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Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   18/01468-9 Stine Irene Mikkelborg Sandholtet 29.08.2019 

 

 

Gnr 107 bnr 334 - Veidemannsvei 40 - Vedtak om rammetillatelse og 
dispensasjon 
 
 
Det vises til søknad mottatt 07.06.2019, senest komplettert 29.08.2019.  
 

Tiltakets adresse: Veidemannsveien 40 
Gnr./bnr./fnr./snr.: 107/334/0/0 
Ansvarlig søker: Thomas Danielse som selvbygger 

         
Tiltakshaver: Thomas Danielsen, Veidemannsveien 40, 1407 VINTERBRO 
 

   VEDTAK  

 

 Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 gir 
bygningsmyndigheten varig dispensasjon fra reguleringsplan for Øvre 
Sjøskogen og del av Øvre Pollenga bestemmelse §3 c vedrørende 
utnyttelsesgrad på gnr. 107, bnr. 334. Begrunnelsen fremkommer av 
saksutredningen. 

 

 Med hjemmel i pbl. § 20-3 jf. § 20-1 gir bygningsmyndigheten 
rammetillatelse for tilbygg med bod med terrasse og vinterhage på gnr. 107, 
bnr. 334. Tillatelsen gis på grunnlag av innkommet søknad. Vurdering 
fremkommer av saksutredningen.  

 

 Med hjemmel i pbl. § 20-1 jf. SAK 10 § 6-8 gir bygningsmyndighetene ansvar 
til selvbygger Thomas Danielsen for SØK og PRO 
bygningsutforming/arkitektur for oppføring av tilbygg på gnr. 107 bnr. 334. 
Tillatelsen gis på bakgrunn av innkommet søknad.  

 

 Bod/hobbyrom kan ikke brukes i næringsvirksomhet. 
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 Godkjente tegninger: 

 Situasjonsplan, mottatt 11.06.2019 

 Plan, snitt- og fasadetegning, datert 20.02.2019 – 08.03.2019, mottatt 
11.06.2019 

 

Det er søkt om personlig ansvarsrett som selvbygger for tilbygg ved egen 
bolig, jf. pbl. § 20-1 og SAK 10 § 6-8 av eier Thomas Danielsen. Tiltakshaver har 
erklært å ha tilfredsstilt krav etter plan- og bygningsloven og 
byggesaksforskriften slik at tillatelse kan gis.  
 
Gjennomføringsplanen viser at fagområdene SØK og PRO arkitektur er dekkes. 
De resterende fagområdene må være dekket før det kan gis 
igangsettingstillatelse. Det presiseres at det ikke er gitt ansvar som selvbygger 
for PRO konstruksjonssikkerhet og PRO brannsikkerhet. Disse områdene må 
belegges med ansvar før det kan gis igangsettingstillatelse.  
 
Byggearbeidet kan ikke påbegynnes før igangsettingstillatelse er innvilget. 
 
Anmeldelse av utvendig sanitæranlegg/ledninger (rørleggermelding) skal være 
godkjent av kommunalteknisk avdeling innen igangsetting, jf. pbl. kapittel 27.  
 
Bygningen/tiltaket må ikke brukes før ferdigattest eller eventuelt midlertidig 
brukstillatelse er gitt, jf. pbl. § 21-10. 
 
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. 

 

BRA eksisterende:  373,6 m2 

BRA nytt  113,9 m2 

BRA totalt:  497,5 m2 

BYA eksisterende:  274,2 m2 

BYA riving:      0,0 m2 
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BYA tilbygg:    82,0 m2 

Parkeringsareal på terreng:      0,0 m2 

BYA totalt: 270 m2 (bolig) og 86 m2 (garasje) 

Tomteareal:  1 588 m2 

Grad av utnytting:   22,43 %     

Tiltaket vil etter endelig vedtak bli ført inn i matrikkelen for den enkelte eiendom. 

   SAKSOPPLYSNINGER  

 
Denne saken gjelder oppføring av et tilbygg som skal bestå av bod og hobbyrom i 
underetasjen og terrasse og isolert vinterhage i første etasje. Bod/ hobbyrom vil ha et 
bruksareal på 77,6 m2. Vinterhagen vil bli plassert på deler av terrassen på toppen av 
boden/hobbyrommet. Vinterhagen vil ha et bruksareal på 36,6 m2.  
 
