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Orientering  
 
2/19 Detaljreguleringsplan for Solbergveien 1 m.fl. v/ Follohus 

 
3/19 Skisseprosjekt for Solbakken 3-5 v/ Harald Schytz (byggherre) og 

Cathrine Vigander (arkitekt) 
 

4/19 Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i Ås  
v/ rådmannen 

 
 
Delegerte vedtak  
 
2/19 19/03401-2 Delegerte vedtak byggesak 30.10.2019 - 25.11.2019 
 

Saksnummer Tittel Dato Ansvarlig Vedtak 

16/03399-20 Gnr 44 bnr 48 - Burumskogen - Hestehagen 61, 
63, 65 - Rekkehus - Ferdigattest 

10.10.2019 BSH Innvilget 

16/03400-13 Gnr 44 bnr 48 - Burumskogen - Hestehagen 67 og 
69 - Tomannsbolig - Ferdigattest 

10.10.2019 BSH Innvilget 

16/03849-11 Gnr 44 bnr 48 - Burumskogen - Hestehagen 71, 73 
- Tomannsbolig -  Ferdigattest 

10.10.2019 BSH Innvilget 

16/03413-13 Gnr 44 bnr 48 - Burumskogen - Hestehagen 83, 85 
- Tomannsbolig - Ferdigattest 

10.10.2019 BSH Innvilget 

16/03858-23 Gnr 44 bnr 46 - Hestehagen 44, 46 - 
Tomannsbolig - Ferdigattest 

10.10.2019 BSH Innvilget 

16/03853-22 Gnr 44 bnr 46 - Hestehagen 38, 40, 42 - Rekkehus 
- Ferdigattest 

10.10.2019 BSH Innvilget 

16/03854-12 Gnr 44 bnr 46 - Hestehagen 48, 50 - 
Tomannsbolig - Ferdigattest 

10.10.2019 BSH Innvilget 

16/03855-11 Gnr 44 bnr 46 - Hestehagen 52, 54 - 
Tomannsbolig - Ferdigattest 

10.10.2019 BSH Innvilget 

16/03856-11 Gnr 44 bnr 46 - Hestehagen 56, 58 - 
Tomannsbolig - Ferdigattest 

10.10.2019 BSH Innvilget 

19/03275-5 Gnr 107 bnr 394 - Gråbeinstien 19 - Riving av 
bolig, garasje og uthus - Søknad om tillatelse til 
tiltak 

30.10.2019 ACG Innvilget 

19/01186-5 Gnr 74 bnr 71 - Gamle Kroer vei 126 - 
Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - 
Ferdigattest 

30.10.2019 BSH Innvilget 

18/02735-22 Gnr 110 bnr 64 - Ekebergveien 9 - Nybygg - 
Enebolig - Ferdigattest 

30.10.2019 ITH Innvilget 

19/02352-5 Gnr 42 bnr 1 fnr 269 - Utveien 6 A - Midlertidige 
parkeringsplasser - Ferdigattest 

30.10.2019 ITH Innvilget 

18/03655-13 Gnr 42 bnr 1 fnr 245 med flere - Skogveien 22B - 
Studentboligbygg - Hus C 3 - 
Igangsettingstillatelse nr. 2 - Resterende arbeider 

30.10.2019 ITH Innvilget 
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19/03292-2 Gnr 66 bnr 51 - Kråkstadveien 86 A - Bruksendring 
av boder til boligareal - Tillatelse til tiltak uten 
ansvarsrett 

30.10.2019 ITH Innvilget 

19/02484-15 Gnr 113 bnr 21 - Nessetveien 69 - 
Hurtigladeplasser - Endringstillatelse 

31.10.2019 BSH Innvilget 

16/00757-30 Gnr 42 bnr 1 - Campus Ås - Fellesbygget - 
Igangsettingstillatelse 3 - Tett bygg og innvendige 
arbeider 

01.11.2019 BSH Innvilget 

18/02599-20 Gnr 69 bnr 39 - Kråkstadveien 64 A og B - Nybygg 
- Tomannsbolig - Midlertidig brukstillatelse 

01.11.2019 ITH Innvilget 

18/02601-9 Gnr 69 bnr 27 - Kråkstadveien 64 C og D - 
Tomannsbolig - Midlertidig brukstillatelse 

01.11.2019 ITH Innvilget 

19/00308-11 Gnr 61 bnr 105 - Tårnveien 11 – Bruksendring av 
garasje fra tilleggsdel til hoveddel i eneboligen - 
Ferdigattest 

04.11.2019 ACG Innvilget 

16/03411-13 Gnr 44 bnr 48 - Burumskogen - Hestehagen 75, 
77, 79, 81 - Rekkehus - Ferdigattest 

04.11.2019 BSH Innvilget 

19/03245-3 Gnr 68 bnr 3 - Kråkstadveien 84  - Ny enebolig - 
Søknad om tillatelse i ett trinn 

04.11.2019 ACG Innvilget 

15/03726-58 Gnr 44 bnr 35 - Burumskogen - Opparbeidelse av 
teknisk infrastruktur - Ferdigattest 

04.11.2019 BSH Innvilget 

19/03115-4 Gnr 55 bnr 1 - Sørbråtan - Søknad om deling - 
Melding om vedtak 

11.11.2019 SIMS Innvilget 

18/03744-11 Gnr 107 bnr 330 - Veidemannsveien 44 - Ny 
tomannsbolig - Endring av tillatelse til tiltak 

13.11.2019 ACG Innvilget 

19/01918-8 Gnr 65 bnr 22 - Åsveien 113 - Kontorbygg - 
Dispensasjon/Rammetillatelse 

13.11.2019 ITH Innvilget 

18/01127-17 Gnr 114 bnr 9 - Vinterbrobakken 6 - Søknad om 
ferdigattest - Avslag 

14.11.2019 ITH Avslått 

19/01133-32 Gnr 110 bnr 21 – Grevlingveien 1 – Enebolig – 
Endringstillatelse - oppdatert utomhusplan - 
terrengtilpasning - endret ansvar 

15.11.2019 BSH Innvilget 

17/00805-10 Gnr 43 bnr 54 - Skogfaret 11 B - Tilbygg på del av 
tomannsbolig - Ferdigattest 

18.11.2019 ACG Innvilget 

19/03393-2 Gnr 75 bnr 9 og 21 - Kroerveien 96 og 110 - 
Arealoverføring - Melding om vedtak 

19.11.2019 ITH Innvilget 
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Saker til behandling  

HTP-7/19 
Gnr 102 bnr 397 - Haugenveien 25 - Søknad om dispensasjon for 
gesimshøyder 
 
Saksbehandler:  Stine Irene Mikkelborg Sandholtet Saksnr.:  13/00074-130 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 7/19 05.12.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 avslås søknad om dispensasjon 
fra reguleringsplanens bestemmelse 3 d. angående maksimal gesimshøyde på gnr. 
102 bnr. 397. Begrunnelsen fremkommer av saksutredningen.  
 
Ås, 20.11.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef 
 Teknikk, samfunn og kultur 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 
 
Vedlegg: 
1. Søknad om dispensasjon fra gesimshøyde 
2. Redegjørelse for høyder 
3. Tegninger med innmålte koter 
4. Diverse snittegninger 
5. Nabomerknader 
6. Svar angående nabovarsel 
7. Snitt og langfasade fra rammesøknad 
8. Haugenveien 25-27 - Tegning med kommunens kommentar nr 1 
9. Haugenveien 25-27 - Tegning med kommunes kommentar nr 2 
10. Flyfoto av takoppbygg 
11. Saksprotokoll for HTM-sak 106-13 
12. Saksfremlegg Gnr 102 bnr 397 og 401 - Haugenvn 25-27 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Alle relevante dokumenter er vedlagt saken 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
BIOS arkitekter – ansvarlig søker 
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Maja Eiendom – tiltakshaver 
Knut Helge Reisersgård – nabo med merknad 
Wenche Strøm – nabo med merknad 
Anita Simonsen – nabo med merknad 
Ulf Bragvin –  nabo med merknad 
Anne Bøen – nabo med merknad 
Ståle Haaland – nabo med merknad 
Solaug Emberland – nabo med merknad 
 
 
 
Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Næringsbebyggelse på gnr. 102 bnr. 397 er oppført med høyere gesims enn 
godkjent i tillatelse og tillatt ifølge reguleringsplan. Det er søkt om dispensasjon om 
forholdet etter at bygget er oppført. Rådmannen har vurdert søknaden og kommet til 
at vilkårene for å innvilge en dispensasjon ikke er tilstede. Søknad om dispensasjon 
avslås.  
 
Fakta i saken: 
Historikk: 
Saken gjelder søknad om dispensasjon fra godkjent og regulert gesimshøyde på gnr. 
102 bnr. 397. Tomten ligger i Haugenveien 25 og 27, og er en del av et 
industri/næringsområde iblandet noen bolighus. Tomten er omfattet av et 
reguleringsplan for et område mellom Haugenveien og Søndre Tverrvei, planid. R-
131. Tomten er regulert til næringsformål. Bestemmelse 3 d. sier at maksimal gesims 
fra ferdig planert terreng kan være inntil 9 meter.  
 
I 2013 ble søknad om rammetillatelse innsendt. Den ble først behandlet av 
Hovedutvalg for teknikk og miljø den 07.11.2013 (se vedlegg 11 og 12). Hovedtema i 
denne behandlingen var nettopp gesimshøyder. Opprinnelig søknad overskred 
regulerte gesimshøyder. Søknaden hadde mottatt merknader fra naboer, som 
reagerte på den prosjekterte gesimshøyden. Disse naboene bor i bolighus rett sør for 
tomten og er derfor spesielt opptatte av at bygningene skal holde seg innenfor 
regulert gesimshøyde. Søknaden ble revidert slik at tiltaket skulle tilfredsstille regulert 
gesimshøyde. I den reviderte søknaden ble terrenget på vestre del av nordlig fasade 
bygget opp et kunstig avtrappet terreng for å klare å holde seg innenfor de 9 meterne 
som er tillatt gesimshøyde ifølge reguleringsplanen. Det ble anbefalt av rådmannen 
at dette burde godkjennes av politikerne og at rammetillatelse kunne gis. 
Hovedutvalget for miljø og teknikk vedtok at de anmeldte planene for bygningene 
kunne godkjennes. Det ble deretter gitt rammetillatelse den 25.11.2013.  
 
Etter hvert har det blitt gitt igangsettingstillatelser for deler av byggene, og per i dag 
er det gitt igangsettingstillatelse for alle deler av byggene. Det er også gitt midlertidig 
brukstillatelse for store deler av byggene. Utvendig fremstår byggene som ferdig.  
 
Vinteren 2018/2019 tok naboer kontakt med kommunen og uttrykket bekymring for at 
gesimshøydene på byggene er høyere enn det som er tillatt i byggetillatelse og i 
reguleringsplanen.  Den 28.06.2019 ble det fra kommunen sin side sendt en 
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henvendelse til ansvarlig søker og bedt om en redegjørelse for gesimshøyde «som 
bygget». Det ble satt en frist til 31.07.2019 for å komme med redegjørelsen. 
Kommunen mottok ikke svar på dette innen fristen. Den 08.08.2019 sendte 
kommunen ut et varsel om pålegg om uavhengig måling av gesimshøyder og varsel 
om ileggelse av tvangsmulkt. Det ble gitt frist til 02.09.2019 til å komme med 
uavhengige målinger av gesimshøyder. Kommunen mottok heller ikke nå noe 
dokumentasjon innen fristen. Det ble derfor sendt ut vedtak om ileggelse av 
tvangsmulkt den 12.09.2019. Det vedtaket ga en frist til 20.09.2019 for å utføre den 
uavhengige målingen av gesimshøyder. Kommunen fikk epost med målinger og en 
redegjørelse for gesimshøydene samme dag som vedtak om ileggelse av 
tvangsmulkt ble sendt ut.  
 
Ifølge dokumentasjonen som kommunen mottok 12.09.2019 er gesimshøyden på 2 
av 3 deler av bygget over det som er lagt til grunn i tillatelsen og det som er tillatt 
ifølge reguleringsplanen. På et punkt er det redegjort for at gesimshøyden er 0,4 
meter høyere enn det som er omsøkt og godkjent, og på et annet punkt er 
gesimshøyden 0,2 meter høyere enn det som er omsøkt og godkjent. I utregningene 
er det oppgitt hvilke gesimshøyder i koter som er godkjente, og hvilke gesimshøyder 
som er faktisk bygget. Det trekkes også fra 30 cm fra kotene på de som er faktisk 
bygget, fordi de sier at de har parapeter som er 30 cm høye og disse skal da ikke 
være med i beregningen av gesimshøyde ifølge TEK10 § 6.2.  
 
