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Gnr 107 bnr 334 - Veidemannsvei 40 - Klage på tilbygg 

 
Saksbehandler: Stine Irene Mikkelborg Sandholtet Saksnr.: 18/01468-16 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og plan            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalget for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33.  
 
HTP finner at klagers anførsler ikke utgjør momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 29.08.2019.  
 
Vedtak av 29.08.2019 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge.  
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 
Ås, 25.10.2019 
 
Trine Christensen  Nils Erik Pedersen 
Rådmann  Kommunalsjef  
        teknikk, samfunn og kultur 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 
 
Vedlegg: 
Gnr 107 bnr 334 - Veidemannsvei 40 - Vedtak om rammetillatelse og dispensasjon 
Situasjonskart med tilbygg 
Fasader og plan - Som bygget 
Fasader og plan 
Vedrørende innsigelse til nabovarsel 
Bekreftelse angående bruk av tilbygget 
Klage på vedtak om bygging av verksted 
Kommentar til klage 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Alle relevante dokumenter vedlagt saken 
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Saksbehandler sender vedtaket til: 
Fylkesmannen i Oslo og Viken 
Thomas Danielsen – Tiltakshaver og selvbygger 
Fox Property AS – representant for tiltakshaver 
Bjørnar Aron Aronsen - Klager 
 

 
Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
Bygningsmyndighetene har den 29.08.2019 innvilget rammesøknad og dispensasjon 
for et tilbygg i Veidemannsvei 40. Det er mottatt en klage på vedtaket. Rådmannen 
kan ikke se at klagen inneholder momenter som fører til at saken må vurderes 
annerledes enn i vedtak av 29.08.2019. Vedtak av 29.08.2019 opprettholdes og 
saken sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 
Fakta i saken: 
Bygningsmyndighetene mottok den 07.06.2019 rammesøknad om tilbygg til bolighus 
på gnr. 107 bnr. 334, Veidemannsvei 40. Søknaden viste et tilbygg på 82 m2 BYA, 
med bod/lager/verksted på bakkenivå, og terrasse og vinterhage på toppen av 
tilbygget. Tiltakshaver har søkt om å være selvbygger på bygget.  
 
Nabomerknad 
Nabo i gnr. 107, bnr. 336 kom med en merknad til nabovarselet. Nabomerknaden 
gikk i hovedsak ut på at tilbygget ville føre til en uheldig blanding av verksted og 
boligfelt, at dette ville skape mye støy og andre ulemper for tomtene rundt, og at 
tiltaket fører til at tillatt bebygd areal på tomten overskrides. Nabo mener det allerede 
er verksted i garasjen som står på eiendommen, og tilbygget vil føre til en ytterligere 
utvidelse av verkstedvirksomheten.  
 
Nabomerknaden svares ut i søknaden ved å forklare at det ikke drives verksted som 
næringsvirksomhet, men at det må være påregnelig at et slik bygg blir brukt til lagring 
og verksted på hobbybasis. Videre påpekes det at tilbygget ligger 13 meter fra 
nabogrense, og 32 meter fra huset til naboene med merknader. Det hevdes også at 
kommunen ikke vil tillate mer støy ved å tillate tilbygget. Til slutt påpekes det at 
naboloven beskytter naboer mot at «tålegrensen» mellom naboer blir overskredet, og 
at så lenge det ikke drives næringsvirksomhet faller dette forholdet utenfor hva plan- 
og bygningsloven regulerer.  
 
Dispensasjon 
Eiendommen omfattes av Reguleringsplan for Øvre Sjøskogen og del av Øvre 
Pollenga. Tillatt bebygd areal på tomten er i henhold til reguleringsplanen 15 %. Det 
omsøkte tilbygget fører til at utnyttelsesgraden på tomten overskrider 15 % BYA, og 
det er derfor søkt om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse om tillatt 
grad av utnytting. Utbyggingen vil føre til en utnyttelsesgrad på 22,43 %.  
 
Administrasjonen innvilget dispensasjonen og rammetillatelsen den 29.08.2019. 
Under behandlingen av dispensasjonen så man hen til to prinsipputtalelser fra 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) om den generelle politiske viljen til å 
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dispensere fra regulert grad av utnytting og for regulert møne- og gesimshøyde i 
området som omfattes av eldre planer med bestemmelser om lav utnyttelsesgrad.  
 
Det ble foretatt en vurdering etter pbl. § 19-2, og det ble funnet at vilkårene for å 
innvilge dispensasjonen var tilstede.  
 
