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KONTROLLUTVALGET I FROGN
Sak 6/17 Habilitet og etikk ved behandling av
områderegulering Gamle Drøbak
Saksbehandler:
Lene H. Lilleheier
Behandlingsrekkefølge
Frogn kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00114-1
Møtedato:19.04.2017

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget kan ikke se at det er grunnlag for ytterligere undersøkelser i denne
saken.
Vedlegg:
Notat ordførers inhabilitet.pdf, Ordførers svar til kontrollutvalget
SAKSUTREDNING:
Kommunestyret behandlet sak KS 34/17 1. gangsbehandling – Områderegulering
Gamle Drøbak i sitt møte 6. mars 2017. Av protokollen fremgår det at ordfører Odd
Haktor Slåke tok opp spørsmålet om egen habilitet, og at kommunestyret enstemmig
vedtok at ordføreren var inhabil i denne saken.
I forkant av kommunestyrets møte ble det kjent blant enkelte at ordfører hadde hatt
en samtale med pensjonistpartiets representant Tom Lennart Pedersen om
ovennevnte sak. Problemstillingen som reises i vedlagte notat som blant annet
inneholder en uttalelse fra professor Jan Fridthjof Bernt, forelå før kommunestyret
behandlet saken, men ble etter det sekretariatet erfarer ikke gjort kjent for
kommunestyret før behandlingen. Notat er etter det sekretariatet kjenner til skrevet
av Sylvi Samstag.
Kontrollutvalgsmedlem Helge Simonsen sendte inn det vedlagte notatet til
kontrollutvalgets sekretariat den 27. mars d.å. med henstilling om at kontrollutvalget
undersøker saken nærmere.
I samråd med utvalgets leder sendte sekretariatet notatet til ordfører, og ba om hans
kommentar. Ordførers svar i e-post av 6. april 2017 følger vedlagt. Han skriver blant
annet at det har vært kjent blant politikere i lang tid at han var inhabil i denne saken,
og at han har vært påpasselig med å uttrykke dette. Han bekrefter at Pedersen har
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Postboks 195, 1431 Ås
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Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
FIKS@follofiks.no
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kommet innom ham på kontoret, men understreker at han ikke har innkalt Pedersen
til et møte om verneplanen i Drøbak og at han ikke har lagt noe press på Pedersen.
Sekretariatet har også snakket med Tom Lennart Pedersen, som sier at han hadde
en samtale med ordfører og at de blant annet snakket om den nevnte saken.
Pedersen er tydelig på at han ikke har følt seg presset, men har utover det ingen
konkret beskrivelse av innholdet eller tidspunktet for samtalen, bortsett fra at de
snakket generelt og at han fikk inntrykk av at ordfører ønsket at han skulle støtte
Høyre i den nevnte saken, uten at det ble sagt eksplisitt.

Habilitet
Problemstillingen som reises i denne saken, er om det er i strid med loven å snakke
med andre politikere om en sak han selv vil bli inhabil til å behandle. I vedlagte notat
med uttaler professor Bernt blant annet: «….Selv om inhabilitetsreglene i
Forvaltningsloven ikke gjelder for partigruppemøter ol., bør han klart nok ikke delta i
slike møter der man diskuterer saken. Han bør heller ikke ta personlig kontakt med
andre folkevalgte. Slik direkte kontakt mellom en part i en sak og den enkelte
folkevalgt er svært uheldig……»
Sekretariatets vurdering:
Vi erfarer her at det har vært ulike samtaler med ulikt innhold. Slik vi oppfatter svaret
fra ordfører har han ikke hatt en inngående samtale med Pedersen om nevnte sak. I
tillegg understreker han at han har vært tydelig på at han har vært inhabil i saken i
lang tid, og overlatt til gruppelederen å håndtere denne.
Pedersen på sin side er tydelig på at det ikke har vært snakk om press, og at nevnte
samtale med ordfører var generell.
Vår vurdering er at samtalene mellom ordfører og Pedersen ikke rammes av
habilitetsreglene.
Det finnes ulike synspunkter i juridisk teori, men det toneangivende er at
forvaltningslovens regler ikke gjelder for partigruppemøter ol., slik også professor
Bernt skriver.
Generelt er det viktig å ha en bevissthet rundt de etiske sidene dersom man skulle
uttale seg om en sak man senere er inhabil til å behandle. Kommunesektorens
etikkutvalg har blant annet tatt til orde for at: De politiske partiene bør vurdere om
regler om habilitet for folkevalgte også skal gjelde i politiske møter som ikke er
omfattet av forvaltningslovens bestemmelser, for eksempel for partienes
gruppemøter.

Side 2 av 3

Det kan det være nyttig for partigruppene og kommunestyret å se nærmere på om de
etiske retningslinjene er tilstrekkelig når det gjelder saker som grenser mellom etikk
og habilitet.
Konklusjon
Samtalen med Pedersen og svaret fra ordfører gir etter vår vurdering ikke grunnlag
for å foreta ytterligere undersøkelser i denne saken.

Ås, 10. april 2017

Lene H. Lilleheier/s./
rådgiver

vedlegg:

1)
2)

Notat om ordførers inhabilitet
Ordførers svar til kontrollutvalget.
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Denne ble sendt rådmannen i forbindelse med KUmøtet 6. mars om
områdeplan gamle Drøbak.
"Jeg har sjekket litt videre i forhold til inhabilitetsreglene i forbindelse
med at ordføreren forsøkte å presse Tom Lennart til å stemme for Høyres
forslag. Gjennom en god venn fikk jeg denne uttalelsen fra Norges beste
jurist på forvaltningsrett og han kom med denne uttalelsen etter en
beskrivelse av saken fra meg. Både Jørn og jeg har fått høre Tom
Lennarts versjon om at ordføreren hadde en lengre samtale med han for å
få han med på Høyres forslag til områdebestemmelser for Gamle Drøbak.
Slik gikk spørsmålet til Jan Fridthjof Bernt, forvaltningslovens far:
“Dette gjelder Frogn kommune. Der har vi en ordfører som har ført over sine
eiendommer bl.a. I Drøbak sentrum til sine sønner. Samtidig jobbes det med en ny
verneplan/områdeplan for nettopp Drøbak sentrum. Ordføreren har erklært seg inhabil
i saken.
Samtidig er ordføreren svært aktiv overfor representanter i andre partier, blant annet
overfor pensjonistpartiets representant, og sistnevnte sitter på vippen i saken.
Hvis Høyre og dermed ordføreren får gjennom sin plan, vil det være en klar fordel mtp
utbyggingsplanene for de aktuelle eiendommene som ordførerens sønner eier.
Ordføreren utøver altså politisk press i en sak han har erklært seg inhabil i. Rammes
slik oppførsel av noen lover? Og hvem klager man eventuelt til?”

Her er svaret fra Jan F. Bernt:
Fra: Jan Fridthjof Bernt <Jan.F.Bernt@uib.no>
Dato: 5. mars 2017 kl. 12.21.55 CET
Dette er en problemstilling som stadig dukker opp: Hvis en folkevalgt er inhabil, og dermed
må avstå fra enhver befatning med en sak, kan han eller hun fortsette å arbeide for sine
interesser som privatperson ved å prøve å påvirke saksbehandlere eller folkevalgte?
Utgangspunktet er klart nok at Forvaltningslovens regler om inhabilitet bare gjelder for
ordføreren når han eller hun tar del i saksbehandlingen i kommunen. Den som er inhabil, må
fortsatt kunne argumentere for sin sak på linje med andre borgere, både skriftlig om muntlig.
Men det er klart nok grenser for hvordan dette kan skje, både rettslige og etiske.
Rettslig sett er det sentrale poenget at når ordfører opptrer i denne saken, må han være svært
tydelig på at nå opptrer han som privatperson, ikke som ordfører. Hvis det viser seg at dette
har vært uklart, vil det være et brudd på inhabilitetsreglene, noe som kan medføre vedtak som
treffes i saken, blir ugyldige.
Men selv om dette har vært helt tydelig for alle han har vært i kontakt med, kan en slik
aktivitet for å fremme egne interesser være etisk problematisk. Selv om inhabilitetsreglene i
Forvaltningsloven ikke gjelder for partigruppemøter ol., bør han klart nok ikke delta i slike

møter der man diskuterer saken. Han bør heller ikke ta personlig kontakt med andre
folkevalgte. Slik direkte kontakt mellom en part i en sak og den enkelte folkevalgte er
svært uheldig generelt, både fordi det betyr at denne folkevalgte kan få informasjon som
ikke er gjort tilgjengelig for administrasjonen og de andre folkevalgte, og dermed ikke kan
kontrolleres eller etterprøves, og pga. faren for utilbørlig påvirkning. Dette blir særlig tydelig
når det er en ordfører som opptrer, både fordi det da gjerne er lettere å ta det som sies om
faktiske forhold ukritisk for god fisk, og fordi ordfører i kraft av sin posisjon vil ha betydelig
påvirkningskraft.
Jeg derfor mene at det er naturlig at dette er et forhold som tas opp i kommunestyret før det
treffes vedtak denne saken, eventuelt etter at kontrollutvalget har foretatt en undersøkelse av
hva som faktisk har skjedd. Kommunestyret må da ta stilling til inhabilitetsspørsmålet, og
kan, uavhengig av om det kan påvises direkte brudd på inhabilitetsregler, diskutere de etiske
sidene av denne måten å opptre på. Det vil også være mulig å bringe spørsmålet inn for
Sivilombudsmannen, som kan vurdere både inhabilitetsspørsmålet og om ordførers opptreden
strider mot «god forvaltningsskikk».

Beste hilsener
Jan Fridthjof Bernt

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Odd Haktor Slåke <ODD.HAKTOR.SLAKE@FROGN.KOMMUNE.NO>
6. april 2017 12:58
Lene Lilleheier
Knut Erik Robertsen (kerobertsen@gmail.com)
SV: Ordførers inhabilitet

Kontrollutvalget i Frogn kommune.
Til saken om ordførerens forsøk på å presse Tom L. Pedersen.
Innledningsvis vil jeg uttrykke full forståelse for at kontrollkomiteen sjekker ut problemstillinger og
kontrollerer at kommunen og politikerne følger de retningslinjer og vedtak som fattes.
Også at det følges godt med på hvordan ordfører opptrer i sine sammenheng, da spesielt fordi mine
sønner er aktive eiendomsutviklere i vår kommune.
Deretter og først å fremst, min dør inn til ordførerkontoret er så godt som alltid åpen. Inn til meg
kommer alle mulige slags av folk som vil slå av en prat. Vanlige innbyggere, eks. ordførere, og eks.
politikere, noen som skal fremme en sak eller som har spørsmål de lurer på. Og selvfølgelig politikere
som vil diskutere kommende saker eller saker som er avsluttet. Det er hyggelig.
Også Tom L. Pedersen har brukt å komme innom. Og aktuelle saker har vi vært innom. Spesielt opptatt
av saken sin, som går på å få kontroll over det vi før kalte Noroltomta, for å utvikle den videre, ønsket
han mitt synspunkt på. Det fikk han, send dine tanker inn i fob. med høringen som nå etter hvert vil bli
lagt ut, var rådet.
Flere andre har ønsket, i en formell setting, å diskutere verneplanen med meg. Det ønsket bla.
Verneforeningen. De ble satt i kontakt med Høyre og Eva Andersen for dialog.
At jeg er inhabil når saken om Verneplanen diskuteres har vært kjent for alle politikerne i lang tid, også
for Tom L. Pedersen. Jeg har derfor vært spesielt påpasselig med å få uttrykt det.
Det er partiet Høyre ved gruppeleder Eva Anderssen, som har stått for Høyres arbeide med den nye
Verneplanen, og som har hatt ansvar for å kontakte andre partier for å få tilstrekkelig støtte.
Tom l. Pedersen ble også kontaktet, opptil flere ganger, uten at han responderte på henvendelsen. I
stede fikk Eva Anderssen kontakt med Ole Gripstad i Pensjonistpartiet og forela Høyres synspunkter for
han.
På formiddagen/ettermiddagen i forkant av kommunestyret 6. mars kom Tom L Pedersen inn på mitt
kontor og ville snakke om den forestående saken som skulle til behandling i kommunestyret. Der
redegjorde han for at Pensjonistpartiet ville støtte et forslag fra AP, Sv og noen partier til. Og det skulle
vel være helt greit.
Det står ingenting på min kontordør om at for tiden er jeg inhabil i følgende saker, vennligst prøv å
unngå å snakk med meg dersom det er denne/disse sakene det vedrører.
Så helt til slutt, så det skal være klart. Jeg har aldri innkalt Tom L. Pedersen til noe uformelt eller formelt
møte om Verneplanen i Drøbak, ei heller ikke lagt noe press på Tom L. Pedersen.

Med vennlig hilsen
Odd Haktor Slåke

Ordfører Frogn kommune
Besøksadresse: Rådhusveien 6 Drøbak Postadresse: Pb 10, 1441 Drøbak
Tlf. 64 90 60 00 | Dir. 64 90 60 00 | Mobil: 415 31 303
Epost: odd.haktor.slake@frogn.kommunen.no
-----Opprinnelig melding----Fra: Lene Lilleheier [mailto:Lene.Lilleheier@as.kommune.no]
Sendt: 4. april 2017 10:58
Til: Odd Haktor Slåke
Kopi: Knut Erik Robertsen (kerobertsen@gmail.com)
Emne: Ordførers inhabilitet
Hei,
På bakgrunn av vedlagte innspill, og henstilling fra kontrollutvalgsmedlem Helge Simonsen, vil
kontrollutvalget ta denne saken opp til behandling på sitt førstkommende møte den 19. april eller senest
i møte 8. mai.
Sekretariatet har snakket med Tom Lennart Pedersen, som har bekreftet samtalen det vises til i
dokumentet.
I samråd med utvalgets leder sender vi også bakgrunnsinformasjon i saken til deg, slik at du har
mulighet til å kommentere denne før vi skriver vår saksutredning og sender saken til utvalgets
medlemmer.
Vi håper du har anledning til å gi oss et skriftlig svar i løpet av denne uken.