Avviket blir forklart med at opprinnelig ble fasadene prosjektert med fasadeelementer 
med en høyde på 1150 mm. Disse fasadeelementene viste seg å ha for lang 
leveringstid når man skulle bestille de opp, så man valgte heller å bestille 
fasadeelementer med en høyde på 1200 mm. Med 8 elementer og et avvik på 50 
mm per plate, blir det totale avviket på 0,4 meter. Videre blir det forklart at de valgte å 
ikke kutte platene for å skape et roligere fasadeuttrykk. At det å kutte platene på 
deler av bygget og ikke på andre deler av bygget ville skape et dårligere 
fasadeuttrykk. Skulle man kutte platene ville det også føre til avfall, som må kastes 
på fyllingen. Alle andre dekker og høyder er holdt innenfor gitt tillatelse. Det fremgår 
også av redegjørelsen at de mener at avviket er lite synlig med tanke på situasjonen 
og plassering nede på en utsprengt tomt. Det har heller ikke gitt fordeler for bygget i 
form av høyder på etasjene inne. Avslutningsvis påpeker de at det ikke vil være en 
god ide å kutte ned stålplatene for å vinne henholdsvis 0,4 og 0,2 meter. De ville 
også ha beskjed om dette måtte omsøkes. Det er også sendt med tegninger som 
viser målte kotehøyder slik det faktisk er bygget sammen med denne redegjørelsen.  
 
Kommunen gir i brev av 17.09.2019 beskjed om at forholdene må rettes eller det må 
søkes om dispensasjon. Samtidig presiserte kommunen at det ikke var en indikasjon 
på om de får innvilget dispensasjon, men en forklaring på hvilke rettigheter de har for 
å få prøvd saken. Kommunen ba om tilbakemelding på om forholdet skulle rettes 
eller om at søknad om dispensasjon ble sendt kommunen innen 27.09.2019.  
 
Den 27.09.2019 mottok kommunen tilbakemelding på at det vil bli søkt om 
dispensasjon, og at nabovarsel for dispensasjonssøknad ble sendt ut den dagen.  
 
Dispensasjon: 
Den 02.10.2019 mottok kommunen søknad om dispensasjon. Søknaden ble sendt 
kommunen før fristen til å komme med nabomerknader hadde utløpt, og kommunen 
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måtte purre opp svar på om det hadde kommet merknader og et svar på disse 
merknadene.  
 
Dispensasjonssøknaden er i hovedsak begrunnet med at fasadene ble prosjektert 
med fasadeelementer med en høyde på 1,15 meter, men at det på grunn av 
leveringsproblemer med disse heller ble valgt å bruke fasadeelementer som er 1,20 
meter høye. Dette har medført at gesimshøyden ble 0,4 meter høyere på den ene 
delen av bygget og 0,2 meter høyere på en annen del av bygget.  
 
Det ble vurdert å kutte det øverste elementet, men det virket arkitektonisk fremmed 
for et stort industrianlegg. De ønsket å forme anlegget arkitektonisk med en rolig 
horisontal inndeling.  
 
De vurderer at innvirkningen på naboene er minimal, spesielt siden tomten er gravd 
ut og bygget er plassert inn i terreng. Dette fører til at den nederste delen av bygget 
ligger lavere enn utsynet fra hagene til boligeiendommene i sør. Det er også et 
parkbelte mellom boliger og byggene, som er beplantet med trær med store kroner. 
Det vil etter hvert fremstå som et grøntbelte med høye flotte trær.  
 
Det skrives også at dette ikke har gitt byggherren noen gevinst i form av økt volum 
eller økt areal. Overskridelsene har ikke medført noen annen følge for bygget med 
hensyn til høyder for øverste dekke i bygg A og B. Takflatene ligger på samme 
høyde som godkjent i rammetillatelse.  
 
Fordelen med å innvilge dispensasjonen er at det betyr at de kan ferdigstille 
anlegget. Anlegget fremstår som et helhetlig arkitektonisk anlegg. Videre gir det ikke 
noen gevinst for naboene i sør at fasaden kuttes, dette vil føre til at de ser hele 
takflaten litt bedre.  
 
Ulempene, hvis man ikke innvilger dispensasjonen, er at det vil være fortsatt 
byggeaktivitet med støy og maskiner i området. Det er også forbundet en kostnad 
med å endre parapeten for gesimsen. Samfunnsøkonomisk vil dette føre til et stort 
avfallsvolum som må håndteres. Platene er ikke gjenvinnbart avfall.  
 
Nabomerknader: 
Det er mottatt en samlet nabomerknad fra eiere/beboere av gnr. 102 bnr. 31, gnr. 
102 bnr. 32, gnr. 102 bnr. 369 og gnr. 102 bnr. 29. Dette er 4 av de 5 
boligeiendommene rett sør for det aktuelle næringsbygget.  
 
Nabomerknaden innledes med at dispensasjonssøknaden fremstår som en historie 
om hvorfor dette har skjedd. De påpekes at forklaringen kun refererer til 
overskridelse av godkjente kotehøyder, mens gesimshøyde fra ferdig planert terreng 
ikke neves med ett ord.  
 
Videre påpekes det at Ås kommune og utbygger har blitt gjort oppmerksom på 
naboene sine bekymringer rundt byggets gesimshøyde allerede 24. november 2018, 
og at det hele har blitt trenert frem til nå hvor det foreligger en dispensasjonssøknad.  
 
Naboene anfører blant annet at det nedre bygget har en gesimshøyde på 9,7 meter 
til ferdig planert terreng på sørfasaden.  
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Det fremkommer av nabomerknaden at de sliter med støyrefleksjon fra Søndre 
Tverrvei etter at bygget har kommet opp, så hver centimeter teller for dem. Videre 
medfører overskridelsen av høyden på den vestre delen av bygget (øvre del) 
redusert ettermiddagssol.  
 
De mener videre at de kan overbære den støyen som arbeidet med reduksjon av 
gesimshøydene vil medføre, med tanke på at hele prosjektet har støyet mye og 
ingen har tatt hensyn til de da.  
 
Ansvarlig søker sine kommentarer til nabomerknad: 
Ansvarlig søker mener at naboene har brukt tall tatt fra tegninger, uten å bruke 
måleregler angitt i Grad av utnytting. De vil derfor avvise dette. De mener at den 
gjennomsnittlige høyden over terreng er lavere enn angitt i klagen.  
 
Videre sier de at det er målt støy fra bygget etter at bygget er tatt i bruk, og 
støyrapporten konkluderer med at støy fra bygget ikke overskrider grenseverdiene i 
T-1442.  
 
Avslutningsvis sier de at det ikke er satt noen vilkår i søknad om rammetillatelse til at 
bygget skal vurderes ut ifra støy fra Søndre Tverrvei. Støykart utarbeidet av Statens 
vegvesen datert desember 2011 viser at eneboligene ligger i hvit sone og ikke er 
støyutsatt fra Søndre Tverrvei. De kan derfor ikke se at trafikkstøy vedrører klage på 
målt gesims.  
 
Vurdering: 
Rådmannen vil innledningsvis påpeke at det har blitt søkt om dispensasjon i ettertid, 
etter at bygget er bygget. Videre måtte kommunen henvende seg til ansvarlig søker 
flere ganger før kommunen i det hele tatt fikk svar på hva gesimshøydene har blitt på 
de ferdige bygget. Videre er det ikke oppgitt reell gesimshøyde i meter, det opereres 
med kotehøyder. Reguleringsplanen omtaler ikke kotehøyder, men om antall meter 
fra ferdig planert terreng.  
 
Rådmannen ser alvorlig på at det bygges et bygg med høyder som er utenfor det 
som er omsøkt og godkjent i tillatelse og hva som tillates i reguleringsplanen. Det er 
kun når varsel om pålegg og tvangsmulkt ble sendt ut at ansvarlig søker tok initiativ 
til å måle byggets høyder og redegjøre for dette. Rådmannen mener at dette fremstår 
som bevisste valg, og at man spekulerte i å ikke bli oppdaget siden man ikke søkte 
om dispensasjon på et tidligere tidspunkt, som for eksempel når man fikk disse 
beskrevne leveringsproblemene med fasadelementene på 1,15 meter. Hadde det 
ikke vært for at naboene her kom med bekymringsmeldinger, hadde kommunen mest 
sannsynligvis ikke oppdaget avviket og bygget hadde fått stå slik. Plan- og 
bygningsloven og dagens byggesaksbehandling er basert på tillit. Det er ingen 
rutinemessig kontroll fra bygningsmyndighetene, men ansvarlige foretak signerer på 
at det blir bygget i henhold til tillatelser, lover og forskrifter. Bygningsmyndighetene 
og samfunnet for øvrig er derfor avhengig av at byggebransjen opptrer ærlig og 
redelig, og at de bygger byggene slik det er gitt tillatelse til. Det var også spesielt 
fokus på gesimshøyder i selve byggesøknaden, og det burde derfor vært åpenbart 
for utbygger og ansvarlig søker at overskridelser av tillatte gesimshøyder er alvorlig.  
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Når en søker om dispensasjon etter at forholdet er utført, skal det behandles som om 
en søker om dispensasjon før det ulovlige forholdet ble utført. Kommunen vil derfor 
ikke legge vekt på forhold som oppstår etter at bygget er bygget, når de vurderer 
dispensasjonen. Det skal ikke være lettere å be om tilgivelse enn å søke om 
tillatelse.  
 
Dispensasjonssøknaden som er kommet inn fremstår mer som en forklaring på 
hvorfor bygget er høyere enn en reell søknad om dispensasjon. Det legges vekt på 
forhold som har oppstått etter at bygget står ferdig. Rådmannen mener at 
dispensasjonssøknaden ikke oppfyller vilkårene til begrunnelse som står listet opp i 
plan- og bygningsloven § 19-2, jf. § 19-1, men velger uansett å behandle søknaden 
av hensyn til naboer og samfunnet for øvrig. Der er ansvarlig søker selv som har tatt 
valget om å ikke begrunne søknaden i henhold til pbl. § 19-2.  
 
Vurdering av innsendt materiale: 
Kommunen har ikke fått oppgitt gesimshøyde i meter, slik de egentlig har bedt om. 
Ansvarlig søker har besvart henvendelsen til kommunen med å bruke kotehøyder, og 
det er også det som brukes i dispensasjonssøknaden. Avviket i høyde er oppgitt i 
meter.  
 
Kommunen har imidlertid sett på innsendte tegninger og kart og funnet ut at avvikene 
som er oppgitt, muligens ikke er korrekte. Det er heller ikke kotehøyder som er lagt til 
grunn for tillatelsen, det er gesimshøyde i meter. Reguleringsplan omtaler også 
gesimshøyde fra ferdig planert terreng, i meter. Det er kun relevant å bruke 
kotehøyder på gesims- og mønehøyder i tilfeller der reguleringsplanen snakker om 
kotehøyder for å definere maksimal gesims- og/eller mønehøyder. I angjeldende sak 
er det derfor ikke interessant å se på avvik fra godkjent kotehøyde, det er 
gesimshøyde i meter fra ferdig planert terreng som gjelder.  
 
Ser man på tegninger som ble sendt inn sammen med målingene av gesimshøydene 
så er det store avvik fra hva som er godkjent gesimshøyde basert på tegninger som 
er sendt inn til rammesøknaden, og hva som er målt. Det er samme tegninger som er 
lagt til grunn for rammesøknaden, som nå er innsendt med nye målinger.  
 
Rådmannen har brukt innsendt tegningsgrunnlag og regnet ut hva som er 
gesimshøyder ut fra de innsendte målingene.  
 
Tegning med kommunens kommentar nr. 1 (se vedlegg nr. 8) viser en differanse 
mellom gesims og terreng på 8,86 meter på vestfasaden (øvre byggningsdel). Det 
som tegningen viser som oppgitt gesimshøyde, og som også er lagt til grunn i 
rammesøknaden er 8,00 meter. Avviket mellom det som er godkjent og det som er 
bygget er på 0,86 meter. Ansvarlig søker oppgir at øvre takdekke er bygget som på 
tegning, og at bygget ikke har fått større volum eller innvendig takhøyde. Det oppgis 
også at parapeten på bygget nå er 0,3 meter og dermed skal den ikke regnes med i 
gesimshøyden, jf TEK10 § 6.2. Bygget er her fortsatt innenfor 
reguleringsbestemmelsene hva angår høyder, men det vil fortsatt være en ulovlighet 
da hva som er bygget avviker fra hva som er godkjent. 
 