Det bebygde arealet på tilbygget 82 m2. Samlet bebygd areal på tomten vil bli 356,2 
m2, inkludert parkeringsareal. Det vil føre til en utnyttelsesgrad på 22,43 %.  
 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Øvre Sjøskogen og del av Øvre 

Pollenga og er avsatt til formål bolig.  

 

Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse 3 c om 

utnyttelsesgrad. Ifølge reguleringsplanen er det tillatt med en utnyttelsesgrad på 15 

%. Denne blir oversteget med det nye tilbygget.  

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

§ 19-1 jf. § 21-3 andre ledd, det er innkommet merknader fra nabo/gjenboer som 

eier(e) av gnr./bnr. 107/336.  

 

Det har kommet med merknad fra nabo på gnr. 107 bnr. 336 som i hovedsak går ut 

på følgende:  

 Sammenblanding av boligfelt og verksted er uheldig fordi det skaper mye støy 

og andre ulemper 

 Det er allerede etablert verksted i den eksisterende garasjen. Der er det til 

tider en del støy.  

 Tiltaket vil overskride tillatt utnyttelsesgrad.  

 

Søkers kommentar til merknadene:  

 Tilbygget ligger 13 meter fra nabogrense og 32 meter fra huset til nabo som 

har merknad.  

 Naboloven beskytter naboene, og bygningsmyndighetene skal ikke ta stilling 

til forhold som gjelder «tålegrense» i naboloven. 

 Kommunen tillater ikke noe ytterligere støy ved å tillate tilbygget som 

lager/verksted.  
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 Det må være påregnelig med formålet lager i et boligområde som benyttes til 

verksted på hobbybasis.  

 Så lenge formålet ikke går over i verksted som næringsformål, er dette forhold 

uvedkommende for plan- og bygningsloven.  

 Øvrige forhold rundt tidligere saksbehandling hører ikke hjemme i denne 

saken. Kommunen har også åpnet opp for en høyere utnyttelsesgrad i senere 

tid.  

  

 

   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 iht. pbl. § 19-1 for økt utnyttelsesgrad.  

 

I henhold til bestemmelse 3 c i reguleringsplanen som eiendommen er omfattet av, 

Øvre Sjøskogen og del av Øvre Pollenga, står det at tomten kan ha en 

utnyttelsesgrad på inntil 15 %. Det er da gitt fratrekk fra nødvendig parkeringsareal 

på 36 m2.  

 

Tilbygget vil føre til at tomten får en utnyttelsesgrad på 22,43 %, medregnet alt av 

parkeringsareal.  

 

Grad av utnytting skal ivareta hensynet til landskapskvaliteter, bevaring av 

vegetasjon, de visuelle fjernvirkninger, lys og luft i nærmiljøet m.m.  

 

Det foreligger to prinsipputtalelser fra Hovedutvalget for teknikk og miljø (HTM) om at 

det er politisk vilje til at det kan innvilges delegert dispensasjon fra både regulert grad 

av utnyttelse og regulert møne- og gesimshøyde. 
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Det skal ved saksbehandlingen ses hen til grad av utnyttelse og beregningsmetoden 

for møne- og gesimshøyde nedfelt i kommuneplanen § 18.1 andre og tredje 

kulepunkt i behandling av dispensasjonssaker etter eldre reguleringsplaner. 

 

Det vises til:  

 HTM orienteringssak, dispensasjonspraksis i eldre reguleringsplaner, 

dokument 13/05368-2, datert 05.11.2013  

 HTM sak 45/15, datert 18.08.2016, dokument 16/01219-1, datert 28.07.2016 

 

Presisering av formålet med tilbygget: 

Kommunen oppfattet ordbruken i søknaden som noe diffus og uklar med henhold til 

formålet med tilbygget. Lager og verksted er formål som hører til næringsvirksomhet, 

og ikke boligformål. I et brev ba vi derfor søker om å redegjøre videre for bruken av 

tilbygget, slik at kommunen kunne ta stilling til om formålet med tilbygget var innenfor 

det som kan tillates i området. Det blir fra søker sin side presisert at arealene i 

tilbygget vil fungere som lager/bod og en form for hobbyrom/teknisk rom, slik som at 

en garasje også kan fungere som verksted på hobbybasis. Det blir videre presisert at 

verken eiendommen eller tilbygget skal brukes som ledd i næringsvirksomhet.  