Med vennlig hilsen
Lene H. Lilleheier
rådgiver
64 96 20 59 | 920 16 409
Follo interkommunale
kontrollutvalgssekretariat (FIKS)
www.follofiks.no

-----Opprinnelig melding----Fra: Helge Gert Simonsen [mailto:helgegert@me.com]
Sendt: 27. mars 2017 17:38
Til: Lene Lilleheier
Kopi: Erik Lundeby
Emne: OrdfÃ¸rers inhabilitet

Jeg viser til samtale i dag og ber om at denne saken blir ført opp på kartet på neste møte. Vi må følge
opp professor Bernts oppfordring.
Vh
Helge
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KONTROLLUTVALGET I FROGN
Sak 7/17 Henvendelse til kontrollutvalget angående
saksbehandling Furuveien 1
Saksbehandler:
Lene H. Lilleheier
Behandlingsrekkefølge
Frogn kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00042-2
Møtedato : 19.04.2017

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget mener det ikke er grunnlag for nærmere undersøkelser i denne
saken.

SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget har mottatt et brev av 20.1.2017 underskrevet av fire beboere i
Furuveien (naboer), som omhandler klage på kommunens saksbehandling i
byggesakene i Furuveien 1. I brevet ber de kontrollutvalget om å trekke tilbake
rammetillatelsen og de tilhørende igangsettelsestillatelsene i saken, som naboene
mener er ulovlige og ugyldige.
Kontrollutvalgets mandat
Kontrollutvalget kan behandle saker fra innbyggere eller andre aktører som mener
de har en sak for kontrollutvalget. Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og
behandler ikke klager på enkeltvedtak. Det kontrollutvalget kan gjøre, er å undersøke
henvendelser som kan indikere systemsvikt i den kommunale saksbehandlingen,
eller at kommunen ikke følger de lover og retningslinjer som den er underlagt.
Fokuset bør være systemkontroll.
Kontrollutvalget har ikke myndighet til å omgjøre vedtak i kommunen. Utvalget kan
derfor ikke trekke tilbake rammetillatelser eller igangsettelsestillatelser.
I samråd med utvalgets leder sendte sekretariatet det mottatte brevet til rådmannen,
og ba ham besvare påstandene om ulovlig saksbehandling.
Rådmannens svarbrev med vedlegg forelå i brev av 9.mars d.å. I brevet gis en
detaljert redegjørelse for de forhold som blir tatt opp i henvendelsen. Rådmannen er
innkalt til møtet for å svare på eventuelle spørsmål fra utvalget.

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse:
Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:
Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no

Sekretariatets vurdering:
Fylkesmannen er klageinstans for kommunale vedtak etter plan og bygningsloven. Vi
merker oss at i denne saken har både naboer og tiltakshaver benyttet seg av
klageadgangen opptil flere ganger. Således har partenes synspunkter blitt hørt og
tatt opp til ny vurdering. Fylkesmannen har stadfestet kommunens vedtak om
igangsettelse for grunnarbeider og fundamentering i vedtak av 24.5.2016. Samme
dato ble også kommunens vedtak av 8.10.2014 om rammetillatelse stadfestet. Det
ligger for øvrig to klagesaker i kommunen som ennå ikke er ferdigbehandlet.
Naboene har også sendt spørsmålet om lovligheten om rammetillatelsen til
Sivilombudsmannen, og avventer svar på dette.
Til tross for uenighet rundt flere forhold i denne saken, kan vi ikke se at det har
fremkommet momenter som tilsier at kontrollutvalget bør iverksette granskning eller
forvaltningsrevisjon på grunnlag i denne saken.

Konklusjon:
Vi mener at det ikke er grunnlag for at kontrollutvalget gjennomfører ytterligere
undersøkelser i denne saken.
Ås, 20. mars 2017

Lene H. Lilleheier/s./
Rådgiver

Vedlegg:
1) Brev av 20.1.2017 vedr. kommunens saksbehandling i Furuveien 1 m/vedlegg
2) Rådmannens svar av 9.3.2017 m/vedlegg
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Frogn kommune
Enhet for samfunnsutvikling - Bygg
Feltkode endret

Follo interkommunale
kontrollutvalgssekretariat - FIKS
Pb 195
1431 ÅS

Deres ref.

Vår ref.
13/00461-268

Feltkode endret

Saksbehandler
Line Gulbrandsen

Dato
09.03.2017

Rådmannens redegjørelse vedrørende saksbehandling i byggesak
angående gnr 86 bnr 564
Rådmannen viser til at Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat (Utvalget) har
bedt om at Rådmannen svarer på fremsatte påstander om ulovlig saksbehandling i
ovennevnte saker.
Bakgrunn
Saken gjelder til- og hovedombygging av eksisterende enebolig i Furuveien 1 i Frogn
kommune, gnr 86 bnr 564. Kommunen ga i første omgang rammetillatelse til tiltaket,
med unntak av flatt tak, rampe opp til taket, takparkering og takterrasse som ble
avslått.
Vedtaket ble påklaget av både tiltakshaver og naboer/gjenboere. Fylkesmannen i
Oslo og Akershus (Fylkesmannen) konkluderte i vedtak av 11.04.2014 med at flatt
tak var i samsvar med plan- og bygningsloven (pbl.) § 29-2. Kommunens vedtak ble
likevel ikke omgjort av Fylkesmannen, men opphevet på annet grunnlag. Saken ble
dermed returnert for ny behandling. Nytt vedtak fra kommunen med dato 08.10.2014
hadde samme resultat som sist, med unntak av at takformen flatt tak nå ble godkjent,
på bakgrunn av Fylkesmannens vurderinger. Også dette vedtaket ble påklaget av
naboer og gjenboere. Fylkesmannen stadfestet den 23.06.2015 kommunens vedtak.
Saken ble deretter av naboer/gjenboere bragt inn for Ombudsmannen når det gjelder
tillatt flatt tak. Ombudsmannen ba Fylkesmannen om å behandle saken på nytt fordi
det knyttet seg tvil til om Fylkesmannen i tilstrekkelig grad hadde vektlagt hensynet til
kulturlandskapet og det kommunale selvstyret.
Fylkesmannen fattet vedtak etter ny behandling den 24.05.2016, se vedlagte kopi av
vedtaket. Kommunens vedtak av 08.10.2014 ble også nå stadfestet.

Feltkode endret
Feltkode endret

Postadresse
Postboks 10
1441 Drøbak
postmottak@frogn.kommune.no

Besøksadresse
Rådhusveien 6
1443 DRØBAK
www.frogn.kommune.no

Telefon
Telefaks

64 90 60 00

Org.nr.
Bankgiro

963 999 089
1617.07.02720
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Rådmannen har gjennom vedlegg til klagen til Utvalget blitt kjent med at
advokat Helge Skaaraas på vegne av naboer og gjenboere i september 2016 har
sendt begjæring til Fylkesmannen i Oslo og Akershus om omgjøring av
Fylkesmannens vedtak. Begjæringen begrunnes først og fremst med at
rammetillatelsen er ugyldig fordi parkeringsløsningen og behov for dispensasjon ikke
var avklart da rammetillatelsen ble gitt. Fylkesmannen har per dags dato ikke svart
på begjæringen.
Flere av de forholdene som tas opp i klagen av 20.01.2017 er tidligere vurdert og
besvart av kommunen eller Fylkesmannen.
Nedenfor besvares punktene i klagen av 20.01.2017. Påstandene vedrørende
administrativ behandling i strid med Frogn kommunes delegeringsreglement er
samlet i ett punkt.

1. Rammetillatelse – ulovlig og ugyldig?
Klagerne hevder at rammetillatelse av 08.10.2014, dok. 13/00461-56
(rammetillatelsen), er i strid med byggesaksforskriften (SAK10) § 6-4.
Påstanden begrunnes med at parkeringsløsning og alle nødvendige
dispensasjonsforhold ikke var avklart da rammetillatelse ble gitt, jf. SAK10 § 6-4,
bokstav d) og h).
SAK10 § 6-4 bokstav d) og h) lyder som følger:
§ 6-4. Rammetillatelse
Så langt det er relevant for tiltaket skal rammetillatelse omfatte
a) tiltakets art og formål
b) størrelse, antall bruksenheter og grad av utnytting
c) avklaring i forhold til plangrunnlaget
d) form, plassering, parkeringsløsninger, uteoppholdsareal, visuell utforming
e) sikkerhet mot fare
f) forholdet til utvalgte naturtyper
g) sikkerhet for godkjent veg-, vann- og avløpsløsning
h) behovet for, og eventuelt søknad om, dispensasjon
i) avklaring av forholdet til naboene.

I rammetillatelsen, som er stadfestet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus i vedtak
av 24.05.2016, ble det satt følgende vilkår vedrørende parkering:
Revidert situasjonskart og tegninger i tråd med vedtak må sendes inn og være
godkjent før igangsettingstillatelse kan gis. Det skal fremlegges beregning av
grad av utnytting som innbefatter en parkeringsløsning i tråd med vedtaket og
kommuneplanens bestemmelser.
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Vilkåret er en følge av at det ble gitt avslag på omsøkte parkeringsløsning; parkering
på tak, med rampe opp til taket.
Parkeringsløsning er etter Rådmannens syn avklart i rammetillatelsen i den forstand
at det er gitt avslag på søknad om parkering på tak, og det er fastsatt at den skal
plasseres på bakken. Videre er det beregnet at det er tilstrekkelig plass på tomten til
at tillatt grad av utnytting ikke blir overskredet med to parkeringsplasser på bakken.
Det er således avklart at tiltaket kan realiseres innenfor gjeldende arealplan.
Senere innsendelse av tegninger og kart som viser parkeringsløsning på bakken, vil
være en oppfyllelse av vilkåret. Det følger av Direktoratet for byggkvalitet (dibk)s
veileder til SAK10 § 6-4 bokstav d) at det skal fremgå av rammetillatelsen om det i
arealplan eller kommunens retningslinjer finnes bestemmelser om visuelle kvaliteter
eller arkitektonisk utforming av tiltak, og at disse bestemmelsene i så fall er ivaretatt.
Det er med andre ord ikke krav om at parkeringsløsningen er endelig prosjektert og
plassering endelig avklart ved rammetillatelse.
Det er forutsatt i rammetillatelsen at detaljene i valg av parkeringsløsning skulle
avklares i videre detaljprosjektering. Ved prosjektering av parkeringsløsningen viste
det seg at det er behov for dispensasjon fra avstandsbestemmelser i plan- og
bygningsloven når det gjelder forstøtningsmurer rundt adkomst- og
parkeringsarealet. Når detaljprosjektering av parkeringsløsning viser at det er behov
for murer som kommer så nært nabogrensen at det er behov for samtykke fra nabo
eller dispensasjon fra plan- og bygningsloven, blir søknad om en bestemt
parkeringsløsning og dispensasjon for murer, å anse som en søknad om endring av
tiltaket og dermed endring av rammetillatelsen, ikke en ny søknad om
rammetillatelse.
I Direktoratet for byggkvalitets (dibks) veileder til SAK10 § 6-4 sies det at en
rammetillatelse i de fleste tilfeller ikke automatisk faller bort selv om det etter at
rammetillatelse er gitt, oppdages at alle de nødvendige forhold ikke er avklart i
rammetillatelsen. «I så tilfelle må det på vanlig måte sendes inn søknad om endring
av tiltaket.»

Rådmannen gjør for øvrig oppmerksom på at dersom forholdene ikke skulle vært
tilstrekkelig avklart slik at SAK10 § 6-4 ikke er oppfylt, vil det foreligge en
tilblivelsesmangel ved rammetillatelsen. Det er dog ikke i seg selv tilstrekkelig til å si
at rammetillatelsen er ugyldig. Det følger av alminnelig forvaltningsrett at med mindre
det foreligger en mulighet for at feilen kan ha innvirket på vedtakets innhold, altså
resultatet av saken, fører feilen ikke til at vedtaket blir ugyldig.
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2. Administrativ behandling vs. delegeringsreglementet
Det hevdes flere steder i klagen til Utvalget at søknader og klager er behandlet
administrativt i strid med kommunens delegeringsreglement. Rådmannen
kommenterer her disse påstandene samlet.
Frogn kommunes delegeringsreglement sier blant annet følgende om
Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker:
«4.3.5 Hovedutvalget gis fullmakt som førsteinstans i saker som angår klage
på administrative vedtak fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven.
Fullmakten gjelder kun følgende saker:
 Dispensasjonssaker
 Saker der en skjønnsutøvelse ligger til grunn for det administrative vedtaket
Det er antageligvis ovennevnte bestemmelse det vises til i klagen. Men den
bestemmelsen må ses i sammenheng med videredelegeringsreglementet hvor det
blant fremkommer følgende om delegering til Rådmannen:
«12.1.6 Instruksjonsmyndigheten fra kommunestyret, formannskap
hovedutvalg og øvrige politiske utvalg går gjennom rådmannen.
Med hjemmel i kommuneloven § 23 nr. 4 gis rådmannen fullmakt til å treffe
vedtak i enkeltsaker og saker som etter en konkret vurdering anses ikke å
være av prinsipiell betydning. Saker som regnes for å være ikke-prinsipielle
skal alltid avgjøres på bakgrunn av lover, forskrifter, rundskriv, reglementer
eller fastsatte retningslinjer.»
Punkt 12.1.6 ovenfor sier ikke noe om at klager og førsteinstans vedtak i en sak skal
behandles forskjellig. Det innebærer at når saken ikke anses å være av prinsipiell
betydning, skal heller ikke en eventuell klage på vedtak i saken behandles politisk.
Under delegering av enkeltlover heter det :
«§19-2 Dispensasjonsvedtaket
Hovedutvalget for miljø-, plan- og
byggesaker til:
Rådmannen

Rådmannen har med medhold i § 19-2
myndighet til i ikke-prinsipielle saker til å gi
varig eller midlertidig dispensasjon fra ..»