Det samme gjelder for østre del av øvre del av bygg, ned mot gårdsplassen mellom 
bygningsdelene (se vedlegg nr. 8). I søknaden er det oppgitt til å være 8,7 meter 
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gesimshøyde, mens utregning gjort av kommunen basert på innmålingene tegningen 
viser, viser at gesimshøyden er 9,19 meter. Her er avviket på 0,49 meter mellom hva 
som er godkjent og hva som er innmålt. Også den østre fasaden av nedre del av 
bygg har uoverensstemmelser mellom hva som er omsøkt og hva som utregning 
mellom innmålt terreng og innmålt gesimshøyde viser. Tegningen viser at 
gesimshøyden skal være 9 meter, mens differanse mellom innmålt terreng og innmålt 
gesimshøyde er 9,70 meter (se vedlegg nr. 9). Avviket er her på 0,70 meter mellom 
hva som er godkjent og hva som er innmålt. Også her oppgir ansvarlig søker at 
parapeten er på 0,3 meter og skal derfor ikke regnes med i gesimshøyden, jf. TEK10 
§ 6.2. Videre oppgir ansvarlig søker at takflaten ikke er plassert høyere enn på 
godkjent tegning, og at bygget ikke har fått større volum eller innvendig takhøyde.  
  
Rådmannen får ikke disse tallene og opplysningene til å henge sammen. Ut ifra de 
innsendte innmålingene og opplysningene som er gitt av ansvarlig søker mener 
derfor rådmannen at det er to alternative situasjoner. Alternativ 1 er at parapetene er 
over 0,3 meter og skal dermed regnes med i gesimshøyde jf. TEK10 § 6.2. Da vil de 
faktiske gesimshøydene være 8,86 meter, 9,19 meter og 9,70 meter. Alternativ 2 er 
at byggene har en parapet på 0,3 meter som oppgitt, men de har da fått større volum 
og innvendig takhøyde. Trekker man fra 0,3 meter fra de antall meter avvikene er, 
altså 0,86 meter, 0,49 meter og 0,70 meter får man henholdsvis 0,56 meter, 0,19 
meter og 0,40 meter. Dette er da grunnlaget for det økte volumet på bygningene. 
Rådmannen har ikke fått opplysninger nok i saken til å avgjøre hvilket alternativ som 
faktisk er tilfellet. Begge alternative situasjoner er i strid med gitt tillatelse og regulert 
høyde. 
 
Kommunen har på den bakgrunn forståelse for at naboene opererer med høyder 
opptil 9,7 meter i sin merknad til dispensasjonssøknaden. Det er heller ikke gitt noen 
tilfredsstillende forklaring fra ansvarlig søker på dette, bare at naboene ikke har brukt 
målereglene i Grad av utnytting.  
 
Videre ses det på flyfoto datert 02.06.2019 at bygningene har takoppbygg (se 
vedlegg 10). Disse er ikke vist på noen av tegningene som er sendt inn i forbindelse 
med søknader, og ei heller er disse målt i forbindelse med redegjørelse for 
gesimshøyde. Ifølge Grad av utnytting, s. 47, sier at takoppbygg av mer teknisk 
karakter som f. eks ventilasjonsoppbygg, sammenbygging av ventilasjonskanaler, 
heisbygg, trappebygg, mv. skal også legges til grunn ved beregning av gesimshøyde. 
Det sies videre at det ikke har vært intensjonen at disse skal holdes utenfor 
gesimsfastsettingen, men at de skal beregnes på samme måte som andre 
takoppbygg som arker, takopplett, osv. Reguleringsplanen har heller ikke noen 
bestemmelse om at slike tekniske takoppbygg kan holdes utenfor beregning av 
gesims. Reguleringsplanen er fra 1995, og målereglene på daværende tidspunkt er 
like som de er i dag. Gesimsen på bygget skal derfor regnes til toppen av 
takoppbyggene, da se ser ut til å være høyere enn 0,3 meter fra takflaten.  
 
Rådmannen mener på den bakgrunn at det er tvilsomt om avviket som ansvarlig 
søker har oppgitt på 0,4 og 0,2 meter er riktig. I den videre saksbehandlingen legger 
derfor kommunen til grunn at reguleringsplanens maksimale gesimshøyde kan være 
oversteget med så mye som opptil 0,7 meter, slik som beregninger ut fra 
tegningsgrunnlaget viser. Avviket vil trolig være enda høyere, når man regner med 
takoppbyggene.  
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Vurdering av dispensasjonen: 
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.» 
 
De to vilkårene er kumulative, det vil si at begge vilkårene må være oppfylte.  Hvis 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt, trenger man ikke å vurdere fordeler og 
ulemper, fordi vilkårene for å gi en dispensasjon er da uansett ikke tilstede.  
 
Blir hensynene bak bestemmelsen vesentlig tilsidesatt: 
Hensynene bak å regulere gesimshøyde er å sikre samsvar mellom bygningsvolum 
og høyde, terreng og høyde på bygning og samsvar mellom eksisterende 
bebyggelse og ny bebyggelse. I regulert strøk bidrar bestemmelsen til å sikre en 
enhetlig bebyggelse innenfor samme område. Bestemmelsen skal også sikre 
hensynet til luft og åpenhet i området, at lys og solforhold ikke påvirkes i for stor 
grad, og at fjernvirkningene av bygningene ikke blir for store. Høydebestemmelsen er 
også spesielt viktig i denne reguleringsplanen fordi det ligger 5 eneboliger midt inne i 
næringsområdet. Hensynet til luft, åpenhet, lys og solforhold er da ekstra viktig. At 
bygningene holdes innenfor rimelig høyder er også viktig for å sikre bomiljøet til 
eneboligene i næringsområdet.   
 
Dispensasjonssøknaden i inneværende sak har ikke vurdert om hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene bak lovens formålsbestemmelse 
blir vesentlig tilsidesatt. Vurderingen er derfor kun rådmannen sin egen vurdering.  
 
Naboene i boligeiendommene har kommet med merknader til byggesaken og til 
søknad om dispensasjon. De uttrykker bekymring over at de får store 
bygningsvolumer ved siden av seg som vil prege deres egne tomter. I nabomerknad 
til dispensasjonssøknaden blir det spesielt påpekt at de sliter med støyrefleksjon fra 
Søndre Tverrvei etter at disse byggene kom opp, så de sier at hver centimeter teller 
for dem. Overskridelsen av høyden på bygg B gjør også mye med å redusere 
ettermiddagssolen.  
 
Ansvarlig søker har svart ut at eneboligene ikke er påvirket av støy fra Søndre 
Tverrvei ifølge Statens vegvesen sin måling fra 2011. Denne målingen er fra før 
disse byggene kom opp, og virkningene av disse byggene og støyrefleksjon er derfor 
ikke kartlagt.  
 
Rådmannen vil minne om at det var spesielt fokus på gesimshøyder i byggesaken, 
og at den ble tatt opp til politisk behandling i Hovedutvalg for teknikk og miljø nettopp 
på grunn av gesimshøyder. På den nordlige siden av vestfasaden skal det være 
bygget opp et kunstig avtrappende terreng for å holde seg innenfor 9 meter 
gesimshøyde. Det ble anbefalt at søknaden godkjennes slik, da ville alle fasadene 
holde seg innenfor 9 meters gesimshøyde fra ferdig planert terreng.  
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I denne saken kan det se ut til at regulert gesimshøyde er oversteget med inntil 0,7 
meter, eller mer når man også tar med takoppbyggene i beregningen. Overskridelse 
på 0,7 meter må kunne betraktes som en betydelig overskridelse. Selv en 
overskridelse på 0,4 meter, som ansvarlig søker oppgir, må kunne betraktes som en 
betydelig overskridelse. Fasaden mot boligeiendommene og fasaden ut mot Søndre 
tverrvei er ifølge de oppgitte målene og tegningene 9,7 meter. Naboene har i sin 
merknad til dispensasjonssøknaden bemerket at de sliter med støyrefleksjon etter at 
disse byggene har blitt oppført. Hvis bygget er 0,7 meter, eller 0,4 meter høyere enn 
hva som er tillatt er det forhold som kan gjøre støyplagene enda mer fremtredende 
da det er en større overflate som kan reflektere støyen. Videre vil bygget få større 
nær- og fjernvirkning ved at fasaden er høyere. At fasaden er høyere enn 
reguleringsplanen tillater kan også skape ubalanse i forhold til annen 
næringsbebyggelse i området. Avviket er stort nok til at det kan føre til at bygget 
oppleves mer massivt enn omkringliggende bebyggelse. Selv om det ligger lenger 
ned i terrenget enn boligeiendommene i sør, så vil en fasade på 9,7 meter virke 
massiv i forhold til disse eiendommene. Når man har bolighus tett opptil 
næringsbygninger er det klart at høydebestemmelsene blir viktig for at eneboligene 
ikke føler at de «drukner» blant store næringsbygg rundt seg. Næringsbyggene har 
mye større volum og høyder enn boligbebyggelsen, og vil derfor få en stor 
innvirkning på boligeiendommene til tross for terrengforskjeller. Det er også fra 
naboenes side påpekt at den økte høyden på den vestlige fasaden gjør mye for å 
redusere ettermiddagssolen på tomtene deres. Lys- og solforhold blir klart påvirket 
av at bygningenes fasader blir høyere enn regulerte høyder. Rådmannen mener på 
den bakgrunn at hensynene bak reguleringsbestemmelsen om maksimal 
gesimshøyde blir påvirket i så stor grad at man må si at hensynene bak 
bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt.  
 
Det første vilkåret for å gi dispensasjon, at hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt, er ikke oppfylt, og dispensasjon kan 
derfor ikke innvilges.  
 
Subsidiære/avsluttende bemerkninger: 
Rådmannen vil dog komme med noen subsidiære bemerkninger angående de 
anførte fordelene og ulempene som ansvarlig søker har lagt til grunn for sin søknad.  
 
Ansvarlig søker har anført at fordelen med å innvilge dispensasjonen er at da kan 
bygget ferdigstilles. De anføres også at det vil gi liten gevinst for naboene i sør at 
fasaden senkes, for de vil da se hele takflaten litt bedre.  
 
Man kan ikke anføre at bygget kan ferdigstilles som en fordel, fordi man skal 
behandle søknad om dispensasjon før bygget bygges. Det er derfor helt irrelevant å 
se på dette som en fordel. Hadde man godtatt dette som en fordel, ville man åpne 
opp for at flere bygger først og søker om dispensasjon etter at bygget er oppført.  
 
Ulempene som beskrives i søknaden er at det vil føre til fortsatt byggeaktivitet og 
maskiner i området, samt at det er forbundet en kostnad ved å endre parapeten for 
gesimsen. Samfunnsøkonomisk vil dette føre til et stort avfallsvolum som må 
håndteres. Platene er ikke gjenvinnbart avfall.  
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Igjen anføres forhold som er en følge av at man har bygget ulovlig, uten å søke om 
dispensasjon på forhånd. Dette kan ikke tas i betraktning i en vurdering om 
dispensasjon. Videre skal man se på ulemper med å innvilge dispensasjonen. Her 
anføres det ulemper som utbygger blir rammet av hvis ikke dispensasjonen blir 
innvilget. Ulemper som er relevante er ulempene dette vil ha for naboer i området, 
presedensvirkning en dispensasjon kan få, osv.  
 
Ansvarlig søker har ikke gjort annet i søknaden enn å begrunne hvorfor det har blitt 
som det har blitt, og det er ikke anført noen som helst argumenter som faktisk hører 
hjemme i en søknad om dispensasjon. Denne søknaden gir derfor ikke grunnlag for å 
innvilge dispensasjon.  
 
Konklusjon: 
Hensynene bak bestemmelsen i reguleringsplanen om maksimal gesimshøyde blir 
vesentlig tilsidesatt hvis dispensasjonen innvilges. Vilkårene for å innvilge 
dispensasjon er derfor ikke tilstede, jf. pbl. § 19-2. Søknad om dispensasjon avslås.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen miljømessige konsekvenser for kommunen 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan- og 
bygningsloven § 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 annet ikke følger av § 19.  
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 

 
Alternativ innstilling: 
 
Vedtak:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges dispensasjon fra 
reguleringsplanens bestemmelse 3 d. om maksimal gesimshøyde for gnr. 102 bnr 
297.  
 