Vurdering av nabomerknadene og formålet med tilbygget 
I søknaden ble det flere steder referert til tilbygget som verksted og lager. Dette er 
ikke formål som går inn under «bolig». På bakgrunn av dette og nabomerknaden, har 
kommunen vært i kontakt med tiltakshaver og personer som bistår tiltakshaver med 
søknaden for å få presisert formålet med tilbygget. Det er gjennom komplettering til 
søknaden datert 07.08.2019 presisert at hverken eiendommen eller det omsøkte 
tilbygget skal benyttes som ledd i næringsvirksomhet (se vedlegg nr. 6). Deler av 
arealet i tilbygget skal benyttes som bod og deler skal benyttes som 
hobbyrom/teknisk rom, et «hobbyverksted». 
 
Administrasjonen hadde heller ingen andre holdepunkter i saken for å konkludere 
med at det drives med næringsvirksomhet på eiendommen. Ei heller er det kommet 
merknader fra andre naboer som understøtter at det drives verksted som næring på 
tomten.  
 
Administrasjonen mente derfor at nabomerknaden var tilfredsstillende svart ut, og la 
tiltakshavers forklaring rundt bruken av tilbygget til grunn for behandlingen av 
søknaden. Videre vurderte administrasjonen det slik at anførslene om støy og 
ulemper for naboer ikke er forhold som vedrører plan- og bygningsloven når det ikke 
er ledd i næringsvirksomhet. Det er hovedsakelig naboloven og politivedtekter 
angående støy, o.l som er regelverket som regulerer slike forhold. Plan- og 
bygningsloven gir ikke kommunen anledning til å gå inn og vurdere forholdene i 
vedrørende støy og andre relaterte ulemper i denne saken.  
 
Plan- og bygningsloven er en ja-lov, det vil si at hvis vilkårene i loven er oppfylt, skal 
en tillatelse innvilges. Administrasjonen fant at vilkårene for dispensasjon var oppfylt, 
og fant ikke å kunne legge vekt på nabomerknadene i saken. Det ble derfor fattet 
vedtak om dispensasjon og rammetillatelse til tilbygget. Det ble i vedtaket presisert at 
tilbygget ikke skal brukes til næringsvirksomhet.  
 
Klage 
Den 18.09.2019 mottok kommunen en klage over vedtak om dispensasjon og 
rammetillatelse (se vedlegg nr. 7). Klagen er fremsatt av nabo i gnr. 107 bnr. 336, 
den samme naboen som hadde merknad til nabovarsel.  
 
Klagen inneholder disse punktene: 

- Kommunen tilrettelegger for svart virksomhet og omsetting av svarte penger i 
et boligområde 

- Aktiviteten i dag (uten tilbygget) ligner lite på hobbybasert virksomhet 
- Tilbygget vil kunne føre til en vesentlig økning i virksomheten 
- Støyen fra eiendommen er i dag forstyrrende, og tilbygget vil antakeligvis føre 

til at støynivået øker 
- Denne type verkstedvirksomhet hører ikke hjemme i et boligområde 
- Tomtene inntil vil bli kraftig forringet i verdi på grunn av dette prosjektet 
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- Kommunen har ansvar for å se helheten i prosjektet 
 
Tiltakshavers kommentar til klagen (se vedlegg nr. 8) 
Tiltakshaver fremholder at tilbygget ikke skal benyttes til næringsvirksomhet. Det er 
kun ment som et hobbyrom/lager. Videre påpekes det at forholdene som tas opp i 
klagen, ikke faller inn under plan- og bygningsloven. Det bes om at det legges til 
grunn for videre behandling at tilbygget ikke er et verksted tilknyttet 
næringsvirksomhet, dette er feil faktum. Det påpekes også at tilbygget ikke vil føre til 
forringelse av verdien av nabotomtene, da det ikke anlegges et bilverksted.  
 
Vurdering: 
Rådmannen må vurdere klagens innhold etter forvaltningsloven § 33.  
 
Rådmannen har kun anledning til å vurdere forhold som faller innenfor plan- og 
bygningslovgivningen. Forhold som faller innenfor annen sektorlovgivning, har 
rådmannen ikke anledning til å vurdere i en byggesaksbehandling.  
 
I klagen blir det fremsatt påstander om at tilbygget vil tilrettelegge for svart 
virksomhet og omsetting av svarte penger i et boligområde. Bygningsmyndighetens 
jobb er å godkjenne bygninger, anlegg, konstruksjoner, o.l. Hvis privatpersoner 
bruker bygningene sine til svart arbeid, er dette ikke noe bygningsmyndighetene har 
myndighet til å gripe inn i. Så lenge bygningsmyndighetene ikke har noen 
holdepunkter for å anta at det drives næringsvirksomhet innenfor plan- og 
bygningslovens forstand, altså lovlig næringsvirksomhet, er dette ikke forhold som vi 
kan ta i betraktning når vi behandler byggesaker. Det må henvises til at dette er 
straffbare forhold som vedgår blant annet politiet og skattemyndighetene. 
Rådmannen har derfor i sin behandling av byggesaken ikke anledning til å ta med 
slike påstander i sin vurdering av saken.  
 