Rådmannen er enig i anførselen om at det skal utvises varsomhet med å dispensere
fra avstandsbestemmelsene i plan- og bygningsloven. Hensyn bak
avstandsbestemmelsene er å sikre lys, luft og brannvern; hindre brannsmitte mellom
bygninger. Ved oppføring av murer som det er snakk om her, er brannhensyn ikke
relevante. Konstruksjonene vil være brannfaste. Tiltaket vil ikke ta sikt fra naboer
utover det eksisterende og godkjent fremtidig bygningsvolum vil gjøre. Det vil heller
ikke gi noen skyggevirkning utover dagens situasjon.
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På denne bakgrunn anser Rådmannen søknader om dispensasjon fra
avstandskravet i plan- og bygningsloven § 29-4 i utgangspunktet ikke som prinsipielle
dersom det gjelder plassering av murer eller andre konstruksjoner og anlegg. Unntak
kan forekomme. Rådmannen har således i flere saker behandlet dispensasjon fra
avstandskravet i plan- og bygningsloven § 29-4 administrativt. Det er både innvilget
dispensasjon (i strid med naboers ønske) og behandlet klager på vedtak vedrørende
dispensasjon fra minsteavstand.
I alle fall én klage på innvilget dispensasjon fra avstandsbestemmelsen i pbl. § 29-4
har blitt behandlet politisk. Da gjaldt dispensasjonen imidlertid et tilbygg til en bolig,
og tilbygget medførte at hele bygningen, og ikke kun en konstruksjon eller et anlegg,
kom nærmere grensen enn lovens minstekrav. Ved slikt tilbygg vil som regel
hensynene bak avstandsbestemmelsen gjøre seg gjeldende i sterkere grad enn ved
konstruksjoner. Det følger også av pbl. § 30-4 hvor det sies at bestemmelsene gitt i
eller i medhold av loven gjelder «så langt de passer» for blant annet varige
konstruksjoner eller anlegg.
Det anføres i klagen til Utvalget at behandling av klagen på husets utforming med
flatt tak ble trukket fra politisk behandling fordi tiltakshaver påvirket saksbehandler
ved å bruke sin politiske stilling som medlem av hovedutvalget for miljø-, plan- og
byggesaker for å unngå politisk behandling. I e-postkorrespondanse mellom
tiltakshaver og saksbehandler i kommunen fremkommer det at «Rådmannen» har
bestemt at klagesaken skulle behandles administrativt. Bakgrunnen var imidlertid at
det etter en ny vurdering av saken og vurderingstemaet, ble funnet riktig i henhold til
delegeringsreglementet å behandle klagesaken administrativt. At tiltakshaver var
medlem i hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker hadde ikke noen innvirkning
på avgjørelsen. En fremleggelse av klagen for politisk behandling ville medført at
tiltakshaver var inhabil, men det øvrige utvalget kunne behandlet saken, med en vara
for tiltakshaver.
Rådmannen bemerker at plan- og bygningsloven ikke inneholder noe forbud mot
oppføring av forstøtningsmurer eller terrengfyllinger nærmere en nabogrense enn
1,0 meter, men murer nærmere grensen enn 1,0 meter er søknadspliktig uansett
høyde. Ifølge plan- og bygningsloven § 30-4 gjelder avstandsbestemmelsene i pbl.
§ 29-4 «så langt de passer» på forstøtningsmurer og terrengfyllinger.
3. Igangsettingstillatelse for grunnarbeider og fundamentering
Det hevdes i klagen at ovennevnte vedtak datert 06.10.2015 er i strid med SAK10.
Vedtaket ble påklaget. Klagen ble sendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for
behandling. Fylkesmannen tok ikke klagen til følge, og stadfestet i vedtak av
24.05.2016 kommunens vedtak om igangsettingstillatelse, kopi av Fylkesmannens
vedtak følger vedlagt.
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4. Dispensasjon fra avstandskrav for murer mot øst – omsøkt dispensasjon?
Det medfører ikke riktighet som det påstås i klagen at dispensasjon fra pbl. § 29-4 for
murer mot grensen mot øst ikke er omsøkt. Dispensasjon ble omsøkt den
29.09.2015, se kopi av dok. 13/00461-124. Etter flere runder med nabomerknader
ble det i brev av 10.12.2015 redegjort for at tiltaket var noe endret som følge av
nabomerknader, blant annet var mur mot øst redusert, se dok. 13/00461-142.
Endring av rammetillatelse ble gitt i vedtak av 27.01.2016,dok. 13/00461-154. Dette
vedtaket ble påklaget av naboer og gjenboere. Ved behandling av klagen ble
vedtaket opphevet av administrasjonen den 02.09.2016 da det viste seg at tiltaket
krevde flere dispensasjoner enn det som var omsøkt.
Den 02.09.2016 ble det deretter fattet nytt vedtak da de nødvendige dispensasjoner
var omsøkt og nabovarslet, dok. 13/00461-214. Det ble gitt dispensasjon fra
pbl. § 29-4 for oppføring av murer mot nabo i øst og dispensasjon fra § 12 nr. 2 i
bestemmelser til kommuneplan Frogn 2013-2025s arealdel for terrengoppfylling med
brattere skråningsutslag enn 1:2 mot eiendomsgrensen mot sør. Det ble satt vilkår
om at det måtte foretas en geoteknisk vurdering av skråningen mot sør. Vedtaket ble
påklaget av naboer og gjenboere. Før klagen ble behandlet av kommunen, var det
blitt foretatt en geoteknisk vurdering som påkrevet, og den viste at den godkjente
løsningen ville være vanskelig å utføre i praksis. Terrengendringen mot sør ble derfor
omprosjektert til å gjelde lavere murer med oppfylling og beplantning mellom.
Endringen ble nabovarslet og omsøkt.
Klagen på vedtaket av 02.09.2016, og den endrede søknaden er til behandling hos
kommunen.
5. Igangsettingstillatelse for terrengmurer og utomhusarbeider, vedtak
av 11.11.2016
Det hevdes i klagen til Utvalget at det er gitt igangsettingstillatelse for murer som er
høyere enn tillatt kun 2 m fra eiendomsgrense uten at det er søkt om eller behandlet
dispensasjon eller foreligger nabovarsel med dispensasjonssøknad. Vedtaket av
11.11.2016 med igangsettingstillatelse er påklaget. Rådmannen bemerker at klagen
er til behandling hos kommunen, og påstanden vil bli gjennomgått og besvart ved
behandling av klagen.
6. Antall boenheter
I klagen til Utvalget hevdes at bygningen tilrettelegges for en fremtidig omgjøring til
flere boenheter. Dette ble også bemerket av naboene i merknader til søknaden om
tillatelse til tiltak, og merknaden er vurdert i rammetillatelsen av 08.10.2014.
Rådmannen tar ikke stilling til eventuell fremtidig bruk/omgjøring av tiltak ved
vurdering av en søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven. Det er det
omsøkte tiltaket, slik det fremkommer i søknadsdokumentasjonen, som skal legges til
grunn for vurderingen av om tiltaket er i tråd med gjeldende arealplan for
eiendommen.
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I følgebrev til søknaden om rammetillatelse er det uttalt at tiltaket ikke medfører noen
økt belastning på infrastrukturen «da det ikke etableres noen nye boenheter.» Og det
er presisert at søknaden gjelder tilbygg på eksisterende enebolig.
I rammetillatelsen og saken for øvrig er det lagt til grunn og beregnet
parkeringsdekning kun for én boenhet. Etablering av nye boenheter er søknadspliktig
etter plan- og bygningsloven. Og ved etablering av nye boenheter vil det være krav
om parkeringsplass(er) til hver ny enhet. Tomten er maksimalt utnyttet med
foreliggende godkjente tiltak. Uavhengig av planløsning og antall terrassedører og
balkonger på bygningen vil det derfor ikke være mulig å etablere flere boenheter på
eiendommen innenfor bestemmelsene i gjeldende kommuneplan for Frogn.
Rådmannen nevner for øvrig at det kan føres tilsyn med bruken av bygninger etter at
byggesaken er avsluttet.
7. To saksbehandlere skal behandle saken
Det er riktig at det i minst ett vedtak i saken fremkommer kun én saksbehandlers
navn, og at det navnet står to ganger. Vedtaket/ne har imidlertid vært gjennomgått av
to saksbehandlere.
I store deler av 2016 fungerte Line Gulbrandsen som avdelingsleder for byggesak i
stedet for Christian Ingolfsrud. Christian Ingolfsruds navn lå i deler av denne
perioden i leders signaturfelt i avdelingens vedtaksmaler. Når han opprettet vedtak,
kom da hans navn to ganger i dokumentet; både på lederplass og på
saksbehandlerplassen. Ved en feiltakelse ble punktet vedrørende signaturer ikke
korrigert i det aktuelle vedtaket. Se kopi nedenfor av henholdsvis signaturfeltet i
vedtaket og detaljer for dokument 13/00461-214 i saksbehandlersystemet P360.
Rutinen med gjennomgang og godkjenning av vedtak er fulgt.
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Fra vedtaket:

Fra dokumentdetaljer i P360:
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Med hilsen

Harald K. Hermansen
rådmann
Dokumentet er elektronisk godkjent.
Signert utgave vil bli ettersendt

Vedlegg: Vedlegg:
Dispensasjonsvedtak og tillatelse til etablering av parkeringsgrunn på egen
eiendom - Gnr 86 Bnr 564 Furuveien 1- Til- og hovedombygging av
eksisterende bolig
Kommunen omgjør sitt eget vedtak i klagesak - Gnr 86 Bnr 564 Furuveien 1Til- og hovedombygging av eksisterende bolig
Epost - Klage på vedtak om dispensasjon
Videresendte nabomerknader - Gnr 86 Bnr 564 Furuveien 1- Til- og
hovedombygging av eksisterende bolig
Følgeskriv - Videresendte nabomerknader - Gnr 86 Bnr 564 Furuveien 1- Tilog hovedombygging av eksisterende bolig
Følgeskriv - Merknader til dispensasjonsøknad - Gnr 86 Bnr 564 Furuveien 1Til- og hovedombygging av eksisterende bolig
Merknader til dispensasjonsøknad - Gnr 86 Bnr 564 Furuveien 1- Til- og
hovedombygging av eksisterende bolig
Nabovarsel_samlet fil.pdf
Redegjørelse disp mm.pdf
Skisse oppriss.pdf
Vedtak i klagesak (omgjort vedtak) Furuveien 1
Rammetillatelse pbl § 20-1 Gnr 86 Bnr 564 Furuveien 1- Til- og
hovedombygging av eksisterende bolig
Redegjørelse for tiltaket
Klage på vedtak om dipensasjon 23.09.2016
Vedtak i klagesak - gnr 86 bnr 564 - Furuveien 1
Redegjørelse disp revidertav eksisterende bolig
Epost - Klage på vedtak om dispensasjon
Videresendte nabomerknader - Gnr 86 Bnr 564 Furuveien 1- Til- og
hovedombygging av eksisterende bolig
Følgeskriv - Videresendte nabomerknader - Gnr 86 Bnr 564 Furuveien 1- Tilog hovedombygging av eksisterende bolig
Følgeskriv - Merknader til dispensasjonsøknad - Gnr 86 Bnr 564 Furuveien 1Til- og hovedombygging av eksisterende bolig
Merknader til dispensasjonsøknad - Gnr 86 Bnr 564 Furuveien 1- Til- og
hovedombygging av eksisterende bolig
Nabovarsel_samlet fil.pdf
Redegjørelse disp mm.pdf
Skisse oppriss.pdf
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Feltkode endret

Vedtak i klagesak (omgjort vedtak) Furuveien 1
Rammetillatelse pbl § 20-1 Gnr 86 Bnr 564 Furuveien 1- Til- og
hovedombygging av eksisterende bolig
Redegjørelse for tiltaket
Klage på vedtak om dipensasjon 23.09.2016Dispensasjonsvedtak og tillatelse
til etablering av parkeringsgrunn på egen eiendom - Gnr 86 Bnr 564 Furuveien
1- Til- og hovedombygging av eksisterende bolig
Kommunen omgjør sitt eget vedtak i klagesak - Gnr 86 Bnr 564 Furuveien 1Til- og hovedombygging
Feltkode endret
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Mottaker:
Follo interkommunale
kontrollutvalgssekretariat
- FIKS
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Frogn kommune
Enhet for samfunnsutvikling - Bygg

Lise Rønbeck
Furuveien 1
1443 DRØBAK

Deres ref.

Vår ref.
13/00461-214

Saksbehandler
Christian Ingolfsrud

Dato
02.09.2016

Dispensasjonsvedtak og rammetillatelse til etablering av parkeringsgrunn på
egen eiendom - Gnr 86 Bnr 564 Furuveien 1- Til- og hovedombygging av
eksisterende bolig
Det vises til søknad mottatt 10.12.2015, med senere komplettering.

Tiltakets adresse:
Gnr./bnr./fnr./snr.:
Ansvarlig søker:
Tiltakshaver:

Furuveien 1
86/564/0/0
PCC, Furuveien 1, 1443 DRØBAK. Høyer Finseth AS,
Engebretsvei 5, 0275 OSLO
Lise Rønbeck, Furuveien 1, 1443 DRØBAK

Vedtak:
Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 29-4 annet ledd
godkjennes. Dispensasjonen gis med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.)
§ 19-2. Dispensasjonen gjelder murer og tilhørende trappekonstruksjon og
terrengfyllinger mot nabo i øst (gnr 86 bnr 512) med en minste avstand på
0,2 meter til nabogrense, og terrengfyllinger mot nabo i syd (gnr. 86 bnr 559)
med en avstand til nabogrense på 1 meter.
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser i § 12 om
brattere skråningsutslag enn 1:2 godkjennes. Dispensasjonen gis med
hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2.
Dispensasjoner gis på følgende felles vilkår:
-

Terrengfylling mot nabo i sør skal beplantes med helårsgrønn
vegetasjon. Beplantningsplan skal innsendes ved søknad om IG.
Forstøtningsmurer skal forblendes med naturstein.
Før igangsettingstillatelse skal det foreligge en geoteknisk vurdering av

Postadresse
Postboks 10
1441 Drøbak
postmottak@frogn.kommune.no

Besøksadresse
Rådhusveien 6
1443 DRØBAK
www.frogn.kommune.no

Telefon

64 90 60 00

Org.nr.
Bankgiro

963 999 089
1617.07.02720
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fylling mot nabo i sør.
Søknad om rammetillatelse til etablering av parkeringsgrunn på egen eiendom
godkjennes. Tillatelsen er gitt med hjemmel i pbl. §§ 20-3, 20-4, jf 21-2 5. ledd
og 21-4 3. ledd. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte kart og tegninger.
Godkjenning av planer for parkeringsløsning på eiendommen skjer som
oppfyllelse av vilkår gitt i tidligere rammetillatelse som stadfestet av
Fylkesmannen i vedtak av 18.05.2016. Begrunnelse for vedtaket følger av
nedenstående saksutredning.