Utvalgets begrunnelse for dispensasjonen: 
Fyll ut begrunnelse her 
(Redegjør for hvorfor hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir 
vesentlig tilsidesatt, samt angi fordeler som er klart større enn ulempene.) 
 
Kan vedtaket påklages? 
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Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan- og 
bygningsloven § 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 annet ikke følger av § 19.  
 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTP-8/19 
Gnr 111 bnr 59 - Kjærnesveien 119 - Bølgedemper - Klage på 
avvisning av søknad 
 
Saksbehandler:  Stine Irene Mikkelborg Sandholtet Saksnr.:  19/00964-13 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 8/19 05.12.2019 
 
 

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 25.09.2019.  
 
Vedtak av 25.09.2019 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge.  
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 
Ås, 22.11.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef 
 Teknikk, samfunn, og kultur 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 
 
Vedlegg: 
1. Gnr 111 bnr 59 - Kjærnesveien 119 - Bølgedemper - Vedtak om avvisning av 
søknad 
2. Klage på vedtak om anvisning av søknad  
3. Situasjonsplan 
4. Situasjonskart for brygge 
5. Situasjonskart for brygge 
6. Følgeskriv til søknad 
7. Oversikt over strandrettigheter 
8. Nåværende strandrettigheter 
9. Privatrettslige forhold for bryggeanlegg 
10. Bilder fra området 
11. Redegjørelse om strandretten fra grunneier av hovedbølet 
12. Skjøte parsell 111/112 
13. Skjøte parsell 111/134 
14. Skjøte parsell 111/135 



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og plan 05.12.2019  Side 16 av 37 

 

15. Vedtak om tillatelse til brygge nord for brygge F 
16. Situasjonsplan som viser brygge godkjent nord for brygge F 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
John Vinneng tømrermester og entreprenørforretning – Ansvarlig søker 
John Vinneng – Tiltakshaver 
Günter Schnell – nabo med merknad 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Kommunen behandlet den 25.09.2019 søknad om rammetillatelse til oppføring av 
bølgedemper på brygge F på Kjærnes tilhørende gnr. 111 bnr. 59. Søknaden ble 
avvist med hjemmel i pbl. § 21-6 fordi kommunen anså at tiltakshaver ikke hadde de 
nødvendige privatrettslige rettighetene.  
 
Vedtaket ble påklaget den 16.10.2019. Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder 
momenter som må føre til en annen vurdering enn i vedtak av 25.09.2019. Vedtak av 
25.09.2019 anbefales opprettholdt og klagen bør ikke tas til følge.  
 
Fakta i saken: 
Ås kommune mottok den 27.03.2019 søknad om en bølgedemper på brygge F på 
Kjærnes på gnr. 111 bnr. 59. Bølgedemperen bestod av to betongkonstruksjoner på 
3 x 20 meter, som var plassert ved enden av brygge F. Det ble oppgitt i søknaden at 
bølgedemperen ble omsøkt fordi det var behov for å skjerme brygge F mot 
ekstremvær i form av vind og høye bølger.  
 
Bølgedemperen var plassert delvis over i et område hvor kommunen hadde godkjent 
en annen brygge (se vedlegg 15 og 16). Den saken var påklaget av blant andre 
tiltakshaver i denne saken, og var hos Fylkesmannen til behandling. Kommunen 
avventet derfor behandling av denne saken inntil endelig avgjørelse var fattet av 
Fylkesmannen i saken om det andre bryggeanlegget. Fylkesmannen stadfestet 
kommunens vedtak i saken om det andre bryggeanlegget i vedtak av 29.05.2019.  
 
Kommunen stod da ovenfor en problemstilling hvor det allerede var godkjent et 
bryggeanlegg i delvis samme område som bølgedemperen i denne saken er ønsket 
plassert. Bygningsmyndighetene skal som hovedregel ikke ta stilling til privatrettslige 
forhold i sin saksbehandling av byggesaker, jf. pbl. § 21-6. Kommunen så seg derfor 
nødt til å foreta en viss prejudisiell vurdering av de privatrettslige forholdene for å 
avklare om tiltakshaver i denne saken har de privatrettslige rettighetene som skal til 
får å kunne anlegge en bølgedemper slik som den er omsøkt. Kommunen skal ikke 
gå for langt inn i slike vurderinger, men foretok en vurdering av rettighetene og hvor 
langt rettighetene strekker seg.  
 
Kommunen så først på de tinglyste rettighetene til tiltakshaver og til de som har 
tinglyste rettigheter der det andre bryggeanlegget er omsøkt og godkjent. De har alle 
tinglyste rettigheter til strandlinje på et antall meter. Derfor mente kommunen at disse 
rettighetene er like.  
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Videre brukte kommunen rettspraksis for å kartlegge hvor langt en tinglyst rett til 
strandlinje kan strekke seg. En ny Høyesterettsdom mente at med strandretten kom 
det også utbyggingsrett og beskyttelse av at andre krenker retten din utenfor det som 
tradisjonelt er omtalt som eiendomsgrense i sjøen. I området som er regulert i sjøen, 
til for eksempel småbåthavn, må det legges til grunn at din sektor av strandlinje er 
beskyttet mot at andre krenker den i alle fall ut til der reguleringsplanen stopper. 
Kommunen mente derfor at klager krenket andre sine rettigheter med 
bølgedemperen.  
 
Kommunen mente på den bakgrunn at det er åpenbart at tiltakshaver ikke har de 
nødvendige privatrettslige rettighetene som skal til for å anlegge bølgedemperen. 
Kommunen avviste derfor søknaden med hjemmel i pbl. § 21-6. For den fullstendige 
vurderingen se vedtak av 25.09.2019 (vedlegg nr. 1). 
 
Kommunen mottok klage over avvisning av vedtaket den 16.10.2019 (vedlegg nr. 2). 
 
Klagens innhold: 
Klagers klare syn er at han innehar de nødvendige privatrettslige rettighetene som 
trengs for å anlegge bølgedemperen. Det er uansett ikke grunnlag for å konstatere at 
det er «åpenbart» at han ikke har disse rettighetene.  
 
For det første presiseres det at det ifølge forarbeidene til plan- og bygningsloven og 
praksis fra Sivilombudsmannen at ordet «åpenbart» betyr at det skal være en høy 
terskel for å si at en tiltakshaver ikke har de nødvendige privatrettslige rettighetene. 
Det skal kreves mer enn vanlig sannsynlighetsovervekt.  
 
Så går klagen inn og vurderer de privatrettslige forhold og innholdet i disse.  
 
For det første påpekes det at rettighetene til klager er forskjellig fra rettighetene som 
er tinglyst på gnr. 111 bnr. 134 og gnr. 111 bnr. 135 fordi bnr. 134 og bnr. 135 har 
rett på 5 meter «badeplass» ifølge skylddelingene for tomtene. Retten til 10 meter 
strandlinje som følger bnr. 59 har ingen slik begrensning. Klager anser seg som eier 
av den 10 meter strandlinjen som bnr. 59 har tinglyst rett på, og uansett slik at han 
har eksklusiv og ubegrenset bruksrett.  
 
Videre påpekes det at innholdet i rettighetene ikke er ment å være likelydende fordi 
de ble tinglyst på forskjellige tidspunkt. Bnr. 59 fikk sin rett tinglyst i 1933, mens bnr. 
134 og 135 fikk sine rettigheter tinglyst i 1949. I tillegg ligger bnr. 59 ved sjøen, mens 
de andre tomtene bnr. 112, bnr. 134 og bnr. 135 ligger et stykke unna sjøen. Det er 
derfor logisk at strandeiendommen, bnr. 59, fikk tildelt en mer vidtrekkende rettighet 
enn de øvrige eiendommene. Det er også slik at bnr. 157 fikk en rett til båtfeste på 
det samme stedet hvor det nye bryggeanlegget er søkt etablert. Det har formodning 
mot seg at grunneier ville gitt en rettighet som kollidere med allerede tildelte 
rettigheter.  
 
Kommunen har videre uttalt at rett til strandlinje er en begrenset rettighet da eier av 
bnr. 57 henvendte seg til kommunen og fikk som svar at retten til strandlinje må 
beskrives som «rett til båtfeste».  
 



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og plan 05.12.2019  Side 18 av 37 

 

Det fastholdes derfor at de historiske rettene ikke har samme innhold, og at det 
under enhver omstendighet ikke er «åpenbart» at det er tilfellet.  
 
Videre vurderer klagen rekkevidden av strandretten.  
 
Klager mener at selv om de tinglyste rettighetene skulle være likelydende, gir ikke 
retten til strandlinje en rett til å anlegge flytebrygge.  
 
Klager påpeker at kommunen har lagt til grunn at dommen HR-2019-280-A har 
overføringsverdi til saken, og uten videre lagt til grunn at de tinglyste 
strandrettighetene kan likestilles med den retten eier av en strandeiendom har.  
 
Klager mener at man ikke kan legge til grunn at den tinglyste retten til strandlinje kan 
sammenlignes med den retten som eier har av strandlinje. Innholdet i strandretten 
må tolkes, og siden rettighetene er gamle og kortfattede, er flere tolkningsprinsipper 
relevante.  
 
Partenes subjektive oppfatning av innholdet må legges til grunn. Grunneieren har 
tidligere gitt uttrykk for at de tinglyste strandrettene ikke innebar en overføring av 
øvrige grunneierrettigheter i sjøen.  
 
I 2007 har grunneier av hovedbølet Arne Jørgen Kjærnes, sammen med Bjørn 
Stubberud hyret inn advokat når bnr. 124, bnr. 57 og bnr. 125 påstod at de hadde 
tinglyste strandretter der hvor brygge C er anlagt. I brevet kom det frem at grunneier 
mente at bruksretten til strandlinje ikke omfatter sjøgrunnen utenfor og denne retten 
vil derfor ikke gi rett til båtfeste eller brygge hvis det ikke er spesifikt nevnt.  
 
I 2010 protesterte grunneier av hovedbølet igjen da klager ville anlegge brygge F. 
Tvisten endte i forlik, og det ble enighet om at klager kan anlegge brygge, men at 
den måtte flyttes 5 meter lenger nord. Grunneier lovet til gjengjeld å ikke tillatte 
øvrige bryggeanlegg nord for klagers brygge.  
 
Grunneiers subjektive oppfatning av hva rettigheten innebærer trekker derfor i retning 
av at den tinglyste strandretten ikke innebærer en overføring av de rettigheter som 
strekker seg ut i sjøområdet utenfor, inkludert utbyggingsretten.  
 
Klager mener også at den historiske bruken av strandretten til bnr. 112, bnr. 134 og 
bnr. 135 tilsier at den ikke omfatter rett til å bygge ut en flytebrygge. Tidligere eier av 
bnr. 112 har hatt en båt på svai, og har hatt landfeste siden 1960-tallet. Bortsett fra 
dette har ikke bnr. 112, bnr. 134 eller bnr. 135 brukt strandlinjen til noe annet enn en 
badeplass. Dette taler også for at strandrettigheten er en typisk «baderett».  
 
Det er også hevdet i klagen at verken bnr. 112, bnr. 134 eller bnr. 135 har et behov, 
begrunnet i eiendommene som sådan, for å etablere et stort bryggeanlegg. Et 
eventuelt behov for plassering av egen båt krever ikke et så stort anlegg. Behovet til 
disse eiendommene taler også for at det ikke er snakk om overføring av rettigheter 
som strekker seg utover i sjøområdet, inkludert utbyggingsretten.  
 
Videre er det også fra klagers side hevdet at det ikke er ytt noe vederlag for 
strandretten. Dette tyder på at retten er gitt av ren velvillighet, noe som får betydning 
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for rettens omfang. Vederlagets størrelse er med på å trekke i retning av at retten til 
strandlinje ikke strekker seg utover i sjøområdet.  
 
De alminnelige tolkningsprinsippene tilsier dermed at retten til strandlinje ikke 
innebærer alle grunneierrettighetene. Den omsøkte bølgedemperen vil ikke komme i 
konflikt med de historiske rettighetene til bnr. 112, bnr. 134 og bnr. 135. Under 
enhver omstendighet er det ikke åpenbart at retten til strandlinje inkluderer alle 
grunneierrettighetene.  
 
Konsekvensen av at de historiske rettighetene til bnr. 112, bnr. 135 og bnr. 135 ikke 
gir rett til utnyttelse av sjøområdet, er at de også må inngå en avtale med grunneier, 
slik klager gjorde i 2010. Klager har dog en tinglyst avtale med grunneier på at det 
ikke skal anlegges brygger nord for klagers brygge F. Grunneier kan derfor ikke 
samtykke til etablering av brygge nord for klagers brygge.  
 