Videre fremholder klager at aktiviteten på eiendommen per i dag, uten tilbygget, 
ligner lite på hobbybasert virksomhet. Tilbygget vil kunne medføre økning i aktivitet 
og støynivå fra tomten. Denne type virksomhet hører ikke hjemme i et boligområde. 
Rådmannen har imidlertid ingen holdepunkter for å konkludere med at det drives 
næringsvirksomhet på eiendommen. Det er ikke registrert et firma på eiendommen. 
Videre er det heller ikke kommet klager/merknader fra andre naboer i nærheten med 
lignende påstander. Rådmannen legger derfor til grunn at den omtalte aktiviteten må 
regnes som hobbybasert og at bruken dermed ikke er i strid med arealformålet 
«bolig». Dette argumentet kan derfor ikke brukes til å gi avslag i behandling av en 
byggesøknad. Dette er privatrettslige forhold, og det er naboloven, politivedtekter, lov 
om helligdager og helligdagsfred o.l som regulerer eventuell støy og andre ulemper 
som naboer måtte oppleve.  
 
Klager fremholder også at eiendommene i nærheten vil få forringet sin verdi på grunn 
av dette prosjektet. Det må påregnes at eiendommer i et boligfelt blir utbygget til 
maksimal utnyttelse nå om dagen. Det er innvilget en dispensasjon fra maksimalt 
tillatt bebygd areal, i tråd med politiske føringer og praksis i kommunen. Dette på 
bakgrunn av et det er en eldre reguleringsplan som gjelder for området, og i denne 
planen er maksimalt tillatt utnyttelsesgrad kun 15 % BYA. I nyere planer i kommunen 
og i kommuneplanen ligger maksimalt tillatt utnyttelsesgrad på mellom 22 og 25 % 
BYA. Kommunen har erstattet en del eldre reguleringsplaners bestemmelser om 
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utnyttelsesgrad med reglene i gjeldende kommuneplan. Reguleringsplanen som 
gjelder for gnr. 107 bnr. 334 er en av få reguleringsplaner i kommunen som fortsatt 
har en bestemmelse om utnyttelsesgrad på kun 15 % BYA. Inntil kommunen har 
mulighet til å prioritere en omregulering eller lignende, ligger det derfor politiske 
føringer og praksis til grunn for at det kan innvilges dispensasjoner opptil 25 % BYA 
hvis vilkårene for dispensasjon ellers er tilstede. En utnyttelse opptil 25 % BYA må 
anses som normal praksis i kommunen, og må dermed være påregnelig. Med det 
omsøkte tilbygget vil gnr. 107 bnr. 334 få en utnyttelsesgrad på 22,43 %. Når det 
kommer til bruken av bygget og dets innvirkning på eiendommene rundt, henvises 
det til at det er forhold av privatrettslig karakter og kan ikke være en del av 
vurderingsgrunnlaget når man behandler en byggesøknad.  
 
Til sist påpeker klager at kommunen har et ansvar for å se helheten i saken. Som det 
er vist ovenfor, faller forholdene i klagen utenfor det som bygningsmyndighetene kan 
vektlegge i sin behandling av byggesøknader. Bygningsmyndighetene har ikke 
mulighet til å håndheve andre regelverk enn sitt eget, og kan ikke ta inn forhold i 
behandlingen av byggesaker som ikke er hjemlet i plan- og bygningsloven med 
tilhørende forskrifter.  
 
Konklusjon: 
På bakgrunn av vurderingene ovenfor kan ikke rådmannen se at klagen inneholder 
nye momenter som bør medføre annen vurdering av saken enn i det opprinnelige 
vedtaket av 29.08.2019. Vedtak av 29.08.2019 opprettholdes, og klagen tas ikke til 
følge.  
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Vedtaket har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
Vedtaket har ingen miljømessige konsekvenser.  
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan ikke påklages. Dette er en forberedende klagesaksbehandling, og 
saken sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 

 
Alternativ innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33.  
HTP finner at klagens anførsler utgjør momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 29.08.2019. vedtak av 
29.08.2019 oppheves og klagen tas således til følge.  
 
Nytt vedtak: 
Søknad om rammetillatelse og dispensasjon for oppføring av tilbygg avslås.  
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(Fyll inn hjemmel og begrunnelse for avslag her ……) 
 
Klageadgang: 
Omgjøring er et enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningsloven 
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 fvl. § 19.  
 
 
 
 
 