Med erklæringer om ansvarsrett har følgende foretak tatt på seg ansvaret for
oppfyllelse av relevante krav i lov og forskrift ovenfor kommunen:
Foretaksnavn
Høyer Finseth AS

Funksjon
PRO

Ansvarsområde
Parkeringsplass, støttemur
og trapper

Tiltakskl
1

Hva foretakene har forpliktet seg til og hvilke krav som gjelder fremgår av
bestemmelser i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Ansvaret gjelder
fra datering av erklæring og frem til ferdigattest er gitt. Ansvaret gjelder også for
underleverandørens arbeider med mindre disse har gitt egne erklæringer ovenfor
kommunen.
Ved opphør av ansvar tidligere enn ferdigattest skal foretaket melde fra til ansvarlig
søker som skal melde videre til kommunen. Ansvarlig søker skal sørge for at alle
deler av arbeidene er belagt med det ansvar som loven krever.
Nye ansvarlige foretak skal i erklæring om ansvarsrett klargjøre hvilke deler av
arbeidene de påtar seg ansvaret for.
Tillatelsen gis på følgende vilkår:
1. Arbeidet kan først igangsettes når igangsettingstillatelse er gitt.
2. Før det gis igangsettingstillatelse, skal beregning av plassering av bygningen
være utført. Stikningsdata/koordinater innsendes senest sammen med søknad
om igangsettingstillatelse.
For øvrig gjelder vilkår som opplistet i rammetillatelsen og ovenfor under
dispensasjonene.

Tiltaket vil etter endelig vedtak bli ført inn i matrikkelen for den enkelte eiendom.
Vedtaket er fattet etter fullmakt og meddeles i samsvar med forvaltningsloven § 27.
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Med hilsen

Christian Ingolfsrud
Avdelingsleder

Christian Ingolfsrud
Avdelingsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Gyldighet:
Tillatelsen taper sin gyldighet dersom arbeidet ikke er igangsatt innen 3 år. Det
samme gjelder dersom arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl § 21-9.
Bygningen eller del av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne
tillatelsen forutsetter.
SAKSUTREDNING
Bakgrunn
Det er som ledd i oppfølging av vilkår til tidligere stadfestet rammetillatelse søkt om
etablering av parkeringsareal på egen grunn. Planene ble først forelagt kommunen
10.12.2015. Kommunen ga tillatelse til løsningen og dispensasjon fra
avstandsbestemmelsene i plan- og bygningsloven § 29-4 i vedtak av 27.01.2016.
Vedtaket ble påklaget av Furuveien veilag, eier av gnr. 86 bnr 512 og eier av gnr. 86
bnr 559. I klageomgangen fant kommunen at vedtaket måtte omgjøres da tiltaket
var i strid med kommuneplanens bestemmelse i § 12 om maksimalt tillatt
skråningsutslag på terrengfyllinger. Tiltakshaver ble gjort oppmerksom på dette, og
har i ettertid søkt om dispensasjon fra denne bestemmelsen. Kommunen har på
bakgrunn av ny søknad, merknader og klager fra naboer og ny
søknadsdokumentasjon foretatt en ny vurdering av foreslått løsning og søknader om
dispensasjon fra bestemmelser til kommuneplan Frogn 2013-2025s arealdel.
Dispensasjon fra avstandsbestemmelsene i plan- og bygningsloven § 29-4:
Pbl. § 19-2 setter som forutsetning for å gi dispensasjon at det foreligger en klar
overvekt av fordeler og at hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra ikke
blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon. Det må således vurderes om de
hensyn bestemmelsen er ment å ivareta blir skadelidende dersom dispensasjon gis.
Ansvarlig søker begrunner dispensasjonssøknaden med følgende:
Det er vilkår i rammetillatelse at parkeringsløsning for boligen skal etableres på terreng.
Endret løsning for adkomst og parkering medfører behov for støttemur mot nabo i øst
og syd. De berørte naboene vil ikke avgi samtykke for plasseringen, og det må derfor
søkes om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 29-4.
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Støttemurene og terrengendringen er helt nødvendig for at tiltakshaver skal kunne få en
akseptabel løsning for sin eiendom, samtidig med at avtale med Furuveien veilag skal
kunne ivaretas.
Huset på naboeiendommen i øst har nederste plan med et kotenivå som er høyere enn
det som blir overkant av støttemuren. Terrenget stiger relativt bratt øst/vest i dette
området. Støttemuren vil i marginal grad gjøre et visuelt inntrykk i det hele tatt for nabo.
Med den vegetasjonen som er i dette området vil muren trolig knapt kunne sees.
Omsøkt løsning vil gi minst mulig terrenginngrep og mindre konstruksjoner enn det som
tidligere har vært vurdert. Omsøkte tiltak vil etter vår vurdering gi minst mulig
konsekvenser óg i forhold til det visuelle inntrykket.
Tiltaket
Det søkes om oppføring av støttemurer og terrengoppfyllinger mot nabo i øst.
Konstruksjonen blir liggende med en minsteavstand på 0,2 m fra eiendomsgrensen til
gnr 86 bnr 512. Maksimal høyde på muren og parkeringsareal vil ligge på kote 67,97
som det fremgår av snitt vist i innsendt arealplan. Muren på innsiden av trapp vil bli
liggende i en avstand på ca. 1,5 meter til nabogrensen. Maksimal høyde på muren vil
her være 2,37 meter. Mellom murene etableres trapp ned til terreng. Kommunen mener
det vil være hensiktsmessig å vurdere hele konstruksjonen som ett anlegg.
Videre søkes det om oppføring av støttemur med høyde på 1 m. Denne støttemuren blir
liggende 1m fra nabogrensen til gnr 86 bnr 559 (nabo i sør), terrengfyllinger avsluttes
1 meter fra nabogrensen. I bakkant av muren fylles terrenget opp slik vist på snitt B-B i
innsendt arealplan.

Maksimal høyde på fyllingen blir ca. 3 meter, mens høyden på fyllingen avtar mot
eksisterende mur ved veien der høyde på fyllingen blir ca. 90 centimeter.
Skråningsutslaget på fyllingen er i strid med kommuneplanbestemmelsenes § 12.
Fyllinger med brattere utslag enn 1:2 tillates ikke.
Muren er unntatt søknadsplikt jf. byggesaksforskriften 4-1 d. nr. 6. Høyden på
terrengfyllingene gjør at disse i seg selv er søknadspliktige.
Både søknadspliktige tiltak og tiltak unntatt fra søknadsbehandling med hjemmel i
pbl. § 20-3 må være i samsvar med de materielle regler i plan- og bygningsloven.
Dette innebærer blant annet at reglene om avstand til nabogrense må overholdes,
noe som i utgangspunktet også gjelder for nedgravde konstruksjoner og anlegg.
Departementet har uttalt følgende om avstandsbestemmelsene i plan- og
bygningsloven i forhold til anlegg og terrenginngrep:
«Både søknadspliktige tiltak og tiltak unntatt fra søknadsbehandling med hjemmel i
pbl. § 20-3 må være i samsvar med de materielle regler i plan- og bygningsloven.
Dette innebærer blant annet at reglene om avstand til nabogrense må overholdes,
noe som i utgangspunktet også gjelder for nedgravde konstruksjoner og anlegg.
Imidlertid gjelder de materielle regler så langt de passer for konstruksjoner, anlegg,
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terrenginngrep mv., jf. pbl. § 30-4 første ledd. Noen tiltak har liten eller ubetydelig
innvirkning på naboeiendommer. Departementet har i flere uttalelser lagt til grunn at
pbl.§ 29-4 kan passe for tiltak etter pbl. § 30-4, så som oppføring av mindre
forstøtningsmurer og de fleste typer/størrelser av (frittstående) parabolantenner,
plassering av septiktank, intern veg og vesentlig terrenginngrep»
Med høyden fyllingen får mot nabo i sør mener kommunen at toppen av fyllingsfoten
ligger så nær nabogrensen at avstandsbestemmelsene bør få anvendelse på
fyllingen. Kommunen vurderer derfor også denne delen av det omsøkte tiltaket
under dispensasjonsvurderingen.
Eier av gnr. 86 bnr 512 har kommet med merknader til tiltaket som i hovedsak går ut
på følgende:
-

Kan ikke se at det foreligger begrunnelsen for hvorfor det søkes om
dispensasjon slik pbl § 19-1 krever.

-

Det fremkommer ikke hvilken bestemmelse i loven det søkes om
dispensasjon i fra.

-

Oppføring av støttemur i nabogrense vil være uheldig for de planene som vi
har tenkt på denne delen av tomten.

-

Det vil oppleves som særdeles urimelig og det vil gi en stor belastning om
det i tillegg skal gis dispensasjon fra avstandsbestemmelsene, da godkjent
ombygging av bolig vil halvere vår fjordutsikt.

-

Dersom tiltaket ikke kan gjennomføres innenfor kravene, tyder det på at
tiltaket er for stort i forhold til eiendommen.

-

Det er ingen rett for en utbygger å bygge innenfor den maksimalt tillate
utnyttelsesgraden og maksimal bredde mot fjorden dersom eiendommens
form ikke muliggjør dette uten dispensasjoner.

-

Etter pbl skal det ikke gis dispensasjon dersom det foreligger alternative
løsninger som ikke krever dispensasjon eller dersom det medfører vesentlig
ulempe for oss som naboer.

-

Parkeringsløsningen det nå søkes om er i stor grad identisk med tidligere
omsøkte rampe.

-

Slik prosjektet fremstår i dag, er det ikke tilpasset eksisterende terreng. Plan
og snitt viser ikke hvordan prosjektert bygg med utganger fra flere plan
forholder seg til terrenget.

Help Forsikring har kommet med merknader som i hovedsak går ut på følgende:
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-

Det søkes om dispensasjon fra pbl uten at det redegjøres nærmere for
hvilken bestemmelse det søkes om dispensasjon i fra.

-

Manglende begrunnelse av søknaden jf pbl § 19-1.

-

Ufullstendig søknad da det er krysset av for dispensasjon fra pbl, men ikke
fra kommunale bestemmelser jf kommuneplanbestemmelse § 12.2.

-

Kommunen kan ikke isolert se kun på omsøkte løsning uten å se samlet på
gjennomføring av hele tiltaket.

-

Muren mot sør innebærer at det må etableres en steinfylling/plastret skråning
i stedet. Dette vil oppleves som en forlengelse av muren og virke
skjemmende for naboen og område generelt.

-

Signalene fra kommunen har vært at ansvarlig søker bør legge avkjøring og
parkering på bakkenivå og uten så store terrengendringer som det her legges
opp til.

-

Manglende redegjørelse for grad av utnyttelse med planlagt
parkeringsløsning.

Grete Weydahl og Morten Hansen har kommet med merknader som i hovedsak går
ut på følgende:
-

Manglende begrunnelse av søknad om dispensasjon.

-

Fylkesmannen og kommunen har ikke godtatt en slik parkeringsløsning som
er skissert. Løsningen er nesten identisk med rampe som ble avslått.

-

En parkeringsløsning nordøst på tomta vil bedre ivareta forliksavtalen mellom
tiltakshaver og Furuveien veilag.

-

Fyllingen mot syd er så bratt at den ikke kan holde på løsmasser.

-

Skissert parkeringsløsning gir betydelig ulemper for oss naboer.

-

Søknaden bør ikke tas til behandling før Sivilombudsmannen har kommet
frem til endelig avgjørelse i forhold til takform.

-

Søknaden bør legges frem for Hovedutvalget for miljø,- plan og byggesak.

Ansvarlig søkers kommentarer til nabomerknader:
Help Forsikring har kommet med merknader på vegne av Svein Arne Børresen og
Lisbeth Grannes. Vedlagt brevet er også brev fra Østre Linje arkitekter.
Vi har i våre brev av 29.09.15 og 10.12.15 angitt hva det søkes dispensasjon fra.
Det er i disse brevene begrunnet hvorfor det bør gis dispensasjon.
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I den siste omsøkte løsningen så er tiltaket forsøkt gjort så lite som mulig for å få
minst mulige terrengendringer og støttemurer. En nedkjøring til nordre del av tomta,
som naboene ønsker og som Linje arkitekter tidligere har skissert, vil iht. akseptabel
bruk kreve en stigning på 1:7. Overgangskurver for å få til en trafikksikker løsning
oppe ved Furuveien vil da medføre en høyde på støttemur i østgrense opptil 1,5-1,6
meter. Muren ville også blitt mye lengre enn ved den omsøkte løsningen. I tillegg til
dette vil det måtte bli store konstruksjonene og terrenginngrepene
(oppfyllinger/skjæringer) på den nordre delen av tomta.
En løsning med parkering i nord vil da medføre dispensasjoner både for støttemur i
grense mot nabo i øst men også trolig ifm med parkeringsplassene nede i nord.
Plassen er slik Østre Linje har tegnet den for liten og med høye murer som høyst
sannsynlig vil måtte ligge innenfor 4 meters grensen fra nabo så ville det også bli
nødvendig med dispensasjoner her.
Kommunen vurderer dispensasjonssøknadene slik:
Før dispensasjonsvedtaket fattes skal omsøkte tiltak vurderes i forhold til lovens
kriterier. Det gjelder:
1) om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i
formålsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt.
Kommunens vurdering:
Dispensasjon fra avstandsbestemmelsene i § 29-4.
Hensynene bak bestemmelsen om minste byggeavstand til nabo har historisk
forankring i bygningslovgivningen som en regel som skal forhindre brannsmitte
mellom bebyggelsen. Dette er et sentralt hensyn og begrunnelse bak
bestemmelsen. I tillegg vil hensyn som behovet for å sikre lys og luft mellom bygg
og en viss avstand mellom nabobebyggelse, samt hensyn til terreng og
omgivelsestilpasning anses som relevante hensyn som skal ivaretas.
Kommunen skal anvende bestemmelsen slik at en oppnår en arealdisponering, som
på en god måte ivaretar både utbyggers interesser og ønsker, offentlige interesser
samt hensyn til naboer slik at de beholder/kan få tilsvarende kvaliteter.
Kommunen vurderer det slik at hensynene bak bestemmelsen ikke blir vesentlig
tilsidesatt ved en dispensasjon i dette tilfellet. Konstruksjonene vil ha tilstrekkelig
brannmotstand til at de ikke utgjør en økt brannrisiko. Plasseringen av tiltaket vil
ikke hindre utsikt eller gi skyggevirkninger på naboeiendommen i vesentlig grad
utover det godkjent bebyggelse på eiendommen allerede medfører.
Dispensasjon fra kommuneplanens § 12
Maksimalt skråningsutslag på terrengfylling skal ikke overstige 1:2.
Hensynene bak bestemmelsen er å sette rammer for bearbeidelse av terreng og
også høyden på terrengfyllinger. I dette tilfellet blir skråningsutslaget vesentlig
brattere enn det kommuneplanens bestemmelser åpner for.
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Situasjonen i dag er slik at tiltakshaver må finne en parkeringsløsning på egen
grunn. At det er nødvendig med fyllinger, og murer for å ta opp terreng på
eiendommen er en følge av det utfordrende terrenget på stedet. Byggetomten er
svært bratt og det er vesentlig høydeforskjell fra vei ned til bebyggelsen.
Rekkevidden av bestemmelsen i § 12 kan etter kommunens vurdering ikke være slik
at byggetomter i kommunen ikke lar seg bebygge eller utvikle. Samlet sett gir de
løsninger som nå omsøkes mindre inngrep enn de alternativer som tidligere er
skissert. Vi anser at man derved har tatt hensyn til de føringer som ligger i
bestemmelsen. Skråningsutslaget på fyllingen blir brattere enn 1:2, men samtidig
oppnår man en bedre tilpasning til terrenget enn ved alternativet som er skissert,
noe som anses å være i tråd med de føringer bestemmelsen gir om tilpasning til
terrenget.
Kommunen finner derfor at hensynene bak bestemmelsen ikke settes vesentlig til
side ved en dispensasjon.
2) om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter
en samlet vurdering.
Fordeler ved tiltaket:
-

En av fordelene ved å gi dispensasjon er at en sikrer en tomt som i
kommuneplanen er avsatt til byggeområde for bolig en trafikksikker adkomst
og funksjonell parkeringsløsning.