Avslutningsvis mener derfor klager at avvisningsvedtaket er basert på feil faktum og 
feil jus. Det anmodes om at kommunen vurderer saken på nytt.  
 
Vurdering: 
Rådmannen vil innledningsvis si seg enig i at det er en høy terskel for å si at noen 
«åpenbart» ikke har de privatrettslige rettigheter som søknaden forutsetter, jf. pbl. § 
21-6. Rådmannen har i angjeldende sak allikevel kommet til at det er åpenbart at 
klager i denne saken ikke har de nødvendige privatrettslige rettighetene som 
søknaden om bølgedemperen forutsetter, og at saken derfor kan avvises jf. pbl. § 21-
6.  
 
Inneværende sak nødvendiggjør en viss undersøkelse av de privatrettslige 
forholdene, da bølgedemperen søkes anlagt på samme sted som en brygge allerede 
er godkjent. Kommunen foretok derfor en enkel prejudisiell vurdering av de 
privatrettslige forholdene i saken. Rådmannen er av den oppfatning at kommunen 
ikke strakk seg for langt i sin vurdering av de privatrettslige forholdene.  
 
Rådmannen vil så gå gjennom de forskjellige momentene i klagen.  
 
De privatrettslige forhold: 
Klager hevder i sin klage at de tinglyste strandrettighetene til bnr. 134 og nr. 135 må 
ses i lys av skylddelingene hvor strandlinjen omtales som «badeplass». Klager 
mener videre at hans rettighet ikke har slike begrensninger. En skylddeling er et 
målebrev, det angir eiendomsgrensene til en nyoppmålt eiendom. Skylddelingene er 
fra da tomtene ble fradelt hovedbølet. Dette er ikke en avtale om overdragelse av 
eiendom og rettigheter, det er en angivelse av eiendommen. Utskillelsen av 
eiendommen er anmerket i grunnboken, men rettighetene som følger eiendommene 
ble ikke tinglyst før eiendommene ble overdratt til nye eiere. Tinglysningen skjer da 
på bakgrunn av et skjøte, som er en avtale. I skjøte til bnr. 134 og bnr. 135 er det 
angitt at eiendommene skal ha 5 meter strandlinje (vedlegg nr. 12, 13 og 14). Skjøtet 
sier at eiendommene har rett til strandlinje, det er ikke omtalt som badeplass. At det 
står i skjøte til bnr. 134 og bnr. 135 at eiendommene har rett til 5 meter strandlinje 
gjør det vanskelig å se at rettigheten til bnr. 59 har et annet innhold enn retten til bnr. 
134 og bnr. 135.  
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Videre påpekes det at siden rettighetene er tinglyst på forskjellige tidspunkt, så taler 
det imot at rettighetene har likt innhold. Rettighetene ble tinglyst på forskjellig 
tidspunkt fordi eiendommene ble fraskilt hovedbølet på forskjellige tidspunkt. Det er 
ingen holdepunkter for å si at man ikke kan tinglyse like rettigheter på forskjellige 
tidspunkt. Det er også bare 7 år imellom tidspunktet for tinglysningen på bnr. 59 og 
bnr. 134 og bnr. 135, og de er utført med samme eier av hovedbølet. Tidspunktet for 
når rettigheten ble tinglyst gir derfor lite veiledning i hva retten innebærer. Videre blir 
det hevdet at siden bnr. 59 ligger nede ved sjøen og de andre eiendommene ligger et 
stykke fra sjøen, er det logisk at bnr. 59 sine rettigheter strekker seg lenger enn 
rettighetene til de som har eiendom lenger bort fra sjøen. Rådmannen ser ikke 
logikken i dette. Bnr. 59 er heller ikke helt tilstøtende sin strandlinje, det er blant 
annet en vei imellom. Videre er det også gitt en tinglyst rett til båtfeste for bnr. 157 i 
samme område som bnr. 134 og bnr. 135 har rettigheter. Slik rådmannen ser på 
saken er det ikke strid mellom retten til båtfeste for bnr. 157 og strandrettene til bnr. 
134 og bnr. 135. Dette båtfeste ligger i utkanten av retten til bnr. 135, og det er 
vanskelig å si at det avskjærer retten bnr. 134 og bnr. 135 har (vedlegg nr. 7). Det er 
formodning mot seg at tidligere grunneier av hovedbølet ville gitt en rettighet til bnr. 
157 i samme sone som strandlinjen til bnr. 135 da disse to rettighetene ville kollidere.  
 
Det påpekes også at kommunen selv har omtalt en slik strandrett som en rett til 
båtfeste i et brev til eier av bnr. 57 i 2014. Dette går mer på hvor langt strandretten 
strekker seg, og her vil dommen HR-2019-280-A være av betydning for hva som 
ligger i en strandrett. Den omtalte Høyesterettsdommen er med på å avklare hvor 
langt slike strandretter strekker seg i områder som er regulert. Den forelå ikke på 
tidspunktet for brevet som kommunen sendte ut.  
 
Rådmannen vil på denne bakgrunn ikke si seg enig i at de historiske rettene har 
forskjellige innhold. Og rådmannen er av den oppfatning at man ikke trenger å dykke 
så dypt ned i materien for å få klarhet i dette. Det er tinglyst rett til strandlinje med x 
antall meter på de forskjellige eiendommene. Videre vil rådmannen påpeke at det er 
tinglyst rett til å bade, båtfeste/båtplass, rett til å oppføre badehus, osv. for andre 
eiendommer. Det tyder på at retten til strandlinje er noe mer. Hvis det skulle ha vært 
badeplass, er det mer logisk at man hadde tinglyst det som badeplass så lenge man 
har skilt på disse tingene i forhold til de tinglyste rettighetene for andre eiendommer. 
Rådmannen mener derfor at det er nærliggende å legge til grunn at bnr. 59, bnr. 112, 
bnr. 134 og bnr. 135 har likelydende rettigheter.  
 
Rekkevidden av strandretten: 
Administrasjonen la til grunn i sitt vedtak av 25.09.2019 at Høyesterettsdommen HR-
2019-280-A var avklarende i forhold til rekkevidden av strandretten.  
 
Klager mener at innholdet eller rekkevidden av strandretten må tolkes ved hjelp av 
alminnelige tolkningsprinsipper. Formålet med tolkningen vil være å se hva partene 
mente med «rett til x antall meter strandlinje». Det hevdes at retten til strandlinje for 
bnr. 112, bnr. 134 og bnr. 135 er begrenset til selve strandlinjen, at slike rettigheter 
som strekker seg utover selve strandlinjen fortsatt tilligger grunneier.  
 
Rådmannen synes det er noe merkverdig at det hevdes at bnr. 112, bnr. 134 og bnr. 
135 har rett til kun selve strandlinjen og ikke til rettighetene utover i sjøen, mens bnr. 
59 ser på seg selv som eier av strandlinjen, eller at han uansett har en eksklusiv og 
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ubegrenset bruksrett. Klager har på sin side ikke kommet med konkrete holdepunkter 
for å påstå noe slikt, hans tinglyste rettighet er ikke underlagt noen videre tolkning.  
 
Det første tolkningsmomentet klager legger til grunn er partenes subjektive 
oppfatning. Det forklares at grunneier av hovedbølet ved to anledninger, i 2007 og i 
2010 motsatte seg at strandretten ga rett til båtfeste og bygging av bryggeanlegg. 
Rådmannen vil bemerke at dagens grunneier ikke er samme eier som eide 
hovedbølet i 1933 og i 1940 da rettighetene ble tinglyst. Det er derfor vanskelig å gi 
dette tolkningsmomentet stor vekt. Dagens grunneier var ikke tilstede ved 
avtaleinngåelsen, og kan ha helt andre interesser enn eier på det tidspunktet da 
eiendommene ble fradelt og overdratt til andre. Det ble dessuten inngått et forlik som 
tilslutt ga klager rett til å anlegge bryggeanlegg på bakgrunn av sine 10 meter med 
strandlinje. Det tyder på at dagens grunneier føyde seg etter klagers påstand om at 
han hadde rett til å anlegge brygge der på bakgrunn av sin tinglyste rett til strandlinje 
(vedlegg nr. 11).  
 
Videre anføres det at bnr. 112, bnr. 134 og bnr. 135 i hovedsak har benyttet sine 
strandlinjer som badeplasser, med unntak av at bnr. 112 har hatt båt på bøye og et 
landfeste fra 1960-tallet. Det påstås at den nye eier av bnr. 112 siden 2010 har brukt 
landfeste til bading. Det hevdes på den bakgrunn at retten til strandlinje har blitt 
utøvd som en typisk baderett. Dette trekker da i retning av at retten kun gjelder en 
badeplass. Selv om bruken har vært som en badeplass, betyr ikke det at du mister 
retten til å nytte strandlinjen din på annet vis. Innholdet av slike rettigheter kan 
endres over tid, i tråd med samfunnets utvikling og oppfatning av hva strandretten 
innebærer. I dag er synet på fritidsbåter annerledes enn for 50-60 år siden, store 
bryggeanlegg er mer vanlig. Så vidt kommunen er bekjent har heller ikke klager hatt 
større bryggeanlegg på sin strandlinje før i 2010. Dette skulle da, etter dette 
argumentet, tilsi at heller ikke klager har slik rett på sin strandlinje. Rådmannen 
mener at historisk bruk ikke nødvendigvis setter begrensninger for fremtidig bruk.  
 
Klager påstår også at bnr. 112, bnr. 134 og bnr. 135 ikke har noen behov for å 
anlegge et stort bryggeanlegg, basert på eiendommene som sådan. Et behov for 
plassering av egen båt ville ikke kreve et anlegg av en slik størrelse. Rådmannen vil 
dog påpeke at det er ikke klart at bnr. 59 har behov for et bryggeanlegg av den 
størrelsen han anla, basert på den eiendommen. Rådmannen kan ikke se at det er 
forskjell i behovene eiendommene har til brygge. Slik rådmannen ser det har ingen 
av eiendommene et behov for å ha store bryggeanlegg, men at eierne av de 
respektive eiendommene ønsket å bygge slike bryggeanlegg for å utnytte de 
rettighetene og ressursene eiendommene innehar.  
 
Det hevdes også at det ikke er ytt vederlag for retten til strandlinje, og det trekker da i 
retning av at retten til strandlinje ikke omfatter en overføring av rettigheter som 
strekker seg utover i sjøen, inkludert utbyggingsretten. Til det vil rådmannen påpeke 
at den tinglyste retten til strandlinje ble avtalt i skjøte til eiendommene, og det må 
derfor antas at retten til strandlinje med de rettigheter som hører til en strandlinje er 
priset inn i summen for eiendommen. Det står også i forliket klager inngikk i 2010 
med grunneier av hovedbølet at rette til å anlegge brygge er vederlagsfri (se vedlegg 
nr. 9, avtalen ligger som bilag 3 i dokumentet). Rådmannen kan derfor ikke se at det 
er forskjell mellom rettigheten til bnr. 59 og bnr. 112, bnr. 134 og bnr. 135, da alle ser 
ut til å være vederlagsfrie, eller mest sannsynlig er bakt inn i kjøpesummen for 
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eiendommen når den ble fraskilt hovedbølet.  
 
Rådmannen er ikke enig i vurderingen av rekkevidden og innholdet i strandrettene 
som klager presenterer. Rådmannen kan ikke se at det skal være noen forskjell på 
de historiske rettighetene som bnr. 59, bnr. 112, bnr. 134 og bnr. 135 har. 
Rådmannen er også av den oppfatning av at det ikke var nødvendig å foreta en slik 
dyptgående vurdering av rettighetens innhold og rekkevidde for å komme til 
konklusjonen om at klager ikke har de privatrettslige rettighetene som skal til for å 
anlegge omsøkte bølgedemper. 
 
Til slutt bemerker klager at bnr. 112, bnr. 134 og bnr. 135 må inngå en avtale med 
grunneier av hovedbølet for å kunne anlegge en brygge, slik han selv gjorde i 2010. 
Grunneier av hovedbølet har dog sagt at han ikke har noen innvendinger mot at bnr. 
112, bnr. 134 og bnr. 135 anlegger et bryggeanlegg utenfor sine strandlinjer. 
Rådmannen mener at dette må ses på som at grunneier av hovedbølet er av den 
oppfatning at de tinglyste rettighetene til bnr. 112, bnr. 134 og bnr. 135 gir de rett til å 
anlegge et slikt bryggeanlegg.  
 