 

Kommunens vurdering av merknad fra nabo, svar fra søker og presisering angående 

bruk: 

Bygningsmyndighetene er enig i at vi ikke skal ta stilling til bruken av tilbygget, så 

lenge det går under boligformål. Å bruke en bod som hobbyrom/verksted er noe 

bygningsmyndighetene ikke har hjemmel til å nekte. Søker har presisert at tilbygget 

ikke skal benyttes i næringsvirksomhet. Kommunen har under saksbehandlingen ikke 

funnet holdepunkter forat det vil drives næringsvirksomhet i bygget, i strid med 

boligformål.  

 

Videre er kommunen enig i at det er andre regelverk som regulerer forhold mellom 

naboer, støy og andre ulemper. Dette er ikke noe som bygningsmyndighetene skal 

forholde seg til. Ved støy eller andre ulemper, henvises nabo til å bruke andre 

gjeldende regelverk som naboloven, kommunens politivedtekter, o.l.  

 

Tilbygget plasseres 13 meter fra nabogrense, og 32 meter fra naboens hus. Dette er 

gode avstander, og kommunen kan ikke se at tilbygget skal ha store negative 

innvirkninger på nabotomten. Videre tolker ikke kommunen nabomerknaden som en 

merknad på utformingen av tilbygget, merknaden går mer på bruken av tilbygget.  

 

Forhold rundt utnyttelsesgrad behandles med en dispensasjon 

 

Kommunens vurdering av dispensasjonssøknaden: 

I denne saken vil bygningsvolumet på tomten bli større. Tomten er imidlertid stor, og 

huset er plassert langt inn på tomten, og tilbygget vil dermed også bli plassert langt 
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inn på tomten. Avstand til tomtegrense mot vei er oppgitt til 36 meter. Tilbygget 

plasseres 13 meter fra nærmeste nabogrensen. Utnyttelsesgraden vil bli på 22,43 %. 

Dette er under det som er vanlig praksis i nyere reguleringsplaner og i 

kommuneplanen. Tilbygget er også prosjekter delvis inn i terrenget. Vinterhagen på 

terrassen vil dessuten ha halvparten av arealet som underliggende etasje, resten er 

åpen terrasse. Tilbygget vil derfor ikke påvirke sol- og lysforhold, utsikt eller følelsen 

av luft rundt mellom bygningene.  

 

På bakgrunn av dette mener kommunen at hensynene til lys, luft, bevaring av 

vegetasjon, og fjernvirkninger i nærområdet vil ikke bli vesentlig tilsidesatt.  

 

Fordelen med tilbygget er oppgitt til å være at den vil skape mer lagringsplass. Mer 

lagringsplass vil føre til en mer ryddig tomt, noe som må sies å være en fordel for det 

ytre miljøet og omgivelsene.  

 

Det anføres at en ulempe med dispensasjonen er presedensvirkningen. Videre er det 

ifølge søker ingen andre ulemper, da tiltaket ikke vil påvirke byggets ytre fasader 

nevneverdig, ei heller uteareal eller omkringliggende omgivelser.  

 

Fordelen med mer lagringsplass er i hovedsak rettet mot personlige behov, men kan 

også tolkes som en positiv ting i forhold til ytre miljø og omgivelsene i form av mer 

ryddige tomter. Ryddige tomter uten behov for utendørs lagring må sies å være en 

fordel i et etablert boligområde. Ulempen med presedensvirkning er relativt liten, da 

det allerede er gitt flere dispensasjoner for lignende forhold. Videre mener 

kommunen at eventuelle ulemper naboer/omgivelsene rundt vil ha av tilbygget i form 

av støy o.l., ikke reguleres av plan- og bygningsloven, men av andre regelverk. 

Kommunen kan ikke se at tilbygget i seg selv vil være en ulempe for naboer.  

 

Det foreligger på den bakgrunn en klar overvekt av fordeler med å innvilge 

dispensasjonen.  

 

Konklusjon dispensasjon: 

Bygningsmyndighetene finner ikke at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres 

fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Ut fra 

ovennevnte forhold vurderes det å foreligge en klar overvekt av fordeler som taler for 

dispensasjon. 

 

Bygningsmyndigheten gir med dette dispensasjon fra reguleringsplanens 

bestemmelse om utnyttelsesgrad og tillater omsøkt tilbygg som vil føre til en 

utnyttelsesgrad på 22,43 %.  

 

Merknadene tas således ikke til følge i byggesaken.  
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Tiltaket: 

Ansvarsrett som selvbygger 

Tiltakshaver har søkt om ansvarsrett som selvbygger for ansvarsområdene SØK og 

PRO arkitektur.  