-

Samtidig gir omsøkt løsning en minst mulig eksponering av konstruksjoner og
parkerte biler i åssidene vurdert opp mot et parkeringsanlegg nord på tomten.
Et slikt anlegg må gi mulighet til å snu på egen eiendom og ha akseptable
stigningsforhold opp på Furuveien. Dette er etter kommunens vurdering ikke
mulig å få til uten at man åpner for massive anlegg i åssiden og høye murer
langs nabogrense mot øst.

Ulemper ved tiltaket:
-

Naboeiendommer påføres i en viss grad ulemper som følge av tiltaket. Det
vises til nabomerknader kommentert nedenfor. Det settes vilkår for å dempe
den visuelle eksponeringen mot naboeiendommene.

Merknader fra nabo mot øst:
Ulempene det er vist til fra naboenes side er knyttet til at tiltaket er i konflikt med
egne planer om utnyttelse av egen eiendom. Det vises videre til at det ses som en
belastning at det gis dispensasjoner fra planen når godkjent bygg halverer deres
fjordutsikt.
Kommunen kan ikke se at tiltaket kommer i konflikt med fremtidig utbygging for
nabo. Hele konstruksjonen vil være i brannfast materiale. Det er heller ikke
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konkretisert hvordan murverket kommer i konflikt med egne planer.
Kommunen registrerer at man ønsker å ta opp igjen saken om bebyggelsens
utforming, og at det er frustrerende at man mister utsikt som følge av utbygging.
Bebyggelsens utforming og plassering er etter kommunens syn endelig avklart ved
Fylkesmannens siste vedtak angående rammetillatelse. Det er påregnelig at man
kan miste noe utsikt i byggeområder som følge av byggetiltak på eiendommer rundt.
Merknader fra nabo mot syd:
Det uttrykkes bekymring for fare for utglidning av masser ved terrengfylling som
omsøkt. Det hevdes at vilkår om beplantning ikke lar seg realisere, og at skråningen
er så bratt at den må plastres. Visuelt vil dette derfor fremstå som en svær vegg sett
fra naboens eiendom.
Kommunen peker på at det settes vilkår om at skråningen beplantes med grønn
helårsvegetasjon. Redegjørelse for hvordan dette skal løses skal følge søknad om
igangsettingstillatelse. Dersom vilkåret ikke kan oppfylles, faller en forutsetning for
tillatelsen bort. Det er de ansvarlige foretakene i byggesaken som må finne en
tilfredsstillende løsning på dette i detaljprosjektering av tiltaket frem til
igangsettingstillatelse.
Når det gjelder faren for utglidning av masser, finner kommunen at dette ikke er
tilstrekkelig opplyst i saken eller kvittert ut fra ansvarlig søker og prosjekterende. Det
stilles derfor krav om innsendelse av en geoteknisk vurdering av stabiliteten på
fyllingen og beskrivelse av planlagt utførelse før det kan gis igangsettingstillatelse.
Merknader i forbindelse med seneste varsling av søknaden med dispensasjoner:
Det er innkommet merknader fra Fram advokatfirma på vegne av Lisbeth Grannes
og Svein Arne Børresen som eiere av Furuveien 3. Det bes om en klargjøring av om
denne nye søknaden er ment å erstatte tidligere søknad (som nå er påklaget til
fylkesmannen). Dette anses som klargjort ved at kommunen omgjør tidligere vedtak
og behandler saken på nytt.
Det vises til tidligere merknader og klager. Tidligere anførsler opprettholdes. Det er
ikke søkt om dispensasjon for terrengfyllingen mot gnr 86 bnr 559, men søknaden
om dette behandles nå.
Kommunen mener at det fremgår klart hva det er søkt om, og at det også nå
fremgår klart av vedtaket at dette er vurdert og avveid i dispensasjonsvurderingen i
forhold til avstandsbestemmelsene i loven. Det har vært rikelig anledning til
kontradiksjon om realitetene omsøkte løsning innebærer. Ansvarlig søker har også
redegjort for dette i prosessen.
Kommunens vurdering av fordeler og ulemper:
Terrenget på tomten er svært utfordrende. Det er stor høydeforskjell fra Furuveien
og til bebyggelsen i Furuveien 1. En parkeringsløsning nord på tomten vil kreve
betydelige terrenginngrep og behov for større murer i utstrekning, fyllinger og
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skjæringer enn omsøkt løsning. I tillegg vil en parkeringsløsning nord på tomten
være forstyrrende i landskapsbildet i langt større grad enn omsøkt løsning. En
trafikksikker parkeringsløsning nordøst på tomten må gi mulighet til snuareal på
egen tomt. Dette vil bidra til å gjøre inngrepet større enn ved å legge parkering på
nivå med veien. At det fysisk er mulig å få en bil ned på tomten, eller bilder av at det
har vært det betyr ikke at det gir en tilfredsstillende og funksjonell løsning for denne
eiendommen.
Selve parkeringsanlegget som nå søkes godkjent vil ikke forverre situasjonen med
tanke på utsikt fra eiendommen vesentlig. Terrenget til nabo i øst skråner ned mot
byggetomten. Fra tomtegrensen vil utsikten også per i dag være begrenset som
følge av godkjent bebyggelse. Fra det som utgjør det planerte, flate
uteoppholdsarealet på tomten til nabo i øst vil heller ikke anlegget som ligger foran
eksisterende bygningsvolum utgjøre noen større forskjell med tanke på siktforhold.
Alt i alt finner kommunen at fordelene ved å dispensere fra avstandsbestemmelsene
i plan- og bygningsloven er klart større enn ulempene.
Ved denne vurderingen er det lagt avgjørende vekt på hensynet til en funksjonell og
trafikksikker parkeringsløsning som innebærer minst mulig inngrep i terreng og
eksponering i åssidene. Dette er veid opp mot de ulemper som er anført av berørte
naboer. Ulempene anses å være begrenset. Det settes vilkår om at murer skal
forblendes og at terrengfyllinger mot nabo skal beplantes med helårs grønn
vegetasjon for å dempe visuell eksponering mot naboer og i fjernvirkning.
3) om det legges (tilstrekkelig) vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse,
miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
I tillatelsen stilles krav om geoteknisk vurdering av terrengfyllinger mot nabo i syd.
Det er viktig at man er trygg på at terrengfyllingen er sikret mot utglidninger. Rapport
skal foreligge før igangsettingstillatelse gis for parkeringsanlegget.
4) om det legges forutsatt vekt på foreliggende nasjonale eller regionale rammer
og mål.
Eiendommen ligger innenfor hensynssone der kulturlandskapet er vurdert å ha
regional/nasjonal verdi. Det er lagt vekt på dette i dispensasjonsvurderingen.
5) om negativ uttalelse fra statlig eller regional fagmyndighet tillegges tilstrekkelig
vekt.
Saken er ikke vurdert av regionale myndigheter. Det legges vekt på de føringer som
ligger i arealplanens angivelse av åssiden som del av kulturlandskap med
regional/nasjonal verdi.
6) om det dispenseres fra saksbehandlingsregler.
Det gis ikke dispensasjon fra saksbehandlingsregler.
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Konklusjon:
Ut fra ovennevnte forhold vurderes det å foreligge en klar overvekt av fordeler som
taler for dispensasjon. Kommunen finner ikke at hensynene bak bestemmelsene det
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig
tilsidesatt.
Tiltak
Tiltaket gjelder søknad om tillatelse til etablering av parkeringsareal på egen grunn.
Nærmere utredning av tiltaket er gitt i søknadsskjema med vedlegg. Særskilt
følgeskriv er 29.09.2015.
Det er innkomme merknader til søknad om dispensasjon og tillatelse til tiltak. En del
av disse er vurdert ovenfor i dispensasjonsvurderingen.
Øvrige forhold som tas opp i nabomerknader:
Ikke begrunnet søknad om dispensasjon:
Det er i saken fremmet anførsler om at søknader om dispensasjon ikke er
begrunnet. Kommunen kan ikke se at det er tilfellet. Søknaden er begrunnet og
kommunen mener at saken er tilstrekkelig opplyst til at saken kan tas til behandling
som en søknad om endring/presisering av tidligere stadfestet rammetillatelse.
Omsøkt løsning er ikke tråd med kommunens og Fylkesmannens vedtak:
Vi oppfatter anførselen slik at man mener at tillatelse til omsøkt parkeringsløsning
ikke er i tråd med stadfestet rammetillatelse. Kommunen er ikke enig i dette. Vi
tolker Fylkesmannens vedtak slik at parkeringsløsningen skulle omsøkes senere.
Vi viser videre til hva kommunen opplyste i klageoversendelse til Fylkesmannen
datert 20.03.15:
«Dersom det er ønskelig å unngå stigningsforhold, kan det ved oppfylling etableres
parkeringsplasser på nivå med innkjøring til eiendommen. Kommunen har bekreftet
at det kan gis tillatelse til etablering av parkering inn mot grense mot nord/øst.»
Etter dette kan kommunen ikke se at løsningen er i strid med tidligere føringer.
Det er ikke en rett å bygge ut maksimalt på eiendommen, og særlig ikke når
utbyggingen medfører at man må søke om dispensasjon som påfører naboer
ulemper:
Kommunen er enige i dette utgangspunktet. Det bør ikke dispenseres fritt fra
bestemmelser der lovgiver i bestemmelsen har foretatt en interesseavveining. I så
fall må det kreves at det foreligger klare fordeler i form av relevante areal- og
ressursdisponeringshensyn som tilsier dette. På denne tomten er det per i dag slik
at utbygger gjennom de forvaltningsvedtak som foreligger må finne en egnet
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parkeringsløsning på egen grunn, og det er dette som nå må vurderes.
Dette er utfordrende gitt terrengforskjellen mellom eksisterende bebyggelse og
Furuveien. En løsning som ligger mest mulig i plan med veien vurderes å være mest
funksjonell og trafikksikker gitt at man også skal ta hensyn til terrenginngrep og
kulturlandskapet.
Ved en løsning nede på tomten må man for å få til en trafikksikker løsning med
akseptable stigningsforhold ha mulighet for å snu nede på eiendommen. Denne
løsningen vil medføre behov for større inngrep i terrenget i form av fyllinger,
skjæringer og murer. Dette vil igjen føre til at kulturlandskapet i større grad berøres.
Kommunen mener at dette er relevante areal- og ressursdisponeringshensyn som
må tillegges vekt i dispensasjonsvurderingen. Vi er enige med ansvarlig søkers
beskrivelse av dette.
En parkeringsløsning nordøst på tomta vil bedre ivareta forliksavtalen mellom
tiltakshaver og Furuveien veilag.
Kommunen vurderer dette som et privatrettslig forhold. Kommunen viser til at
kommunen ikke skal ta stilling til privatrettslige forhold i byggesaken (plan- og
bygningsloven § 21-6).
Utgangspunktet her er at det dreier seg om søknad om tillatelse til tiltak på egen
eiendom. Det skal etter loven fremstå som åpenbart for kommunen at tiltakshaver
mangler de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter. Dersom dette er
åpenbart, har kommunen en plikt til å avvise søknaden. Ut fra naboers og veilagets
anførsel kan vi ikke se at dette er tilfellet i denne saken. Kommunen kan derved ikke
legge vekt på at en annen løsning bedre ivaretar en privatrettslig overenskomst enn
omsøkt løsning som gjelder etablering av parkeringsgrunn på egen eiendom. I dette
tilfellet kan vi ikke se at det er åpenbart at tiltakshaver mangler de privatrettslige
rettigheter som søknaden krever. Eventuelle problemer med parkering på avtalt
snuareal må håndteres på annen måte enn gjennom en byggesak.
Kommunen presiserer at vi med dette ikke tar stilling til om omsøkt løsning er i tråd
med de overenskomster som foreligger utover dette.
Parkeringsløsningen det nå søkes om er i stor grad identisk med tidligere omsøkte
rampe.
Kommunen mener at løsningene ikke er sammenlignbare. Det omsøkte
parkeringsanlegget skiller seg vesentlig fra tidligere omsøkt rampe til parkering på
taket. Forstøtningsmurer for å ta opp terreng er gir et annet visuelt uttrykk enn den
tidligere omsøkte oppkjøringsrampen. Terrengmurer for å ta opp terreng er ikke
uvanlige i området.
Dersom tiltaket ikke kan gjennomføres innenfor kravene, tyder det på at tiltaket er
for stort i forhold eiendommen.
Kommunen mener at det som skal vurderes nå etter de vedtak som foreligger i
saken er begrenset til en parkeringsløsning på egen grunn.
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Det vil være utfordrende uavhengig av bebyggelsens utforming. Bebyggelsen,
inklusive parkering er innenfor gjeldende bestemmelser i kommuneplanen når det
gjelder utnyttelse.
Vi har som naboer tidligere uttalt at vi vil bidra til en parkeringsløsning på bakkeplan
på tomtens nordøstlige del.
Kommunens vurdering er at en slik løsning gir en dårlig løsning. Dette fordi
løsningen må forutsette snuareal nede på tomten og større behov for fyllinger,
skjæringer og murer. Selv om ikke snuareal kan pålegges ut fra rettslig bindende
normer, må man lage en løsning som tar for seg dagens krav til funksjonalitet og
ikke minst sikkerhet i bruk og trafikksikkerhet.
Det vil fortsatt bli behov for støttemurer og fyllinger for å oppnå en funksjonell
avkjøring med akseptable stigningsforhold ved en løsning med parkering nord på
tomten, med et enda større omfang enn omsøkt løsning. Kommunen er her enig i
den beskrivelsen som gis av ansvarlig søker.
Det søkes om dispensasjon fra pbl uten at det redegjøres nærmere for hvilken
bestemmelse det søkes om dispensasjon i fra.
Det er riktig som naboene påpeker at det i første dispensasjonssøknad ikke
fremkom hvilken paragraf i plan- og bygningsloven det søkes om dispensasjon fra. I
revidert søknad om dispensasjon datert 10.12.15 er det opplyst at det søkes om
dispensasjon fra avstandsbestemmelsen i pbl § 29-4. Det hevdes videre at
søknaden ikke er tilstrekkelig begrunnet i tråd med pbl § 19-1. Etter kommunens
vurdering er søknaden tilstrekkelig begrunnet i de to dispensasjonssøknadene som
er utarbeidet den 29.09.15 og 10.12.15 sammenholdt med søknad av 17.06.2016.
Dette er klart nok opplyst til at partene har hatt rikelig anledning til kontradiksjon når
det gjelder realitetene i omsøkt løsning.
Ufullstendig søknad da det er krysset av for dispensasjon fra pbl, men ikke fra
kommunale bestemmelser jf kommuneplanbestemmelse § 12.2
Det er riktig at det ikke er søkt om dispensasjon fra denne bestemmelsen. Dette er
gjort i ettertid. Det foreligger nå søknad om nødvendig dispensasjon fra
avstandsbestemmelsene i loven for parkeringsanlegget og nødvendig søknad om
dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 12.2.
Kommunen kan ikke isolert se kun på omsøkte løsning uten å se samlet på
gjennomføring av hele tiltaket.
Kommunen forholder seg til at det som nå skal vurderes er en parkeringsløsning på
egen tomt. Det fremgår av de tillatelser som foreligger i saken.
Signalene fra kommunen har vært at ansvarlig søker bør legge avkjøring og
parkering på bakkenivå og uten så store terrengendringer som det her legges opp
til.
Kommunen viser til at man tidligere har signalisert at man er positive til en løsning i
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plan med veien. Det vises til kommunens oversendelsesbrev til Fylkesmannen av
20.03.2015.
Muren mot sør innebærer at det må etableres en steinfylling/plastret skråning i
stedet. Dette vil oppleves som en forlengelse av muren og virke skjemmende for
naboen og område generelt.
Det stilles vilkår om beplantning av skråningen for å dempe det visuelle inntrykket
av fyllingen mot nabo i sør. Det skal foreligge en faglig beskrivelse av utførelsen av
fyllingen før igangsettingstillatelse gis, med beskrivelse av utførelse av fylling med
beplantning.
Manglende redegjørelse for grad av utnyttelse med planlagt parkeringsløsning.
Når det gjelder spørsmålet om tiltaket er i tråd med tillatt BYA, så er det i
redegjørelse fra ansvarlig søker i brev av 29.09.2015 opplyst at bebygd areal inkl
parkering blir 208 m², noe som gir en grad av utnyttelse på BYA 19.1%. Det vil si
under 20 % som er i tråd med kommuneplanens bestemmelser.
Tomta har helt klart plass til en parkeringsløsning nordøst for eksisterende
bebyggelse
Kommunen er enig i at det er fysisk mulig å etablere et parkeringsanlegg nord på
tomta. Det vil likevel være uhensiktsmessig fordi dette ikke kan skje uten større
terrenginngrep. Kommunen viser til den redegjørelse som er gitt av ansvarlig søker
og tidligere vurderinger. Det anses uheldig om man må rygge ned eller opp en bratt
skråning fra Furuveien og til og fra tomten når man tenker trafikksikkerhet. Ved en
løsning i plan med veien oppnås bedre siktforhold, en mer funksjonell løsning og
mindre inngrep i terrenget. Alt dette er etter kommunens syn relevante areal- og
ressursdisponeringshensyn som det må legges vekt på i dispensasjonsvurderingen.
Automatisk fredete kulturminner
Området er ikke befart. Uttalelsen gis på grunnlag av arkivmateriale. Det er ikke
kjent automatisk fredete kulturminner på eiendommen. En nærmere utredning av
forholdet til fornminner ansees ikke som nødvendig.
Kommunen gjør oppmerksom på at det kan være ukjente fornminner i området og
det gjøres oppmerksom på at alle fornminner er fredet, også slike som ikke er
registrert. Dersom man støter på et fornminne, skal anleggsarbeidet straks stanses i
den utstrekning det berører fornminnet eller dets sikringssone på 5 meter. Rette
myndighet, Akershus fylkeskommune, skal straks varsles i henhold til
kulturminneloven § 8, 2. ledd.
Naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven (nml) § 7 fastslår at prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn
som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet.
Det er ikke registrert spesielle naturtyper eller arter (naturmangfold) i området rundt
tiltaket, og prinsippene i nml §§ 8-12 anses dermed som i varetatt i denne saken.
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Naturmangfoldet på eiendommen er vurdert på grunnlag av flyfoto og Direktoratet
for Naturforvaltnings naturbase, og det er ingen verdifulle forekomster av natur
registrert på eiendommen.
Plassering og beliggenhetskontroll
Godkjent plassering og murer med terrengfyllinger er bindende.
Tiltaket krever påvisning av beliggenhet i plan og høyde.
Endring av plassering må godkjennes, både høyde og horisontal endring.
Videre detaljprosjektering av plassering og plassering i marka skal forestås av
foretak med godkjent ansvarsrett.
Tiltakets plassering skal godkjennes av bygningsmyndigheten jf. plan- og
bygningsloven § 29-4. Også endring av plassering må godkjennes, både høyde og
horisontal endring.
Kontroll av plassering og høyde må utføres før støpearbeid av fundament
igangsettes. Dokumentasjon for plasseringen skal sendes kommunen uten opphold.
Ansvarlig søker må sørge for å innhente følgende dokumentasjon som sendes inn:
1. Innmålte koordinater for støttemurene med påført avstand til grenser og
nabobygning.
2. Innmålt kotehøyde for fundament med beregnet topp støttemur.
3. Stikningskart/situasjonsplan med inntegning av prosjektert plassering og innmålte
punkt og påførte koordinater.
4. Sluttdokumentasjonen for høydeplasseringen skal sendes inn sammen med
søknad om ferdigattest.
5. Ved avvik skal det vedlegges avviksmelding og redegjørelse.
Avfallsplan
Der det er krav om avfallsplan og miljøsaneringsplan skal sluttrapport med
dokumentasjon for den faktiske disponeringen av avfallet sendes inn ved
anmodning om ferdigattest. Ferdigattest vil ikke bli gitt hvis denne dokumentasjonen
ikke er komplett.
Tilsyn
Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i
samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov.
Kommunen skal i en periode på 2 år fra 1. januar 2016, la følgende inngå i
kommunens prioriterte tilsynsområder, jf. § 15-1 første ledd bokstav c:
 At krav til kvalifikasjoner er oppfylt i tiltaket, jf. Tredje del. Godkjenning og ansvar
 At krav til produktdokumentasjon av byggevarer er oppfylt, jf. forskrift om
dokumentasjon av byggevarer (DOK).
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Dersom kommunen velger å føre tilsyn i denne saken, vil det bli gitt nærmere
beskjed om dette.
Konklusjon
Frogn kommune mener etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjoner etter planog bygningsloven § 19-2 er oppfylt, og søknader om dispensasjon innvilges.
Søknaden er vurdert i forhold til gjeldende plangrunnlag, estetiske og øvrige
forutsetninger.
Under henvisning til det som for øvrig er anført under respektive avsnitt, finner
Frogn kommune at det omsøkte tiltaket tilfredsstiller plan- og bygningslovens
bestemmelser og Kommuneplan Frogn 2013-2025s arealdel med bestemmelser, og
kan godkjennes.
Igangsettingstillatelse, eventuelt oppdelt i ønsket antall igangsettingsetapper, vil
være gjenstand for egen søknad og med dokumentasjonskrav, hver for sin del, etter
SAK10 kapittel 5.
Godkjente tegninger:
Situasjonsplan (arealplan) datert 09.11.15 mottatt 10.12.15
Gebyr (iht. Frogn kommunes gebyrregulativ)
Gebyr er allerede fakturert i forbindelse med tidligere tillatelse som er omgjort i eget
vedtak av d.d.