Klager påpeker også at i den tinglyste avtalen han inngikk med grunneier av 
hovedbølet i 2010 sies det at grunneier ikke skal tillate at det anlegges flere brygger 
nord for brygge F. Dette er ikke helt presist. I avtalen står det at Kjærnes Marina DA 
ikke skal anlegge flere brygger nord for brygge F (se vedlegg nr. 9, avtalen ligger 
som bilag 3 i dokumentet). Det er ikke Kjærnes Marina som anlegger brygger der nå. 
Uansett kan det ikke inngås avtaler som strider mot tidligere tinglyste rettigheter. 
 
Rådmannen står fast ved vurderingen i vedtak av 25.09.2019 om at det er åpenbart 
at klager ikke har de privatrettslige rettighetene som skal til for å anlegge 
bølgedemperen fordi den går over i andre sine sektorer med strandlinje og krenker 
derfor deres rettigheter.  
 
Subsidiært vil rådmannen også bemerke at retten til utbygging i sjøen gjelder 
innenfor egen sektor, så selv om de andre ikke skulle ha hatt rettigheter som strekker 
seg ut til reguleringsgrensen, betyr ikke det at klager har de rettighetene i området 
som er utenfor sin egen sektor. Bnr. 59 anser seg som eier av sin strandlinje og at 
han da kan råde over og bruke den slik andre med strandretter kan. Men han har 
ikke fremlagt noe bevis på at hans rettigheter strekker seg utenfor sin sektor, sine 10 
meter med strandlinje. At han har råderett over sine 10 meter, gir ikke klager noen 
rettighet til å anlegge noe utenfor sin egen sektor med 10 meter strandlinje. Klager 
fremholder at grunneier av hovedbølet besitter rettighetene til sjøgrunnen og 
utbyggingsretten utenfor strandlinjen til bnr. 112, bnr. 134 og bnr. 135. Det vil si at 
den omsøkte bølgedemperen vil krenke grunneier av hovedbølet sine rettigheter i 
området, hvis det er slik at bnr. 112, bnr. 134 og bnr. 135 ikke har rettigheter utover i 
sjøen.  
 
Konklusjon: 
Rådmannen har vurdert klagen og kommet frem til at den ikke inneholder momenter 
som må føre til en annen vurdering enn hva som fremkommer av vedtak av 
25.09.2019. Vedtak av 25.09.2019 opprettholdes. Klagen tas derfor ikke til følge.  
 
Klagen sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
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Økonomiske konsekvenser: 
Vedtaket har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
Vedtaket har ingen miljømessige konsekvenser.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan ikke påklages. Dette er en forberedende klagesaksbehandling, og 
saken sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart.  
 

 
Alternativ innstilling: 
Hovedutvalget 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 25.09.2019. vedtak av 
25.09.2019 oppheves og klagen tas således til følge.  
 
Nytt vedtak: 
Søknad om rammetillatelse til oppføring av bølgedemper tas til realitetsbehandling. 
Saken behandles av administrasjonen.  
 
(Fyll inn hjemmel og begrunnelse for omgjøringen her. Begrunn hvorfor det ikke er 
åpenbart at klager mangler de privatrettslige rettighetene søknaden krever.) 
 
Kan vedtaket påklages? 
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.  
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HTP-9/19 
Gnr 116  bnr 15 - Kaksrudgata - Søknad om dispensasjon fra 
arealformål - Ny enebolig 
 
Saksbehandler:  Hanna Kristensen Husabø Saksnr.:  19/01662-16 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 9/19 05.12.2019 
2 Formannskapet   
 
 

Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår Formannskapet søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 23.2 om arealformål landbruks-, 
natur- og friluftsområder, underformål a (LNF a) for å oppføre bolig på eiendommen 
116/15. 
 
Å innvilge dispensasjon fra arealformål vil etter Formannskapets vurdering 
tilsidesette hensynene som skal ivaretas gjennom bestemmelsen om arealformål 
LNF a i kommuneplanen. I tillegg vil den tilsidesette hensyn til klima og arealbruk 
som regional plan for areal og transport er ment å ivareta. 
 
Videre begrunnelse framkommer i saksutredningen. 
 
 
Ås, 22.11.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef 
 Teknikk, samfunn og kultur 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalget for teknikk og plan 
Formannskapet 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1: Uttalelse fra Statens Vegvesen 
Vedlegg 2: Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken 
Vedlegg 3: Uttalelse fra Akershus fylkeskommune 
Vedlegg 4: Uttalelser vedrørende avkjøringstillatelse fra Statens Vegvesen 
Vedlegg 5: Redegjørelse for søknad 
Vedlegg 6: Søknad om dispensasjon 
Vedlegg 7: Situasjonsplan 
Vedlegg 8: Vedtak i delesak datert 24.07.2012 
Vedlegg 9: Vurdering av delesak etter jordloven 
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Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Alle sakens dokumenter 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Tiltakshaver 
Ansvarlig søker 
Statens vegvesen 
Fylkesmannen i Oslo og Viken 
Akershus Fylkeskommune 
 
 

Saksutredning: 
Sammendrag: 
Det er i forbindelse med innsendt byggesøknad søkt om dispensasjon fra arealformål 
landbruks-, natur- og friluftsområder, underformål a (LNF a) for å oppføre bolig på 
eiendommen 116/15 – Kaksrudgata. 
 
Dette er en prinsipiell sak som vil legge føringer for hvordan kommunen skal 
behandle lignende saker i fremtiden. Sakens kjerne er hvorvidt en tidligere gitt 
dispensasjon skal være førende for kommunens avgjørelse når dagens situasjon og 
nye planer taler for en annen vurdering av saken.  
 
I denne saken ble det gitt dispensasjon fra arealformål for oppføring av bolig i 
delesak i 2012. Det er først nå det er kommet søknad om oppføring av bolig. 
Kommunen var i utgangspunktet innstilt på at det faktum at tomten var blitt fradelt 
med tanke på boligutbygging ville være førende for vurderingen av søknad om 
dispensasjon fra arealformål i forbindelse med byggesak. En oppføring av ny bolig på 
eiendommen er imidlertid ikke i henhold til ønsket lokalisering av nye boliger i 
kommunen og er strid med Regional plan for areal og transport. Regionale 
myndigheter har også uttalt seg sterkt negative til saken.  
 
På bakgrunn av dette er grunnlaget for å gi dispensasjon etter rådmannens syn 
såpass endret siden 2012 at dispensasjonen må vurderes på nytt. Det er likevel ikke 
en enkel sak, da det etter rådmannens syn også må tillegges vekt at det tidligere er 
gitt dispensasjon og det derfor er gitt en forventning om at det kan bygges bolig på 
tomten. Imidlertid er ikke en dispensasjon fra arealformål ved fradeling en garanti for 
at tomten kan brukes til et annet formål for all fremtid. 
 
Ut fra en helhetsvurdering der søkers begrunnelse er veiet opp mot de hensyn 
bestemmelsen for arealformål LNF a, samt Regional plan for transport og miljø er 
ment å ivareta anser rådmannen at det ikke foreligger en klar overvekt av fordeler for 
å kunne innvilge dispensasjon. Konsekvensene av en dispensasjon vil etter 
rådmannens vurdering føre til at hensynene bak bestemmelsen om arealformål LNF 
a i vesentlig grad blir tilsidesatt. 
 
Fakta i saken: 
Kommunen innvilget i delesak D 302/12, datert den 24.07.2012 (vedlegg 8) 
dispensasjon fra arealformål LNF a og ga tillatelse til fradeling av tomt fra Kaksrud 
gård, gnr 116 bnr 1, for oppføring av bolig.  
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Oppmålingsforretning ble gjennomført og eiendommen opprettet 23.10.2014. Det er 
ikke tidligere blitt søkt om oppføring av tiltak på eiendommen og den er i dag 
ubebygd. 
 
Tomten eies i dag av Kongholm Boligutvikling AS, tidligere Casual Invest. 
Kommunen mottok den 3.6.2019 søknad om oppføring av én enebolig og én 
tomannsbolig på eiendommen – til sammen tre boenheter. I foreløpig svar til søker 
datert 13.06.2019, ber kommunen om at det sendes inn søknad om dispensasjon fra 
arealformål. Det informeres videre om at det i delesaken ble lagt til grunn at det kun 
skulle bygges én boenhet på den fradelte tomten. 
 
Søker endret på bakgrunn av dette sin byggesøknad til å omfatte kun én bolig og 
sendte inn søknad om dispensasjon datert 14.08.2019 (vedlegg 5 og 6). 
 
Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealformål for tomten 116/15 som 
er angitt til Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF), underformål a – areal for 
nødvendig tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens 
ressursgrunnlag. 
 

  
Eiendommen vist på utsnitt fra plankart 

 
Nabomerknader: 
Det er sendt ut eget nabovarsel for dispensasjonssøknaden og det er ikke 
innkommet merknader til denne. Det er innkommet merknader fra naboer på gnr/bnr 
116/11 og 101/1 til selve byggesaken vedrørende tiltak som først omsøkt. Disse 
merknadene tas til vurdering i en eventuell behandling av byggesak når 
dispensasjonssøknaden er avklart. 
 
Søkers begrunnelse for dispensasjonssøknaden: 
Søker viser til delevedtak D 302/12 datert den 24.07.2012 og vurderingen som da ble 
lagt til grunn for å innvilge dispensasjon. I delesaken vises det til Follo 
landbrukskontors vurdering hvor de finner at fradeling kan tillates etter Jordloven 
med tanke på eiendommens avkastning ettersom deler av det omsøkte arealet er 
klassifisert som uproduktivt. Søker mener at på bakgrunn av vurderingen gjort i 
delesaken vil ikke hensynet bak formålet vesentlig bli tilsidesatt, og at fordelene ved 
å innvilge dispensasjon anses som større enn ulempene.  
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Uttalelser fra regionale myndigheter: 
Dispensasjonssøknaden ble oversendt Statens Vegvesen, Fylkesmannen i Oslo og 
Viken, samt Akershus fylkeskommune for uttalelse for uttalelse. 
 
Statens Vegvesen (SVV) skriver i uttalelse datert 11.10.2019 (vedlegg 1) at de sterkt 
vil fraråde kommunen å gi dispensasjon fra arealformål LNF a for omsøkt 
boligutbygging og at de sterkt vil vurdere å påklage et eventuelt positivt vedtak. Etter 
deres mening foreligger det ikke tilstrekkelig hensyn som taler for at dispensasjon 
bør gis. 
 
SVV viser til regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus og påpeker at det 
omsøkte tiltaket ligger utenfor prioriterte vekstområder og at en innvilget 
dispensasjon vil undergrave intensjonen med Regional plan. Videre trekker de frem 
avstanden fra eiendommen til Ås og Ski sentrum og påpeker at det er miljømessig 
uheldig å tilrettelegge for spredt boligbygging, da den valgte transportløsningen i stor 
grad vil bli bilbasert. Det vises til at redusert transportbehov, samt kort avstand til 
daglig gjøremål er et grunnleggende kriterium for lokalisering av nye boenheter.  
 
Videre mener SVV at det ved oppføring av nye boenheter allerede bør være etablert 
trafikksikker skolevei. Da tiltaket vil generere mye biltrafikk og det ikke er god nok 
trafikksikkerhet for barn i området, mener SVV at det ikke er forsvarlig å tillate mer 
boligutbygging i det aktuelle området. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken skriver i uttalelse datert 23.10.2019 (vedlegg 2) at de 
fraråder kommunen å innvilge dispensasjon for oppføring av bolig. Fylkesmannen 
påpeker at dispensasjoner er unntak fra bestemmelser gitt i planer. Dispensasjoner 
uthuler gjeldende planers funksjon som styringsverktøy, og kan medføre 
uforutsigbarhet for kommunens innbyggere i fremtidige plan- og byggesaker. De 
understreker at den samlede effekten ved bruk av dispensasjoner over tid vil 
undergrave hensynene som bestemmelsene skal ivareta, selv om én enkelt 
dispensasjon ikke alene har denne effekten. 
 
Fylkesmannen viser til at i henhold til Regional plan for areal og transport i Oslo og 
Akershus skal boligveksten primært skje i tilknytning til prioriterte tettsteder og 
regionale byer. Det påpekes at den omsøkte tomts lokalisering vil undergrave 
intensjonen med regional plan om redusert arealbruk og transportbehov.  
 
