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Hovedutvalg for miljø og teknikk på møte 07.11.2019 til klage på 
rammetillatelse og dispensasjon 

 
Hei ærede medlemmer av Hovedutvalg for miljø og teknikk på møte 07.11.2019 i Ås kommune. 
 
Fox Property AS bistår tiltakshaver Thomas Danielsen i sakens anledning og viser til mottatt brev fra 
Ås kommune i dag vedrørende klage behandling i saken med vedlegg fra klager. 
 
Faktum er; at det i denne sak fattet positivt vedtak om ett tilbygg som skal bestå av bod og 
hobbyrom i underetasjen og terrasse og isolert vinterhage i første etasjen. 
Det framgår spesifikt av s 1 av vedtaket at: «bod/hobbyrom kan ikke brukes i næringsvirksomhet».  
Dette er således ikke omstridt. 
 
Det framgår misvisende informasjon allerede i overskriften av Aronsens klage: «Klage på vedtak om 
bygging av verksted i boligområdet» som således må rettes og presiseres i forbindelse med den 
politiske behandlingen.  
Dette er ikke faktum i saken og vi nøyer oss med å vise til kommunes godkjennelse som nevnt 
innledningsvis av hva det faktisk er fattet vedtak om. Det er presisert i vedtaket at bod/hoppbyrom 
ikke skal benyttes til næringsvirksomhet i plan og bygningslovens forstand.  
Klagen bærer etter Fox Property As sitt skjønn preg av forhold som ikke angår plan og bygningsloven 
og kommunens vedtak som her gjelder dispensasjon for BYA og ikke for næring.  
 
Kommentarene framstår som ett forsøk på og svært legge tiltakshaver og er av personlig karakter og 
urettmessige beskyldinger som er grunnløse og heller ikke hører hjemme i forbindelse med plan og 
bygningslovens lovverk og ta stilling til. Dette framgår klart av Pbl 21-6: 
 
«Med mindre annet følger av loven her, skal bygningsmyndighetene ikke ta stilling til privatrettslige 
forhold ved behandling av byggesøknader. Dersom det fremstår som åpenbart for 
bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter, 
skal søknaden avvises. Tillatelse etter denne lov innebærer ingen avgjørelse av privatrettslige forhold. 
Kommunen kan fastsette frist for supplering av søknaden». 
 
Med bakgrunn i Arons virkelighetsfjerne påstander og urettmessige anførsel, velger vi således og kun 
kommentarer det som er relevant for vedtaket som skal behandles. 
 
Fox Property As kan ikke se at vedtaket positivt åpner opp for at Arons anførsler om økt støy eller at 
omkringliggende tomter skulle bli kraftig redusert i verdi av tilbygget, dette må i beste fall bero på en 
misforståelse i den forstand at faktum i saken er feil anlagt med «klage på at det bygges ett 
bilverksted». 
 
Det anmodes om at våre syn legges ved i den politiske behandlingen og at vi får tilsendt byggesak sitt 
saksframlegg i god tid før politisk behandling.   
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