Kopi:
Grethe Weydal og Morten Hansen, FURUVEIEN 6, 1443 DRØBAK
Roger og Ros-Mari H Keiseraas , KONVALLVEIEN 25, 1443 DRØBAK
Help Forsikring, Postboks 1870 Vika, 0124 OSLO
FRAM Advokatfirma AS, Holterveien 2A, 1448 DRØBAK
Mottakere:
Lise Rønbeck, Furuveien 1, 1443 DRØBAK
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SLIK KAN DU KLAGE PÅ VEDTAKET
KLAGEORGAN
Fylkesmannen i Oslo og Akershus er klageorgan i denne saken. En klage skal
sendes til kommunen. Hvis ikke kommunen selv endrer vedtaket som følge av
klagen, vil den bli sendt videre til Fylkesmannen i Oslo- og Akershus for avgjørelse.
KLAGEADRESSAT
Klagen skal sendes til:
Frogn kommune, Postboks 10, 1441 DRØBAK.
KLAGEFRIST
Klagefristen er 3 uker fra du mottok brevet. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt
innen fristens utløp. Dersom du klager for sent, kan vi se bort fra klagen. Du kan
søke om å få forlenget fristen, men da må du begrunne hvorfor du ønsker det.
INNHOLDET I KLAGEN
Du må presisere:
· Hvilket vedtak du klager over, oppgi saksnummer
· Årsaken til at du klager
· Den eller de endringer som du ønsker
· Eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av
klagen
· Ditt navn og adresse
· Klagen må undertegnes
UTSETTING AV GJENNOMFØRINGEN AV VEDTAKET
Selv om du har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Du kan
imidlertid anmode om utsatt iverksetting av vedtaket, altså søke om å få utsatt
gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort. Slik
søknad sendes Plan, bygg og geodata, Pb. 10, 1441 Drøbak eller pr epost
postmottak@frogn.kommune.no , og må begrunnes. Avgjørelsen om utsettelse kan
ikke påklages, men du kan selv bringe spørsmålet videre inn for fylkesmannen til ny
vurdering.
RETT TIL Å SE GJENNOM SAKSDOKUMENTENE OG TIL Å KREVE
VEILEDNING
Med visse begrensninger har du rett til å se gjennom dokumentene i saken. Reglene
om dette finnes i forvaltningslovens §§ 18 og 19. De må i tilfelle ta kontakt med vårt
arkiv på epost postmottak@frogn.kommune.no eller servicetorget tlf 64 90 60 00
KOSTNADER VED OMGJØRING AV VEDTAK
Når et vedtak som følge av klage blir endret til gunst (fordel) for en part, kan parten
kreve dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få vedtaket
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endret. Forutsetningen er da vanligvis at det organet som traff det opprinnelige
vedtaket har gjort en feil slik at vedtaket blir endret. Kravet må settes frem senest 3
uker etter at du har mottatt det nye vedtaket.
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Lise Rønbeck
Furuveien 1
1443 DRØBAK

Deres ref.

Vår ref.
13/00461-213

Saksbehandler
Christian Ingolfsrud

Dato
02.09.2016

Kommunen omgjør sitt eget vedtak i klagesak - Gnr 86 Bnr 564 Furuveien 1- Tilog hovedombygging av eksisterende bolig
Det vises til klager mottatt 17.02.2016, 18.02.2016 og 22.02.2016.

Tiltakets adresse:
Gnr./bnr./fnr./snr.:
Ansvarlig søker:
Tiltakshaver:

Furuveien 1
86/564/0/0
PCC, Furuveien 1, 1443 DRØBAK. Høyer Finseth AS,
Engebretsvei 5, 0275 OSLO
Lise Rønbeck, Furuveien 1, 1443 DRØBAK

Vedtak:
Frogn kommune omgjør med hjemmel i forvaltningsloven § 33 sitt eget vedtak etter
klage. Kommunens endringstillatelse av 27.01.2016, dok. 13/00461-154, trekkes
med dette tilbake. Etter en gjennomgang av klagen finner kommunen at tiltaket er i
strid med gjeldende kommuneplanbestemmelse § 12 om maksimalt tillatt
skråningsutslag på terrengfyllinger. Tillatelse til omsøkt parkeringsløsning uten at det
var søkt om og gitt tillatelse til å fravike nevnte bestemmelse gjør at tillatelsen må
anses ugyldig.

Med hilsen
Christian Ingolfsrud
Avdelingsleder

Christian Ingolfsrud
Rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.
Kommunens vurdering av klagesak:
Det er ved gjennomgang av klagen funnet at tiltaket er avhengig av ytterligere
dispensasjoner fra kommuneplan Frogn 2013-2025 enn de som var gitt i
Postadresse
Postboks 10
1441 Drøbak
postmottak@frogn.kommune.no

Besøksadresse
Rådhusveien 6
1443 DRØBAK
www.frogn.kommune.no

Telefon

64 90 60 00

Org.nr.
Bankgiro

963 999 089
1617.07.02720
Side 1 av 4

forbindelse med vedtak av 27.01.2016. Kommunen har orientert tiltakshaver
om dette. Det er i ettertid søkt om og nabovarslet søknad om dispensasjon fra
bestemmelsene i kommuneplanens § 12 om maksimalt tillatt skråningsutslag
for terrengfyllinger.
Kommunen har tidligere vurdert at omsøkt tiltak ikke var i strid med denne
bestemmelsen. Det er nå klart at skråningsutslaget på terrengfyllingen er i
konflikt med bestemmelsen om maksimalt skråningsutslag på terrengfyllinger.
Kommunen har på bakgrunn av ny søknad om dispensasjon, og foreliggende
søknadsdokumentasjon, de innkommende merknader til nytt varsel og
anførsler i klagesaken gjennomgått saken på nytt. Det er i dag truffet nytt
vedtak angående omsøkt løsning.
Både kommunens vedtak om omgjøring av eget vedtak og nytt vedtak
angående omsøkt løsning vil være gjenstand for klage etter forvaltningslovens
regler. Det vises til vedlagte vedlegg for fremgangsmåten ved klage. Vi gjør
oppmerksom på at partene kan ha rett til å få dekket sine omkostninger i
forbindelse med klagesaken. Det vises til samme vedlegg i denne forbindelse.