Videre mener Fylkesmannen at å tillate bolig på den aktuelle eiendommen er uheldig 
av hensyn til barn og unges trafikksikkerhet. De påpeker videre at det er lang 
avstand til bussholdeplass. Det er etter deres syn sannsynlig at transporten til og fra 
omsøkte bolig vil bli bilbasert. Fylkesmannen mener derfor at en dispensasjon ikke vil 
støtte opp om nasjonale og regionale føringer for areal og transport, samt hensynet 
til barn og unge. 
 
Akershus fylkeskommune skriver i uttalelse datert 18.11.2019 (vedlegg 3) at tiltaket 
ikke vil komme i konflikt med registrerte automatisk fredete kulturminner. Potensialet 
for å gjøre funn av automatisk fredete kulturminner anses som lavt. En nærmere 
utredning av kulturminneinteressene er unødvendig. Det kan imidlertid være ukjente 
kulturminner i området. Alle kulturminner eldre enn 1537 er fredet, også slike som 
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ikke er registrert. Dersom man støter på et slikt kulturminne skal arbeidene straks 
stanses.  
 
Når det gjelder nyere tids kulturminner påpeker fylkeskommunen at eiendommen 
ligger innenfor kulturlandskap nr. 35 i rapporten Kulturlandskap i Follo (2008) som er 
vurdert til å være av nasjonal/regional verdi. Tiltak på eiendommen bør derfor ikke 
virke dominerende, men få en utforming som viser hensyn til kulturlandskapet. 
 
Avklaringer om manglende avkjøringstillatelse 
Oppføring av bolig på tomten er avhengig av at Statens veivesen (SVV) gir tillatelse 
til avkjøring fra Kongeveien (fv.1385) eller evt. Askehaugveien (fv. 1383). I henhold til 
rammeplan for avkjørsel i kommuneplanen har begge veiene holdningsklasse streng. 
I forkant av byggesøknad søkte eier SVV om avkjøringstillatelse. I ulike brev sendt til 
eier og Ås kommune, datert henholdsvis 26.10.2018 og 13.11.2018 (vedlegg 4) 
skriver SVV at de ikke vil behandle søknad om avkjørsel før dispensasjonssaken er 
avklart og at det etter deres mening er uheldig å tillate mer spredt boligutbygging i 
området. 
 
SVV påpeker i brev til Ås kommune datert 06.11.2018 (vedlegg 4) at det det ikke 
forelå avkjøringstillatelse da tomten ble fradelt. Delesaken ble heller ikke sendt SVV 
til høring, noe den skulle vært. Som det fremkommer av uttalelse vedrørende 
dispensasjonssøknaden er SVV negative til at det tillates ytterligere boligutvikling i 
området blant annet med tanke på trafikksikkerheten og adkomsten til eiendommen. 
 
Rådmannens vurdering: 
Innledningsvis vil rådmannen understreke at det kreves søknad om dispensasjon i 
byggesaker der det søkes om tiltak som er i strid med arealformål, selv om 
dispensasjon fra arealformål er gitt i delesak. En dispensasjon fra arealformål vil kun 
gjelde tiltaket som behandles i søknaden, og vil ikke gjelde alle fremtidige tiltak på 
eiendommen. En fradeling er å anse som et eget tiltak, og en dispensasjon gitt i 
delesak gjelder derfor kun for selve fradelingen. Arealformålet skal altså ikke anses 
som å være endret, på samme måte som at en dispensasjon fra en gitt bestemmelse 
ikke er å anse som en endring av bestemmelsene.  
 
Et vesentlig spørsmål er hvor førende dispensasjonen gitt i delesaken i 2012 skal 
være for vurderingen av dispensasjonssøknaden i denne saken. Enhver søknad om 
dispensasjon skal behandles konkret og skal vurderes særskilt og det skal gjøres en 
ny vurdering for hvert tiltak. Dersom vurderingsgrunnlaget ikke er endret i tiden 
mellom fradeling og byggesøknad vil det være naturlig å se til vurderingen gjort i 
delesaken. Grunnlaget for å innvilge ny dispensasjon vil imidlertid kunne være endret 
dersom det har gått lang tid mellom delevedtak og byggesøknad. Det kan være nye 
planer, endret situasjon i området og nye retningslinjer fra overordnede myndigheter 
som skal tas med i vurderingen. At det gis dispensasjon fra arealformål for bygging 
av bolig i en delesak skal derfor ikke forstås som at det for all framtid vil kunne tillates 
å bygge bolig på tomten.  
 
På bakgrunn av dette har rådmannen vurdert dispensasjonssøknaden ved å veie 
vurderingen gjort i delesaken opp mot dagens situasjon og de overordnende planer 
som foreligger i dag, samt uttalelser fra regionale myndigheter. Søknaden er vurdert 
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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). 
 
Forhold som taler for å innvilge dispensasjon: 
Som søker skriver i sin begrunnelse har kommunen tidligere innvilget dispensasjon 
fra arealformål LNF a. Kommunen gjorde på det tidspunktet en vurdering av 
eiendommen og fant da at det kunne gis dispensasjon fra arealformål for fradeling av 
tomt til bolig. Det er derfor skapt en forventning om at eiendommen kan brukes som 
boligtomt. Det er også gitt signaler fra kommunen til nåværende tiltakshaver om at 
det vil være mulig å få dispensasjon for å bygge bolig på tomten. 
 
Follo landbrukskontor uttalte seg i forbindelse med delesaken og fant at fradeling 
kunne tillates etter jordloven (vedlegg 9). Deres vurdering var at deler av det 
omsøkte arealet er klassifisert som uproduktivt. Landbrukskontoret har uttalt seg om 
dispensasjonssøknaden for oppføring av bolig og bekrefter at deres vurdering er den 
samme i dag. 
 
Eiendommen ligger tett opptil hensynssone H507_1 for bevaring kulturmiljø i 
kommuneplanen og ligger ifølge fylkeskommunen i et kulturlandskap med 
nasjonal/regional verdi. Et nytt tiltak vil kunne påvirke kulturlandskapet, og som 
fylkeskommunen påpeker bør ikke nye tiltak virke dominerende, men få en utforming 
som viser hensyn til kulturlandskapet. Dersom det innvilges dispensasjon bør det 
derfor settes vilkår om tiltakets utforming og virkning på kulturlandskapet som et 
avbøtende tiltak. 
 
Forhold som taler imot å innvilge dispensasjon: 
Det har gått sju år siden dispensasjon ble innvilget i delesaken og siden den gang 
har Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus blitt vedtatt. Denne 
planen er førende for kommunens arealplanlegging. Videre er både Statens 
Vegvesen og Fylkesmannen i Oslo og Viken sterkt negative til at det innvilges 
dispensasjon.  
 
Regionale myndigheters uttalelse skal veie tungt i vurderingen av en 
dispensasjonssøknad i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 fjerde ledd:  

«Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og 
regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere 
fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt 
statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.» 
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Videre er situasjonen slik at Statens Vegvesen har påpekt at de ikke fikk delesaken 
til høring i 2012. Dette er uheldig da det betyr at eiendommen ble fradelt uten at 
avkjøringstillatelse fra fylkesvei var sikret.  
 
Bygningsmyndighetene har vært på befaring på stedet og det er også rådmannens 
vurdering at transporten til og fra eiendommen etter all sannsynlighet vil bli bilbasert.  
Det er etter rådmannens syn ikke ønskelig med ytterligere spredt boligbebyggelse og 
i henhold til kommuneplanen skal det i utgangspunktet ikke tillates ny 
boligbebyggelse i LNF a områder. Som både Fylkesmannen og Statens Vegvesen 
påpeker i sine uttalelser vil det å tillate boligbygging på den omsøkte tomten 
undergrave intensjonen i regional plan om redusert arealbruk og transportbehov.  
Som Fylkesmannen påpeker uthuler dispensasjoner gjeldende planers funksjon som 
styringsverktøy. Det er fare for presedensvirkning og dersom det i stor grad innvilges 
dispensasjoner vil hensynene planer er ment å ivareta over tid undergraves. 
 
Konklusjon: 
Dette er en sak der det etter rådmannens syn er tungtveiende argumenter både for 
og imot å innvilge dispensasjon. Likevel, dersom dispensasjonssøknaden ses isolert 
kan ikke kriteriene for å innvilge dispensasjon sies å være til stede. Å innvilge 
dispensasjon fra arealformål vil etter rådmannens vurdering tilsidesette hensynene 
som skal ivaretas i arealformålet LNF a i kommuneplanen, samt undergrave gjeldene 
Regional plan for areal og transport. Det kan etter rådmannens syn ikke anses å 
foreligge en klar overvekt av fordeler for å innvilge dispensasjon. 
 
Det er likevel en vanskelig avveining da kommunen tidligere har innvilget 
dispensasjon og skapt en forventning om at det kan bygges bolig på tomten. Det er 
uheldig med tanke på forutsigbarhet for tiltakshaver at kommunen i dag har en annen 
vurdering. Imidlertid er ikke en dispensasjon fra arealformål ved fradeling en garanti 
for at tomten kan brukes til formålet for all fremtid. Dersom det har gått lang tid siden 
fradeling og tomten er ubebygd må en ta høyde for at en ny dispensasjon vil kunne 
bli vurdert annerledes.  
 
Det kan argumenteres for at situasjonen på selve tomten ikke er endret siden 
fradeling. Det foreligger imidlertid et annet vurderingsgrunnlag i dag da det er vedtatt 
nye planer og gitt nye retningslinjer fra overordnede myndigheter etter 2012 og både 
Statens Vegvesen og Fylkesmannen i Oslo og Viken har uttalt seg negativt i saken. 
Grunnlaget for å kunne innvilge dispensasjon er derfor såpass endret siden 2012 at 
kommunen etter rådmannens syn ikke er bundet av vurderingen som ble gjort i 
delesaken når søknad om dispensasjon nå skal behandles. 
 
Ut fra helhetsvurdering der søkers begrunnelse er veiet opp mot de hensyn 
bestemmelsen for arealformål LNF a er ment å ivareta anser rådmannen at det ikke 
foreligger en klar overvekt av fordeler for å kunne innvilge dispensasjon. 
Konsekvensene av en dispensasjon vil etter rådmannens vurdering føre til at de 
hensyn bestemmelsen er ment å ivareta, i for stor grad blir skadelidende. 
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen ved at dispensasjonssøknad avslås: 
Ingen  
 

Miljømessige konsekvenser ved at dispensasjonssøknad avslås: 
Ingen 
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Klageadgang:  
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. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket:  
Umiddelbart 
 

 

 

 
Alternativ innstilling: 

Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 innvilger Formannskapet søknad 
om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 23.2 om arealformål 
landbruks-, natur- og friluftsområder, underformål a (LNF a) for å oppføre bolig på 
eiendommen 116/15.  
 
Av hensyn til kulturlandskapet settes følgende vilkår for dispensasjonen 
- Tiltaket skal tilpasses omkringliggende bebyggelse med tanke på størrelse og 

utforming. 
- Tiltaket skal ha saltak 
- Tiltaket skal plasseres med samme orientering som omkringliggende 

bebyggelse. Det vil si med møneretning nordvest – sørøst 
- Ved plassering av bygninger på tomten skal det legges stor vekt på bevaring av 

eksisterende terreng og vegetasjon. Bygninger skal tilpasse seg tomtens 
naturlige topografi. Det tillates ikke større sprengningsarbeider eller masseuttak. 
Terrenginngrep for å oppnå annen plassering eller høyere gesims-, møne- og 
terrenghøyde enn tomtens naturlige topografi legger til rette for, tillates ikke. 

- Bruk av terrengmurer skal skje skånsomt ved bruk av lave høyder og skråninger. 
Det tillates ikke høyere terrengmurer enn 1,5 meter. Ved plassering skal det tas 
spesielt hensyn til landskapsvirkning.  

 
Begrunnelse for dispensasjon: 
Formannskapet finner at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra og 
hensynet i lovens formålsparagraf ikke blir vesentlig tilsidesatt ved at dispensasjon 
innvilges fordi: 
(… Fyll inn)  
 
Følgende fordeler ved å innvilge dispensasjon må anses å være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering: (… Fyll inn) 
 
 



Ås kommune 

Hovedutvalg for teknikk og plan 05.12.2019  Side 32 av 37 

 

 
Miljømessige konsekvenser ved at dispensasjon innvilges: 
Utbygging i dette området vil stride mot nasjonale og regionale føringer for areal og 
transport, som tilsier at utbygging av boliger bør skje i sentrumsnære områder både 
av hensyn til klima og arealbruk. 
 
