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Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   19/00889-3 Jurgita Zajanckauskaite 08.05.2019 
    
  

 

Gnr 43 bnr 72 - Ekornveien 43 - Søknad om tillatelse til tiltak uten 
ansvarsrett - Avslag 

 

 

Det vises til søknad mottatt 19.03.2019. 

 

Tiltakets adresse:        Ekornveien 43A, 1430 ÅS 

Gnr./bnr.:                     43/72 

Tiltakshaver:                Ole Løseth Elvetun, Ekornveien 43A, 1430 ÅS      

 

 

Tiltakets adresse:        Ekornveien 43B, 1430 ÅS            

Gnr./bnr.:                     43/72 

Tiltakshaver:                Live Roaldseth Horsth, Ekornveien 43B, 1430 ÅS 

 

 

 

   VEDTAK  

 

 

 Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår 
bygningsmyndigheten søknad om dispensasjon fra Kommuneplan 2015-
2027 bestemmelse i § 18.1 pkt. 2, utnyttelsesgrad, på gnr. 43, bnr. 72. 
Begrunnelsen fremkommer av saksutredningen. 
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Delegasjon: 
Vedtaket er fattet etter fullmakt og meddeles i samsvar med forvaltningsloven § 27. 
 
 
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. 

 

   SAKSOPPLYSNINGER  

 
Denne saken gjelder søknad om dispensasjon til å gå utover maksimalt tillatt bebygd 
areal (BYA) som er 25% på gnr. 43 bnr. 72.  
 

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

 

Størrelsen av den aktuelle tomta er 925 m2. Det er bygd to eneboliger i et sameie på 

tomta. På tomta er det også en carport, en garasje og to ubebygde 

biloppstillingsplasser. Totalt utgjør dette en utnyttelsesgrad på 25%.  

 

Følgende fremgår av kommuneplanens bestemmelse i §18.1 pkt. 2: «[m]aksimalt 

tillatt bebygd areal (BYA) er 25% inkludert carport/garasjen/uthus for boligbebyggelse 

innenfor følgende høyder: Gesimshøyden inntil 8 meter og mønehøyde inntil 9 meter. 

[…] Høydene måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt 

bygningen.»  

Søkerne søker nå om å få bygge to boder på tomta, en bod til hver seksjon, nytt 

bebygd areal vil da utgjøre 16 m2. 

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

§19-1 jf. 21-3 første ledd. Det er ikke innkommet merknader.   
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   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). 
 
Det er søkt om dispensasjon med hjemmel i pbl. § 19-1 for å fravike 

reguleringsplanens bestemmelse om maksimal tillatt bebygd areal (BYA) på tomta.   

 

Søkerne anfører at det er ingen boder tilknyttet eneboligene, noe som gjør det 

utfordrende med lagringsplass. Ifølge søkeren, fører dette til at en del sykler, 

hageredskaper m.m. står plassert rundt på tomta.  

 

Videre anfører søkeren at sameiet ikke har behov for så mye biloppstillingsareal slik 

det er regulert i kommuneplanen. Søkerne mener til slutt at bygningsmyndigheten 

bør legge vekt på faktisk bebygd areal som bør kunne regnes som 21% dersom en 

ser bort fra biloppstillingsplassene (36 m2) uten bygg på. Biloppstillingsplassene 

ligger rett inntil kommunal tomt, noe som gjør det lite hensiktsmessig til å bygge ut 

disse. 

 

Avslutningsvis anføres det fra søkernes side at bodene er lave og vil ikke endre 

områdets uttrykk, i tillegg til at BYA overskrides med kun 1,7%. Til gjengjeld vil dette 

kunne gjøre hverdagen mye enklere og mer praktisk for søkerne. Det søkes derfor 

om å overskride den maksimale tillatte utnyttelsesgraden på tomta.  

 
Bygningsmyndighetens vurdering av dispensasjonssøknaden: 
 
Det første vurderingskriteriet som må vurderes er hvorvidt den omsøkte 
dispensasjonen medfører at hensynene bak planen vesentlig tilsidesettes dersom 
dispensasjonen innvilges. 
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Hensynene bak reguleringsbestemmelsen om maksimal tillatt bebygd areal er å 
tilrettelegge for lys, luft og rom mellom bebyggelsen, samtidig å begrense det 
bebygde areal på tomta. Romsligheten på tomta vil bli mindre dersom en går utover 
den tillatte maksimale utnyttelsesgraden.  
 
Ifølge lovens forarbeider, skal det svært vektige grunner til for å fravike vedtatte 
reguleringsbestemmelser, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 243, hvor det fremgår at 
det ikke skal være «en kurant sak å fravike gjeldende plan». Utstrakt bruk av 
dispensasjon kan undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag. 
Hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen tilsier derfor at 
vesentlige endringer herunder fastsettelsen av maksimal tillatt utnyttelsesgrad, bør 
skje gjennom reguleringsendring og ikke dispensasjon.  
 
Det andre vurderingskriteriet er om det foreligger en kvalifisert overvekt av fordeler 
ved å gi dispensasjon. 
 
Søkerne anfører at faktisk bebygd areal utenom biloppstillingsplassene utgjør et 
bebygd areal (BYA) på 21% og at kommunen burde legge vekt på det. Det vises i 
tillegg til at sameiet uansett ikke har mer enn en bil i dag og at det brukes primært 
sykler og kollektivtransport.    
 