På bakgrunn av tilbyggets størrelse, herunder spenn i tak på 10 meter, gis det kun 

ansvarsrett som selvbygger for bygningsutforming/arkitektur. Det forutsettes at PRO 

konstruksjonssikkerhet og PRO brannsikkerhet belegges med ansvar og 

prosjektertes tilstrekkelig til igangsettingstillatelse.  

 

Vurdering 

Søknaden er i samsvar med gjeldende regulering, lov og forskrift. 

Bygningsmyndighetene kan ikke se at utbyggingen vil medføre ulemper for 

omkringliggende bebyggelse og miljø. Tillatelse til tiltak gis derfor som omsøkt. 

 

 
Naturmangfoldloven: Tiltaket omfattes ikke av Naturmangfoldloven 
 
 
Konklusjon tiltak:  
Ås kommune anser at omsøkte tiltak tilfredsstiller kravet til visuelle kvaliteter og at 

tiltaket for øvrig er i samsvar med reguleringsplan. Dokumentasjon etter SAK10 

kapittel 5 anses å være tilfredsstillende. Rammetillatelse gis derfor som omsøkt.  

 

Tilsyn 

Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i 

samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov. 

Kommunen skal føre tilsyn med særlige forhold etter nærmere forskrift. 

 

Gebyr:  
Saksbehandlingen er gebyrbelagt med kr 29 327, - (inklusiv kr. 6 000,- 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 

1.1.5 Saksbehandling tiltak  Kr.                 18 434,- 1 18 434,- 

3.1 Selvbygger Kr.                   4 893,- 1 4 893,- 

6.1 Behandling av 
dispensasjon 

Kr.                   6 000,- 1 6 000,- 

Total sum: 29 327,- 

 

Betingelser for tiltaket: 
1. Ved graving på kommunal grunn, herunder vei, skal gravemelding innsendes 

til Kommunalteknisk avdeling. Graving på privat grunn må ikke påbegynnes 



 

Ås kommune - Byggesak og geodata 
Vår ref.: 18/01468-9  Side 8 av 10 

før eventuelle kabler er påvist. Opplysninger om dette gis hos Geomatikk AS, 

tlf. 09146. 

2. Terrenget må planeres slik at det ikke blir til ulempe for naboer. Skråning mot 

nabo må ikke være brattere enn 1:2. og avsluttes minst 0,5 meter fra 

nabogrensen.  

3. Avkjørselen må opparbeides i samsvar med Ås kommunes veinorm, med den 

del av veinormen som omhandler private avkjørsler til kommunale veier, se 

kommunens hjemmeside 

4. Bygningen/tiltaket må ikke brukes før ferdigattest eller eventuelt midlertidig 

brukstillatelse er gitt, jf. pbl. § 21-10. 

5. Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen 

både av den opprinnelige og nye tiltakshaveren, jf. pbl. § 23-2. 

6. Ildsteder skal rapporteres til Follo Brannvesen IKS.  

7. Det henvises til § 13-5 i byggeteknisk forskrift som sier at bygningen skal 

prosjekteres og uføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av 

radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i luften skal ikke overstige 

200 Bq/m3. Bygningsmyndighetene forutsetter at ansvarlig prosjekterende har 

ivaretatt dette innenfor sitt ansvarsområde.   

8. Rom i kjeller tillates bare brukt i tilknytning til eksisterende boenhet. 

Bruksendring til selvstendig boenhet er søknadspliktig.  

 

 

 

 

 
 

Med hilsen 

 
 
Arve Bekkevard Stine Irene Mikkelborg Sandholtet 
Enhetsleder Byggesak og geodata Juridisk rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Vedlegg: 

Situasjonskart med tilbygg 

Gjennomføringsplan 1.1 signert rev 28.08.2019 

Fasader og plan 

Fasader og plan - Som bygget 

Matrikkelregistrering for bygning107-334  

 

Mottakere: 



 

Ås kommune - Byggesak og geodata 
Vår ref.: 18/01468-9  Side 9 av 10 

Thomas Danielsen, Veidemannsveien 40, 1407 VINTERBRO 

Kopi: 
Ås kommune, Matrikkelføring (Ekstern) 
Ås kommune, VAR-gebyr (Ekstern) 
Fox property AS, Drengsrudhagen 6, 1385 ASKER 
Bjørnar Aron Aronsen, Veidemannsveien 38, 1407 VINTERBRO 
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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.  

 