Tiltakets belastning på naturmangfoldet er vurdert ut ifra kommunens 
kunnskapsgrunnlag. Det er per i dag ikke registrert arter eller naturtyper det skal tas 
særlig hensyn til på eiendommen. Innvilgelse av dispensasjon anses for å ha liten 
konsekvens for naturmangfoldet. 
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen ved at dispensasjon innvilges: 
Ingen 
 
 
Klageadgang: 
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. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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HTP-10/19 
Gnr 27 bnr 3 - Drøbakveien 135 - Klage på avslag på søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanen 
 
Saksbehandler:  Stine Irene Mikkelborg Sandholtet Saksnr.:  19/01980-10 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 10/19 05.12.2019 
2 Formannskapet   
 
 

Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i henhold til 
forvaltningsloven § 33.  
 
HTP kan ikke se at klagen inneholder momenter som fører til en annen vurdering enn 
det som fremgår av vedtak av 28.08.2019.  
 
Vedtak av 28.08.2019 opprettholdes og klagen tas ikke til følge.  
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 
Ås, 20.11.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder Samfunnsutvikling 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
1. Hovedutvalg for teknikk og plan 
2. Formannskapet 
 
Vedlegg: 
1.1. Påklage - Anke av vedtak 
D1.1. Kart med plan for deling 
Saksutskrift Formannskapet 28.08.2019 Gnr 27 bnr 3 - Drøbakveien 135 - Søknad 
om dispensasjon fra kommuneplanen 
Søknad om dispensasjon 
Uttalelse fra statens vegvesen 
Situasjonsplan 
Stort kartutsnitt 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Anders Myhrer – Tiltakshaver 
Statens Vegvesen 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Kommunen mottok den 28.05.2019 søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
bestemmelser § 6.2 A og § 23.2 underformål b for deling av tomt gnr. 27 bnr. 3. I 
Formannskapets vedtak 28.08.2019 blir søknad om dispensasjon avslått. Kommunen 
mottok klage på avslaget den 11.10.2019. Rådmannen har vurdert klagen og 
kommet til at den ikke inneholder momenter som bør føre til en annen vurdering enn i 
vedtak av 28.08.2019 og anbefaler dermed at klagen ikke fører frem.  
 
Fakta i saken: 
Kommunen mottok den 28.05.2019 søknad om dispensasjon i forbindelse med 
deling av tomt gnr. 27 bnr. 3. Søknaden gjelder dispensasjon fra kommuneplanens 
bestemmelser § 6.2 A og § 23.2 underformål b for ytterligere deling av tomt til flere 
boliger i LNF b-område i Brønnerud skolekrets. Kommuneplanens § 23.2 
underformål b tillater deling av tomter for inntil 9 nye boenheter i Brønnerud 
skolekrets i planperioden, gitt at de ligger langs vei med holdingsklasse lite mindre 
streng. Tomten i inneværende søknad ligger langs vei med holdingsklasse meget 
streng. I Formannskapets vedtak av 28.08.2019 ble søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanen avslått. Avslaget er begrunnet med at hensynene bak 
bestemmelsene det søkes dispensasjon fra, blir vesentlig tilsidesatt og vilkårene for å 
innvilge dispensasjon er dermed ikke tilstede.  
 
Avslaget ble påklaget den 11.10.2019.  
 
Klagens innhold: 

 Eiendommen det søkes dispensasjon for er en selvstendig eiendom med eget 
gårds- og bruksnummer og eies av egen grunneier. De må således ses på som 
egen sak hva gjelder søknad om dispensasjon og deling.  

 Det er senere, etter at opprinnelig eiendom ble delt i to, tillatt ytterligere deling av 
naboeiendommen, Drøbakveien 137. 

 Kommunen må vektlegge likebehandlingsprinsippet i sin saksbehandling.  

 Klager er ikke kjent med at det har skjedd endringer eller innstramminger i forhold 
til plan- og bygningslovens bestemmelser eller føringer for dispensering, og 
mener således at kommunen må anvende samme praksis ved behandling av 
denne dispensasjonen som for naboeiendommen.  

 Likebehandlingsprinsippet skal vektlegges ved kommunal saksbehandling, og ved 
to så like saker, tilsier det at kommunen plikter å behandle omsøkt sak etter 
samme praksis og prinsipper som er anvendt ved innvilget dispensasjon for 
naboeiendommen Drøbakveien 137.  

 
Ved klagebehandling har klager også valgt å endre søknaden ved å redusere omsøkt 
deling fra å søke om å skille ut to nye parseller til å søke om å skille ut en ny parsell. 
Se vedlagt situasjonskart.  
 
Historikk i saken: 
For historikken i saken, med tidligere delinger og deling av nabotomten, se 
opprinnelig vedtak (vedlegg nr. 3) 
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Vurdering: 
Klager har i sin klage redusert søknaden fra å gjelde søknad om å skille ut to nye 
parseller med to nye boenheter til å søke om å skille ut en parsell med en ny 
boenhet. Den videre klagebehandling behandler derfor fradeling av 1 ny parsell med 
1 ny boenhet. 
 
Betydningen av reduksjon av antall parseller: 
Rådmannen går ut ifra at søknaden om fradeling er redusert fra 2 til 1 ny parsell og 
boenhet på bakgrunn av at det allerede er brukt opp 8 boenheter av kvoten på 9 som 
bestemmelse § 23.2 underformål b i kommuneplanen tillater. På den måten 
overstiges ikke kvoten og det trengs ikke å søke om ytterligere dispensasjon for dette 
forholdet.  
 
Antall parseller og boenheter det søkes om ble ikke tillagt vekt i vedtaket om avslag. 
Dette var noe rådmannen subsidiært påpekte på slutten av vedtaket, for å belyse at 
det ikke kan innvilges to nye boenheter der uten at det søkes om dispensasjon fra 
kvoten på 9 nye boenheter innenfor planperioden. Selve avslagets begrunnelse er 
uavhengig av om det opprettes 1 eller 2 nye parseller og boenheter.  
 
Rådmannen mener på den bakgrunn at det ikke har betydning for utfallet i saken 
hvorvidt man behandler søknad om fradeling av 2 parseller med tilhørende 
boenheter eller 1 parsell med tilhørende boenhet. Hensynet bak bestemmelsene det 
dispenseres fra blir fortsatt vesentlig tilsidesatt.  
 
Vurdering av likebehandlingsprinsippet: 
Klager mener at kommunen må behandle denne søknaden om dispensasjon likt med 
søknadene til nabotomten, som ble tillatt oppdelt i 2 tomter med 3 boenheter. Dette 
er hovedargumentet i klagen.  
 
Rådmannen er dog av den oppfatning at kommunen ikke plikter å behandle alle 
lignende søknader likt til enhver tid. Hver enkelt dispensasjon skal vurderes 
individuelt og hver dispensasjon som innvilges må oppfylle vilkårene i pbl. § 19-2.  
 
Det ligger klart en viss presedensvirkning i innvilgelse av dispensasjoner, og jo flere 
dispensasjoner i lignende saker kommunen innvilger, jo større forventninger vil 
innbyggerne ha for at også deres søknad om dispensasjon vil bli innvilget. Etter at en 
betydelig mengde dispensasjoner for tilnærmet like forhold er innvilget vil man kunne 
snakke om en opparbeidet praksis, som vil kunne gi innbyggerne berettede 
forventinger om at også deres søknad om dispensasjon vil bli innvilget. Det er i 
inneværende sak fattet to lignende dispensasjoner på denne tomten og 
naboeiendommen tidligere, en dispensasjon i 2014 og en dispensasjon i 2018. To 
tidligere dispensasjoner kan derimot ikke være grunnlag for å si at kommunen har en 
praksis på dette området, som gir berettigede forventinger til innbyggerne.  
 
Et annet moment er at kommunen til enhver tid kan endre holdninger eller praksis. 
Tidene forandrer seg, og det kan oppstå nye forhold og momenter i vurderingen som 
ikke var like sterke eller tilstede når man vurderte tidligere dispensasjoner. Blant 
annet har regionale politiske føringer blitt mer og mer tydelige på at det bør utvises 
forsiktighet med å legge opp til bilbasert bosetningsmønstre. Bosetting skal i 
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hovedsak skje i områder med nærhet til daglige gjøremål og god dekning med 
kollektivtransport, slik at man kan begrense bilbruk.  
 
En annen grunn til at kommunen endrer holdning eller praksis for dispensasjoner er 
at virkningene av dispensasjonene blir enda tydeligere jo flere dispensasjoner man 
innvilger. Denne dispensasjonen fører til at den opprinnelige tomten som først ble 
oppdelt i 2013 får så mange nye boenheter at det burde vært krav om 
reguleringsplan hvis man ser på utviklingen på tomten som en helhet. Muligheten til å 
endre praksis og holdning er et viktig styringsverktøy for kommunen i saker som 
denne. Her vil innvilgelse av denne dispensasjonen få større konsekvenser enn man 
kanskje så for seg da man innvilget de første dispensasjonene. Hadde kommunen 
vært bundet av praksis og holdninger til evig tid, uten mulighet for å endre dem eller 
foreta konkrete vurderinger i saker som denne, kan man risikere en utvikling som er 
utilsiktet og lite holdbar i kommunen. Det må minnes om at selv om denne tomten er 
avsatt til LNF b, altså spredt bolig-, fritids-, og næringsbebyggelse, så betyr det ikke 
at det ønskes en videre utvikling av tomten enn den ene boligen som opprinnelig var 
på tomten. Tvert imot er det ifølge kommuneplanen ikke lagt opp til at denne tomten 
skulle videreutvikles fordi den har avkjøring til vei med holdningsklasse meget streng, 
jf. kommuneplanens bestemmelse 23.2 underformål b. Når man så har fått den 
inneværende dispensasjonssøknaden til behandling har kommunen selvsagt 
muligheten til å se helheten i utviklingen i området og si at summen av de tidligere 
dispensasjonene og denne dispensasjonen fører med seg en utvikling som ikke er 
ønsket.  
 
Enda utvidet bruk av privat avkjørsel til vei med holdningsklasse meget streng kan 
også føre til dårligere trafikksikkerhet. Veier med holdningsklasse meget streng skal i 
prinsippet være avkjørselsfrie, jf. kommuneplanen 6.2 A. Private avkjørsler, slik som 
det er fra denne tomten, bidrar til et mindre oversiktlig trafikkbilde med flere 
forstyrrende elementer for trafikken på fylkesveien. Systemet med holdningsklasser 
på veier blir også uthulet hvis man innvilger mange dispensasjoner fra kravet til at 
veier med holdningsklasse meget streng i prinsippet skal være avkjørselsfrie.  
 
Det påpekes også at kommunen heller ikke bør innvilge dispensasjoner når en 
direkte berørt nasjonal eller regional myndighet uttaler seg negativt til 
dispensasjonen. Statens vegvesen har i alle sakene vedrørende deling av denne 
tomten uttalt seg negativt, og kommunen har i de to tidligere sakene valgt å se bort i 
fra dette. Det betyr dog ikke at kommunen også i denne saken skal velge å se bort 
ifra uttalelsen til Statens vegvesen. Det at Statens vegvesen fortsatt er negative til at 
kommunen innvilger dispensasjon for ytterligere deling av tomten forsterker 
viktigheten av at kommunen legger vekt på uttalelsen deres. Hvis kommunen 
fortsetter å sette til side regionale myndigheters negative innstillinger, undergraves 
nasjonale og regionale føringer, i tillegg til at kommunen undergraver egen 
kommuneplan som overordnet styringsdokument.  
 
På bakgrunn av ovenfor nevnte momenter mener rådmannen at kommunen ikke er 
forpliktet til å innvilge denne dispensasjonen på bakgrunn av likebehandlings-
prinsippet.  
 
Det påpekes avslutningsvis at eventuell videre utvikling av tomten bør gjøres 
gjennom innspill til kommuneplanrulleringen som nå skal i gang.  
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Konklusjon: 
Rådmannen kan på bakgrunn av vurderingen ovenfor ikke se at klagen inneholder 
nye momenter som bør føre til en annen vurdering av saken enn i vedtak av 
28.08.2019. Klages bør således ikke tas til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen i 
Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen miljømessige konsekvenser for kommunen.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan ikke påklages. Dette er en forberedende klagesaksbehandling, og 
saken sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 

 
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 28.08.2019.  
 
Vedtak av 28.08.2019 oppheves og klagen tas således til følge.  
 
Nytt vedtak: 
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser § 6.2 A og § 23.2 
underformål b innvilges. 
 
(fyll inn hjemmel og begrunnelse for innvilgelse her) 
 
Kan vedtaket påklages? 
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. 
 
 
 
 


	MØTEINNKALLING
	Hovedutvalg for teknikk og plan