Kopi:
Grethe Weydal og Morten Hansen, FURUVEIEN 6, 1443 DRØBAK
Lise Rønbeck, Furuveien 1, 1443 DRØBAK
Roger og Ros-Mari H Keiseraas , KONVALLVEIEN 25, 1443 DRØBAK
Svein Arne Børrsen og Lisbeth Synnøve Grannes, Furuveien 3, 1443 DRØBAK
Høyer Finseth AS, Engebretsvei 5, 0275 OSLO
Help Forsikring, Postboks 1870 Vika, 0124 OSLO
FRAM Advokatfirma AS, Holterveien 2A, 1448 DRØBAK
Mottakere:
Lise Rønbeck, Furuveien 1, 1443 DRØBAK
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SLIK KAN DU KLAGE PÅ VEDTAKET
KLAGEORGAN
Fylkesmannen i Oslo og Akershus er klageorgan i denne saken. En klage skal
sendes til kommunen. Hvis ikke kommunen selv endrer vedtaket som følge av
klagen, vil den bli sendt videre til Fylkesmannen i Oslo- og Akershus for avgjørelse.
KLAGEADRESSAT
Klagen skal sendes til:
Frogn kommune, Postboks 10, 1441 DRØBAK.
KLAGEFRIST
Klagefristen er 3 uker fra du mottok brevet. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt
innen fristens utløp. Dersom du klager for sent, kan vi se bort fra klagen. Du kan
søke om å få forlenget fristen, men da må du begrunne hvorfor du ønsker det.
INNHOLDET I KLAGEN
Du må presisere:
· Hvilket vedtak du klager over, oppgi saksnummer
· Årsaken til at du klager
· Den eller de endringer som du ønsker
· Eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av
klagen
· Ditt navn og adresse
· Klagen må undertegnes
UTSETTING AV GJENNOMFØRINGEN AV VEDTAKET
Selv om du har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Du kan
imidlertid anmode om utsatt iverksetting av vedtaket, altså søke om å få utsatt
gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort. Slik
søknad sendes Plan, bygg og geodata, Pb. 10, 1441 Drøbak eller pr epost
postmottak@frogn.kommune.no , og må begrunnes. Avgjørelsen om utsettelse kan
ikke påklages, men du kan selv bringe spørsmålet videre inn for fylkesmannen til ny
vurdering.
RETT TIL Å SE GJENNOM SAKSDOKUMENTENE OG TIL Å KREVE
VEILEDNING
Med visse begrensninger har du rett til å se gjennom dokumentene i saken. Reglene
om dette finnes i forvaltningslovens §§ 18 og 19. De må i tilfelle ta kontakt med vårt
arkiv på epost postmottak@frogn.kommune.no eller servicetorget tlf 64 90 60 00
KOSTNADER VED OMGJØRING AV VEDTAK
Når et vedtak som følge av klage blir endret til gunst (fordel) for en part, kan parten
kreve dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få vedtaket
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endret. Forutsetningen er da vanligvis at det organet som traff det opprinnelige
vedtaket har gjort en feil slik at vedtaket blir endret. Kravet må settes frem senest 3
uker etter at du har mottatt det nye vedtaket.
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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Martin Weydahl <weydahl@framadvokat.no>
23. september 2016 16:37
Postmottak fellespostkasse
Deres ref: 13/00461 – klage på vedtak om dispensasjon
02 Rapport fra Østre Linje 08.02.2016.pdf; 03a skissert nedkjøring.pdf; 03b
skissert nedkjøring.pdf; 04 tegning 2009.pdf; 00 Klage på vedtak om
sipensasjon 23.09.2016.pdf; 01 Vurdering Skaraas.pdf

Att: Enhet for samfunnsutvikling - Bygg
Deres ref: 13/00461 – klage på vedtak om dispensasjon
Se vedlagte klage på vedtak om dispensasjon i ovennevnte sak.

Vennlig hilsen
Martin H. Weydahl
Fast advokat
Mobil: (+47) 98819844
E-post: mw@framadvokat.no

FRAM Advokatfirma AS, Holterveien 2 A, NO-1448 Drøbak. Møtelokaler Oslo: Cort Adelers Gate 16 A,
NO-0158 Oslo.
Telefon 64908000. Besøk oss på www.framadvokat.no eller på www.advokattips.no
Denne e-posten og eventuelle vedlegg kan inneholde konfidensiell informasjon, og er kun beregnet for
rette mottaker. Hvis du mottar denne meldingen ved en feiltakelse, ber vi om at du holder innholdet
konfidensielt, kontakter avsender og sletter meldingen.
Think before you print

Svein

Arne

Furuveien

Børresen

og Lisbeth

Grannes

08.02.2016

rm;

3,

1441 Drøbak
deres

ref.: 13/00461

Byggesak

Furuveien

1, Frogn kommune,

Klage på god kjent dispensasjonsseknad

Gnr. 86 Bnr. 564
for parkeringsareal,

støttemurer

og trapper
Vi viser til godkjent dispensasjonssøknad for støttemurer, trapp og
parkeringslesning, og vil her sette opp en del momenter i forbindeise med klage
på nevnte dispensasjon.
Administrativt

vedtak

Vi stiller spørsmål om kommunens grunnlag for à fatte dette vedtaket
administrativt fremfor

en politisk

behandling

av saken i planutvalget.

Følgende tekst er hentet fra kommunens delegeringsreglement:
«12.1.6

i

lnstruksjonsmyndigheten

fra kommunestyret,

formannskap

hovedutvalg

og

øvrige politiske utvalg går gjennom rådmannen.
Med hjemmel

§ 23 nr. 4- gis rådmannen

i kommuneloven

vedtak i enkeltsaker og saker som etter en konkret
være av prinsipiell
skal amid avgjøres

betydning.
på bakgrunn

fullmakt

vurdering

til

å treffe

anses ikke å

Saker som regnes for å være ikke - prinsipielle
av lover, forskrifter, rundskriv, reglementer eller

fastsatte retningslinjer. »
Vi er av den oppfatning at denne saken er av prinsipiell betydning, da det søkes
om omfattende konstruksjoner
utover avstandskravet
til nabogrense. Kommunen
omtaler det konsekvent som «mindre støttemurer».
Murkonstruksjoner
i 2.3 og
3.5 meters høyde er ikke mindre støttemurer, men store konstruksjoner
som
krever prosjektering
utover tiltaksklasse
1.
Vedtaket

er muligens

ikke ulovlig, men vi vil hevde at det ikke var spesielt

klokt

av kommunen i en så komplisert sak.
PBL §1 9-2
Siik vi leser lovteksten, samt Fylkesmannens
dispensasjonsveileder,
kan vi ikke
se at Frogn kommunes samlete vurdering er i tråd med intensjonen bak
iovkravet. Hensynene som en avstandsbestemmelse
(mot naboer) skal ivareta,
vil vi hevde blir vesentii
tilsidesatt i dette vedtaket. Tidligere oversendt snitt D,

tegnet av Østre Linje, viser den endrete situasjonen for nabo i ser. Formålet med

® INm. iWMM

kaimm

få Start BANK

Pbl §29~1l er blant annet at hensyn til naboer ivaretas, siik at de beholder!
tilsvarende kvaliteter som i dag. Dette kan neppe sies å være situasjonen
nabo i sør nar man ser på de faktiske prosjektene forhold i Snitt D.
arsmelding 2009 sier dette:
Sivilombudsmannens

kan få
for

c<Etforbud i loven mot bygging nærmere enn 4 meter mot nabogrensen,
innebærer at lovgiver allerede har foretatt en avveining av interesser. Det må da

utvises tilbakeholdenhet

med å dispensere fra dette»

Fordelene må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering i en
Personlige forhold skal kun unntaksvis tillegges vekt
dispensasjonssak.
Vi kan ikke se at det er
grunner) i dispensasjonsvurderingen.
(helsemessige
overvekt av fordeler ved den godkjente løsningen, siden annen parkeringsløsning

kan gjennomføres.

Tiltakets

omfang

at tiltaket eri henhold til kommuneplanens
Det vises til i saksframstillingen
er et overordnet og generelt
En kommuneplan
om utnyttelsesgrad.
bestemmelser

verktøy, som ikke tar opp i seg de lokale forhold på stedet. Når de lokale forhold
er utfordrende med tanke på for eksempel terreng, vegetasjon, landskap,
atkomst, eksisterende bebyggelse osv, må kommunen utvise et skjønn i hver
enkeltsak. Et tiltak er ikke tilfredsstillende løst når det påfører tilgrensende
eiendommer

store endringer,

som det må søkes dispensasjon

fra lovpålagte

krav

for å kunne gjennomføres. Dersom tiltaket ikke kan leses innenfor kravene, vitner
pà.
det om at tiltaket er for stort i forhold til stedet det skal gjennomføres
Dersom
arealet.
tilgjengelige
skal leses innenfor det
Terrengarronderingen

bygget gjøres mindre/omformes,

kan også terrengtiltakene trekkes lenger inn pa

og dermed lenger vekk fra naboer. Det blir mer plass for à dempe
eiendommen
og hele tiltaket vil fremstå som mindre anstrengt. Vi undres
terrengendringene,
over kommunens forsvar av tiltakets størrelse og den manglende tilpasning til
stedet.

Bet er allerede gitt lG-tillatelse til grunnarbeider og fundamentering.

Det er

uheldig for prosjektet og prosessen at byggesaken behandles stykke-vis og deiti
løst. Med
er pr na ikke tilfredsstillende
en sa komplisert sak. Utomhussituasjonen
det generelle omfang av murer og oppfyllinger som dette prosjektet legger opp til,

er det etter vårt skjønn ikke klart for igangsetting her. Prosjektering av bygg og
landskap må være helhetlig prosjektert før det gis tillatelser om igangsetting.

Parkeringsløsning

i nord

Det er tidligere i saken skissert løsninger for parkering nordøst på tomten. Dette
er også en løsning som kommunens selv fremholdt som en mulig løsning pà et
tidligere tidspunkt,
rammetillatelse.

se sak 861564

datert 30.04.2013

Delvis innvilget

Slik bygget er prosjektert nå, kan en nedkjøring løses med en stigning pà oa 1:8.
Gjennom detaljprosjektering
av dette alternativet,
parkeringsløsning
for en optimal løsning tilpasset

kan utbygger
tomten.

tilpasse

bygg og

Siden nabo i øst ønsker å bidra til en løsning for parkering i nord, kan en piøsning her mest sannsynlig utføres uten støttemurer mot nabo. Kommunen

kommenterer ikke dette i det heie tatt, men antar at murer ved en slik løsning blir
av et visst omfang. Vi mener at en slik parkeringsløsning
må detaljprosjekteres
på lik linje med den omsøkte løsningen, stik at kommunen kan konkludere pá
fakta og ikke antagelser. En slik samarbeidsløsning
ma tas med i kommunens
totale vurdering av dispensasjonssøknaden.

For å ivareta Furuveien Veilag sin snurett, må det etter vårt skjønn være best á
etablere parkeringen et annet sted på tomten enn akkurat der hvor Veilaget skal
ha mulighet til à snu. Slik prosjektet fremstår nå, vil den reelle snurnuligheten
opphøre i det øyeblikk bil nr 3 (gjest) skal parkere pa plassen. Veilaget har
protestert mot denne iøsningen tidligere i saksprosessen.
Støttemurer

Kommunen setter som vilkår for dispensasjonen
at skråning mot sør skal
beplantes med heiars grønn vegetasjon. Østre Linje har tidligere papekt at dette
ikke vil la seg gjennomtø re slik tiltaket er prosjekteri. Tiltakshaver
avviser vàr
argumentasjon
uten å komme med tilsvarende faktabaserte
argumenter tilbake.

Vi mener det blir feil av kommunen å sette dette som en forutsetning, da
løsningen

ikke er teknisk

gjennomførbart.

Vi viser til tabeller

nedenfor,

hentet fra

Byggtorskserien, som viser hvilke helningsvinkler som er reelle ved ulike typer
løsmasser og markclekker. Slik dette tiltaket er prosjekten, vil det vaere en
helningsgrad på 147% (2.2 meters høydeforskjell
på 1.5 meters lengde = 1:0,5),
se vedlagt Snitt D. Dette vil i praksis bli en steintylling eller plastret skraning, og
må dermed betraktes som en del av det totale murverket. Dette er en stor
endring av eksisterende terreng i et allerede tett bebygd ornrade, og oppleves
følgelig som en belastning på tilgrensende
eiendommer.

Densítet

o

naturli

Utsprengt

rasvinkel

for en del 'ordarter

ved utle

in

_
1 600
1 800
2 000
1 600
'I 600
'l 800
2 000
1 500
1 600
2 000
2 200

stein

Grus
"
”
Sand
”
"
”
Fast leire
"
"

Middels grov og tørr
Middels grov og fuktig
Grev o fukt:
Fin og tørr
Naturlig fuktig
Vannmettet
Grov o tørr
Løs og tørr
Les og gjennomvàt
Fast 0 naturii fukti

40—42“
35-40"
30—35“
32—37G
33°
36°
33°
35”
30-33a
20—25c
35"

1 500
30~33”
1 750
31 "`
,,
Vannmettet
2 000
20-25""
1 BOO
32
..
Stampet og terr
1 850
35*
Siam etc
naturli
fukti
'1Kraftig nedbør og erosjon kan redusere rasvinkelen etter utlegging.
,.