Under henvisning til kommuneplanens bestemmelse inntatt i § 18 under pkt. 18.1 
anføres det fra bygningsmyndighetens side at biloppstillingsplass(-er) inngår i 
beregning av bebygd areal selv uten noen form for overbygg over plassen.  Dette 
uavhengig av hvor mange biler som faktisk er i bruk eller hva det faktiske behovet for 
bilparkeringen i det konkrete tilfellet måtte være. Bygningsmyndigheten kan derfor 
ikke vektlegge det faktum at sameiet har kun en bil i dag og har ingen planer om mer 
enn en bil pr. seksjon, ved denne vurderingen.  
 
Søkerne anfører videre at «det er ingen boder tilknyttet eneboligene, noe som gjør 
det utfordrende med lagringsplass…». Dette medfører ikke riktighet. Begge boligene 
har innvendige boder.  
 
Det er også slik at det var opprinnelig kun en enebolig på den aktuelle tomta. I 2015 
ble det godkjent bygging av enda en enebolig på den samme tomta. Den maksimale 
utnyttelsesgraden av tomta var da også nådd. Det ligger derfor i sakens natur at en 
kan oppleve økt behov for større lagringsplass. Dette er imidlertid en kjent 
problematikk i slike tilfeller og er på ingen måte særskilt for søkerne. Likebehandling 
og effektiv praktisering av lovverket tilsier at bygningsmyndigheten ikke kan la en slik 
subjektiv begrunnelse være avgjørende ved vurderingen.  
 
Bygningsmyndigheten kan ikke se at det foreligger fordeler ved å innvilge 
dispensasjon til å kunne overstige den maksimalt tillatte utnyttelsesgrad som er 
fastsatt i kommuneplanens bestemmelser.  
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Konklusjon dispensasjon: 

Bygningsmyndighetene har foretatt en helhetsvurdering der søkernes begrunnelse er 

veiet opp mot de hensyn bestemmelsen er ment å ivareta. Bygningsmyndighetene 

finner at konsekvensene av en dispensasjon vil føre til at de hensyn bestemmelsen 

er ment å ivareta i for stor grad blir skadelidende. Det foreligger ikke en klar overvekt 

av fordeler.  

Bygningsmyndigheten avslår med dette søknad om dispensasjon fra 

kommuneplanens bestemmelse inntatt i pkt. 18.1.2. for å overskride maksimalt tillatt 

utnyttelsesgrad. 

 
 
Gebyr:  
Ved avslag kreves 70% av fullt gebyr. Saksbehandlingen er gebyrbelagt med kr. 
11.532,- (inklusiv kr. 6000,- for dispensasjon) etter Ås kommunes gebyrregulativ. 
Regning ettersendes og skal innbetales til kommunekassen, jf. plan- og 
bygningslovens § 33-1. 
 

Gebyrnr. Beskrivelse av gebyr Grunnbeløp Antall Sum 

 Saksbehandling tiltak  Kr.    

1.1.5 Tilbygg 16-30 m2 Kr.5.532,- 1 Kr. 5.532,- 

6.1 Behandling av 
dispensasjon 

Kr. 6.000,- 1 Kr. 6.000,- 

     

Total sum: Kr. 11.532,- 

70% av fullt gebyr: Kr. 8.072,4 

 

 

Med hilsen 

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

Mottakere: 

Live Roaldseth Horsth, Ekornveien 43 B, 1430 ÅS 

Ole Løseth Elvetun, Ekornveien 43 A, 1430 ÅS 
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ORIENTERING OM KLAGEADGANG 

 

 

KLAGEORGAN 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus er, etter delegert myndighet fra Kommunal- og 

regionaldepartementet, klageorgan for vedtak fattet av administrasjonssjefen. En klage skal 

sendes til kommunen, og dersom kommunen selv ikke endrer vedtaket som følge av klagen, 

vil den bli sendt videre til Fylkesmannen i Oslo- og Akershus for avgjørelse. 

 

KLAGEADRESSAT 

Klagen skal sendes til: 

Ås kommune, Postboks 195, 1431 Ås 

 

KLAGEFRIST 

Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brev kom frem. Det er tilstrekkelig at klagen er 

postlagt innen fristens utløp. Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan 

søke om å få forlenget fristen, men da må De begrunne hvorfor De ønsker det. 

 

INNHOLDET I KLAGEN 

De må presisere: 

 Hvilket vedtak De klager over, oppgi saksnummer 

 Årsaken til at De klager 

 Den eller de endringer som De ønsker 

 Eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen 

 Klagers navn og adresse må oppgis. 

 Klagen må undertegnes. 
 

UTSETTING AV GJENNOMFØRINGEN AV VEDTAKET 

Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan imidlertid søke 

om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort 

(anmode om utsatt iverksetting av vedtaket). Slik søknad sendes Plan, bygg og geodata, og 

begrunnes. Avgjørelse om oppsettende virkning kan ikke påklages, men De kan selv bringe 

spørsmålet om oppsettende virkning direkte inn for fylkesmannen til ny vurdering. 

 

RETT TIL Å SE GJENNOM SAKSDOKUMENTENE OG TIL Å KREVE VEILEDNING 

Med visse begrensninger har De rett til å se gjennom dokumentene i saken. Reglene om 

dette finnes i forvaltningslovens §§ 18 og 19. De må i tilfelle ta kontakt med vårt 

Servicekontor. 

 

KOSTNADER VED OMGJØRING AV VEDTAK 

Når et vedtak som følge av klage blir endret til gunst for en part, kan parten kreve dekning for 

vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få vedtaket endret. Forutsetningen er da 

vanligvis at det organet som traff det opprinnelige vedtaket har gjort en feil slik at vedtaket 

blir endret. Kravet må settes frem senest 3 uker etter at De har mottatt det nye vedtaket.  
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