det totale parkeringsarealet utgjør 72 m2 for 
begge eneboligene. Klageren påpeker videre at «i en situasjon hvor det er 
tilstrekkelig avstand fra kommunal veg til avsatt parkeringsareal, er det ikke noe som 
hindrer bygging av dobbelgarasje på parkeringsområdet, men på grunn av 
situasjonen på tomta, ligger to av parkeringsplassene helt inntil kommunal veg» og at 
denne utbyggingsmuligheten da bortfaller i dette tilfellet.  
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Det fremgår videre av klagen at boenheten 43A har i dag en carport. Dersom 
klageren ikke får lov til å bygge en bod, vil denne carport bli kledd inn og skal brukes 
til lagring, ifølge klageren. Etter klagerens syn, vil dette i større grad enn to boder, 
prege tomten på en negativ måte med tanke på lys, luft og rom.  
 
Det anføres også at med boder vil tomten kunne se ryddigere og mer velstelt ut, noe 
som vil være bra for miljøet. Ingen av naboene har protestert eller kommet med 
innsigelser mot klagernes ønske om å bygge boder.  
 
Klagerne kan heller ikke se hvordan den eventuelle tillatelsen vil kunne føre til 
presedens da det er svært få tomter – om noen – med to boenheter på. Det er derfor 
ingen andre sammenlignbare tilfeller som gjør at hensynet til likebehandling kan bli 
skadelidende.   
 
Det anføres til slutt at når kommunen valgte i sin tid å gi tidligere eier tillatelse til å 
bygge et nytt hus på tomten, måtte man (kommunen) regne med at behovet for 
større lagringsplass kom til å melde seg. Det er derfor i tråd med effektiv praktisering 
av lovverket, det betyr, ifølge klagerne, «ta konsekvensene av tidligere vedtak og 
følge opp behovene som oppstår som følge av dette».  
 
Klagerne mener også at de er blitt ilagt feil gebyr. Det vises til klagernes samtale 
med bygningssjefen 12.03.2019 hvor de er blitt gjort oppmerksom på at boder på 
inntil 15 m2 eller mindre ikke er søknadspliktige. Saken dreier seg om to boder på 7,5 
m2 hver. Klagerne mener at da de kom i skade for å skrive bodene vil være på til 
sammen ca. 16 m2, bør det ikke danne grunnlag for ileggelse av behandlingsgebyr.  
 
 
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 maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) er å tilrettelegge for luft, lys 
og rom mellom bebyggelsen. Bestemmelsen skal på denne måten bidra til å 
begrense bebyggelsen på tomten. Dette er viktige hensyn og bestemmelsen skal 
derfor tolkes strengt. Det vil gå utover romsligheten på tomten dersom det bygges to 
boder på den. Utnyttelsesgraden på tomten er allerede oppnådd. Oppføring av de to 
bodene som klagerne søkte om vil derfor være i strid med bestemmelsen inntatt i 
kommuneplanens § 18.1 annet kulepunkt.  
 
Søkerne har anført at man ikke har tilstrekkelig lagringsplass da de to eneboligene 
på tomten kun har innebod. Dette kan ikke anses som et vektig argument i 
avveiningen da behovet for mer lagringsplass er en kjent problematikk i denne type 
saker. Dette kan under enhver omstendighet ikke være avgjørende all den tid 
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oppføringen av bodene vil føre til at den maksimalt tillatte grad av utnytting 
overstiges og er dermed i strid med bestemmelsen i kommuneplanen.  
 
Søkernes manglende mulighet til å bygge en dobbelgarasje på parkeringsområdet 
kan heller ikke være utslagsgivende i denne sammenheng. Det var et faktum at når 
kommunen innvilget den tidligere eiers søknad om å bygge to eneboliger på tomten, 
var det ikke rom for ytterligere oppføringer på tomten grunnet oppnådd maksimalt 
grad av utnytting. 
Rådmannens videre vurdering er at søkerne enten var godt kjent med dette faktum 
eller burde være kjent med det. Søkerne kan derfor ikke høres med det argument at 
når kommunen først valgte å tillatte to eneboliger på tomten, så måtte man 
(kommunen) regne med behovet for større lagringsplass. Når det da anføres at 
kommunen må følge opp behovene for ytterligere lagringsplass som er en 
konsekvens av kommunens tidligere vedtak, er rådmannens syn at dette er søkernes 
ansvar når de går til det skritt og kjøper en bolig på en tomt hvor maksimalt BYA 
allerede er oppnådd. Tvert imot – det anføres fra denne side – at søkerne må da 
legge til grunn og gå utifra det utgangspunkt at så lenge maksimalt BYA er oppnådd, 
så vil det ikke være anledning til å bygge noe mer på tomten. Det ligger da i saken at 
kommuneplanens bestemmelser stenger for ytterligere bygging på tomten. Det 
påhviler kommunen ingen ansvar for de forskjellige behovene som måtte melde seg 
hos søkerne i ettertid.  
 
Klagernes anførsel om at det vil se penere og ryddigere ut på tomten dersom 
søkerne får innvilget søknaden om to uteboder er et aspekt i saken. Aspektet kan 
imidlertid ikke tillegges vekt da det må forventes at klagerne forholder seg til de 
beskrankninger som gjeldende plan setter.  
 
Klagernes foreslåtte alternativ å omgjøre den eksisterende carporten til bod, vil 
medføre at biloppstillingsplass i nevnte carport må erstattes av en ny 
biloppstillingsplass på terreng. Dette vil medføre ytterligere økning i bebygd areal 
(BYA) og vil utløse krav om søknad om dispensasjon fra grad av utnytting.  
 
All den tid konklusjonen er at hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt, er 
det ikke nødvendig å foreta en videre interesseavveining hvor man vurderer 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 sak.  
 
Når det gjelder ilagt gebyr, kommer administrasjonen til å kontrollere hvorvidt korrekt 
gebyr er ilagt.  
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen for kommunen. 
 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen kjente. 
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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 
08.05.2019. Rådmannen mener vedtak om avslag på dispensasjonssøknad dok. 
19/00889-4 bør opprettholdes. Klagen tas således ikke til følge. 
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan ikke påklages. 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umidelbart 
 
 
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 08.05.2019. HTM 
omgjør vedtak om avslag av dispensasjonssøknaden av 08.05.2019 dok. 19/00889-
4. Klagen tas således til følge.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 innvilger bygningsmyndighetene 
søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse inntatt i § 18.1 annet 
kulepunkt, vedrørende maksimalt tillatt bebygd areal (BYA). 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 to boder på tomten – en bod til hver 
seksjon på gnr. 43 bnr. 72 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.  
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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 
 