Naturltg iuktIg

Maksimale

heinin

svinkler

Gras og torv:

'l : 1,5

Vanlig såing av
ras
Ferdiggrasi

1

:1,5

ruller
Stukket
torv

gras-

1 : 1,5

ved forsk'elli

e markdekker

3—4 mnd. etableringstid

Plugget
1 : 1,5

14 dagers etableringstid

Ptugget
1 : 1.5

14 dagers etableringstld

Erosjonsnett

1:1

eller -matte

3-4 mnd. etableringstid.
Ber utløres på våren eller
tidli

Busker
Plastring:
Teglsten,
lette
betongheller,

'l :2

Teglstein

1 : 1,5

og lette

betongheller senker
grunnvannsstanden og
reduserer poretrykket i
skrànln en.
Senker

rullestein
Piastring:
Tunge
betongheller,

sommer

1 : 1,5

1 : 1

gmnnvannsstanden

og

reduserer poretrykketi
skråningen

tilhogd
naturstein
Spesialstein
med
làsemekanísm

1 : 0,5

Gabloner

1 :0,5

Jerd-an'neríng

Se Byggdetaljer517.342

(steinfylte
90“
nettin kurver
'=Kraftig nedbør og erosjon kan redusere rasvinkelen etter utlegging. Plugging av ierdiggras i rull
eller stukket grastorv vil ikke øke maks helningsvinkel fordi materialet vil sige mellom pluggene.

Figurer fra Byggforskseríen

Vi vil påpeke at de reelle murhøydene inklusive rekkverk er mye høyere enn det
kommunen beskriver i saksutredningen.
Slik vi leser tegninger datert 09.11.15, vil
den totale murhøyden mot øst være 2.3 meter (og 8.3 meter inkl rekkverk)
innenfor 4 meter til nabo. Støttemur (inkl plastret skråning) mot sør blir totalt 3.5
meter (og 4.5 meter inkl rekkverk) innenfor 4 meter til nabo. I tegninger vedlagt
dispensasjonssøknaden
vises nedre støttemur med 1 meters høyde 1 meter fra

nabo. I vedtaket fra kommunen omtales samme mur i 2 meters høyde 1 meter fra
nabo. Her er det uklarheter
tegninger datert 09.11.15.

om hva som gjelder.

Vare kommentarer

er knyttet til

Ansvarlig søker forsvarer disse murhøydene ved a si at deler av murverket må
anses som en dei av selve bygget, og dermed skal det ikke være til sjenanse for
naboer. Vi undres over en slik argumentasjon.
Dersom murene skal ansees som
en det av bygget forventes det at avstandskravet
på. 4 meter skal gjelde for

murene også.

Konklusjon

Ser man på utformingen av prosjektet, og spesielt pà terrengtiipasningen,
dette ikke tilfredsstillende
løst. Foreliggende
iG-tiliateise
iundamentering
bør trekkes tilbake, og det bør omsøkes

omfang med tilhørende terrengarrondering
og bestemmelser

er helhetlig løst innenfor lovens krav

uten dispensasjoner.

Vi anmoder om at alternativ parkering i nord detaijprosjekteres
blir politisk benandiet

i kommunens

og at ny søknad

ptanutvalg.

Vi ber om oppsettende virkning pa gjeldende vedtak om dispensasjon fra
avstandskravet.

Vennlig

hilsen

Østre Linje arkitektur

og landskap

526m
M' «Q
gdis Sandli-Ødegaard

Landskapsarkitekt,

VEDLEGG:
Snitt D, 03.12.2015

er

pà grunnarbeider
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Frogn Kommune
Etat for samfunnsutvikling - Bygg
Postboks 10
1441 Drøbak
DRØBAK, 23.09.2016

Kommunens ref: 13/00461
Klage på dispensasjonsvedtak for etablering av parkering - Gnr 86 Bnr 564 Furuveien 1
1.

Innledning, angivelse av klagende parter

Det vises til Frogn kommunens nye dispensasjonsvedtak i ovennevnte sak datert 02.09.2016.
Undertegnede bistår Grete Weydahl og Morten Hansen (eiere av gnr 86 bnr 557), Lisbeth
Grannes og Svein Arne Børresen (eiere av gnr 86 bnr 559), Roger og Ros-Mari Keiseraas
(eiere av gnr.86 bnr. 512), samt Ellen Marie Solvoll (eier av gnr 86 bnr 560). Mine klienter er
naboer til gnr 86 bnr 564, og vil med dette påklage kommunens ovennevnte
dispensasjonsvedtak.
2.

Begrunnelse for klagen

2.1

Rettslig utgangspunkt

For at dispensasjoner skal kunne vedtas må fordelene ved å gi dispensasjoner være klart
større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. plan- og bygningsloven § 19-2 andre. I
tillegg kan ikke hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra bli vesentlig tilsidesatt.
Det anføres at kommunens vurdering av dette er mangelfull på en rekke punkter, jf. det som
fremgår nedenfor.

1

2.2

Rammetillatelse for huset på eiendommen er ikke et relevant moment ved
vurdering av dispensasjon

På side 9 i vedtaket uttaler kommunen at "Bebyggelsens utforming og plassering er etter
kommunens syn endelig avklart ved Fylkesmannens siste vedtak angående rammetillatelse."
Den videre drøftelsen i vedtaket på side 9-11 dreier seg om parkeringsløsningen skal anlegges
nord på tomten, eller der tiltakshaver ønsker. Andre muligheter drøftes ikke.
Det fremstår således som om kommunen allerede har bestemt seg for at det er nødvendig med
dispensasjon for parkeringsløsningen, med henvisning til at det allerede er gitt rammetillatelse
for plassering av bolighuset på eiendommen.
Dispensasjon for plassering av parkeringsløsningen har imidlertid ikke vært behandlet
tidligere i saken, og den tidligere rammetillatelsen er således ikke et gyldig eller relevant
moment ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon for plassering av parkeringen.
Det bemerkes i den sammenheng at mine klienter en rekke ganger tidligere har påpekt at
plassering av parkering skal være avklart før rammetillatelse gis, jf. byggesaksforskriften § 64 bokstav d). Dette har imidlertid ikke blitt fulgt opp. Forholdet er også vurdert av
Høyesterettsadvokat Helge Skaraas, som er av samme oppfatning som undertegnede advokat,
se vedlagte vurdering (vedlegg 1).
Dersom det skulle være slik at en rammetillatelse om plassering av et bygg er "bindende" for
videre saksbehandling, så vil det innebære at tiltakshaver kan plassere et bygg strategisk, slik
at det senere må gis dispensasjon for plassering av parkering. Dette er åpenbart urimelig, og
innebærer en omgåelse av reglene om dispensasjon.
Ved vurderingen parkeringens plassering i herværende sak er kommunen pliktig til å vurdere
alle mulige alternativer til dispensasjonene. Dette omfatter også mulighetene for å
omprosjektere deler av det omsøkte bygget, slik at parkeringen kan etableres uten
dispensasjoner. Det skal svært små endringer av prosjektet til for å få dette til. Kommunen har
ikke vurdert slike alternativer, og dette utgjør en klar saksbehandlingsfeil.
Se også pkt. 2.4 nedfor, hvor det redegjøres for alternative plasseringer av parkeringen på
bakken.
2.3

Mangelfull vurdering av ulemper ved dispensasjonen

Kommunen har konkludert med at det "foreligger en klar overvekt av fordeler som
taler for dispensasjoner". Dette bestrides fra klagerne. Når det gjelder dispensasjonenes
ulemper, så underdriver kommunen disse i en betydelig grad.
Dispensasjonsvedtaket innebærer svært betydelige dispensasjoner fra flere bestemmelser,
herunder pbl. § 29-4 annet ledd, kommuneplanens § 12 pkt. 2 første, andre, tredje og fjerde
setning. I tillegg er eiendommen omfattet av to hensynssoner som oppstiller restriksjoner for
slike tiltak som er omsøkt.
2

Mot nabo i Furuveien 3 er det i 1 meters avstand til tomtegrense søkt om en 3 meter høy
fylling oppå en 1 meter høy mur, samt et gjerde i ca. 1 meters høyde på toppen. Totalt 5 meter
høyt.
Eier av Furuveien 3 vil fra sitt kjøkkenvindu, stuevindu, og fra nordre del av sin hage, se rett
inn i muren og «fyllingen», som vil fremstå som en over 4 meter høy sammenhengende vegg
med et 1 meter høyt gjerde på toppen. Bruksverdien av store deler av eiendommen vil således
bli betydelig forringet.
Østre Linje v/landskapsarkitekt Vigdis Sandli-Ødegaard har vurdert den foreslåtte
terrengoppfyllingen, se vedlagte rapport av 08.02.2016 (vedlegg 2), på side 3 (under
«Støttemurer»). Helningsgraden på den omsøkte fyllingen er på hele 147 % (1 : 0,5). Med en
så bratt helning vil det ikke være mulig å fylle igjen med vanlige masser. Konstruksjonen må
utføres som en steinfylling. I tabellen på side 4 i samme rapport fra Østre Linje fremgår det at
med en helling på 1:0,5 kun er spesialstein med låsemekanisme eller steinfylte nettingkurver
som vil ligge. Konstruksjonen må derfor regnes som en del av murverket, ikke som en fylling.
Mot Konvallveien 25 søkes det om 2 murer henholdsvis 0,2 og 1,5 meter fra nabogrensen.
Muren 1,5 meter fra grensen skal ha en høyde på 2,37m. Det som er tillatt uten dispensasjon
er 1 m. Hvor høy muren 20 cm fra naboen skal være nevnes ikke i vedtaket, men det vises til
innsendte tegninger som ikke ligger ved vedtaket. Disse har vist en mur på 1,32 m. Oppå disse
murene er det tegnet et 1 meter høyt gjerde.
Murene mot øst gir derfor betydelige ulemper for naboeiendom Konvallveien 25, både som
følge av flere murer inntil nabogrense, men også fremtidig utvikling og bruk av eiendommen.
2.4

Mangelfull vurdering av alternative parkeringsløsninger

Som påpekt i pkt. 2.2. har kommunen kun vurdert om parkeringen skal legges nord på tomta
eller der tiltakshaver ønsker. Kommunen påpeker at begge disse løsningene vil innebære
behov for dispensasjoner. Det er da i realiteten ikke vurdert om det er noen fordeler med å gi
dispensasjon kontra å ikke gi dispensasjon.
Kommunen har ikke vurdert andre alternative muligheter for plassering av parkeringen
utvendig, som vil gi mindre negative virkninger.
Kommunen har i stor grad fulgt tiltakshavers ønske om å ha en nedkjøring med ingen eller
minimal stigning. Det er imidlertid ikke noe krav i plan- og bygningsloven eller byggeteknisk
forskrift knyttet til stigningsforhold for private veier/nedkjøringer. Stigningen i bratteste del
av Furuveien er på ca. 1:4. Bratteste del av nedkjøringen til garasjen i Furuveien 3 er på 1:4,7,
uten at det har medført noen problemer for eier.
Dersom man baserer seg på en kortere nedkjøring med samme stigning som bratteste del av
selve Furuveien har, vil murene mot nabo Konvallvien 25, bli både lavere og kortere. Det vil
da kjøres ned til inngangsplan for øverste etasje slik vi har påvist at eieren av Furuveien 1 har
kjørt ned til tidligere. Også tilsvarende stigning som nabo i Furuveien 3 har, vil gi en lavere
og kortere mur enn det som skisseres med nedkjøring til samme plan som inngangen til
øverste etasje.
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Dersom det kjøres ned til dette planet, kan det parkeres i gårdsrommet som er tegnet inn rett
nord for eksisterende hus pluss at det kan parkeres rett nord for dette på samme plan slik at
bilene kan passere hverandre. Det vil da være mulig å snu på egen tomt. Terrengoppfylling og
murer mot Furuveien 3 vil da ikke være nødvendig, og parkeringen vil ikke være eksponert
mot fjorden. Det vises til vedlagte skisser som viser en slik skissert løsning, (vedlegg 3). I
vedlegget er det også inntegnet de murkonstruksjonene som vil bortfalle ved en slik skissert
løsning (markert med blått).
Det skal bemerkes at tiltakshaver tidligere har kjørt ned og parkert i dette området, slik denne
side tidligere har innsendt bilder av. Tiltakshavers arkitekter har dessuten tidligere tegnet
nedkjøring på dette arealet, se vedlagte tegning fra 2009 (vedlegg 4).
Alternativt kan parkeringen legges nord på tomten gjennom å forkorte bygget noe mot nord.
En forkorting og komprimering kan gjøres ved å bebygge det som nå kalles gårdsplass. I
enden mot nord er det tegnet en vindeltrapp. Denne tjener nå ingen hensikt i plan 1 når
takterrassen er tatt bort, og kan fjernes uten konsekvenser. Tap av eventuell stuedel kan
kompenseres med utbygging av gårdsplassen. Med en slik løsning vil man kunne etablere en
trafikksikker parkering med snuplass, hvor eksponeringen mot fjorden reduseres ved at
bygget blir komprimert, ulemper for naboer bli vesentlig mindre, det vil ikke medføre
ulemper for utbygger, og det vil ikke være behov for dispensasjoner
De parkeringsløsningene som klagerne har skissert er på ingen måte de eneste mulighetene
som finnes. Det er mange muligheter for å parkere på østsiden av det omsøkte bygget, mot
nord eller andre steder ved en mindre omprosjektering av det omsøkte bygget.
Det skal for øvrig bemerkes at det ikke er klagers oppgave å prosjektere eller løse spørsmålet
om parkering. Det er imidlertid helt klart at det er mulig å ha en parkering på tomten uten
dispensasjoner, og med betydelig mindre inngrep enn det kommunens dispensasjonsvedtak
legger opp til. Kommunen har som nevnt plikt til å vurdere alle slike alternative muligheter.
2.5

Tilsidesettelse av formålet bak bestemmelsene som det dispenseres fra

Som nevnt i pkt. 2.1 kan ikke hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra bli vesentlig
tilsidesatt, jf. pbl. § 19-2 andre ledd første punktum.
Dispensasjonsvedtaket må imidlertid regnes for å være i strid med de hensyn som ligger bak
både pbl. § 29-4 og kommuneplanens § 12.2.
Det fremgår av plan- og bygningsloven § 29-4 andre ledd at det er forbud mot å bygge
nærmere enn 4 meter fra nabogrensen. Formålet med bestemmelsen er å skape rom mellom
bygninger og boliger, både av branntekniske grunner, men også for å ivareta bokvalitet og
trivsel. Bestemmelsen er basert på en veloverveid interesseavveining fra lovgivers side. Det
skal derfor utvises tilbakeholdenhet med å dispensere fra bestemmelsen. Det vises til
Sivilombudsmannens årsmelding fra 2009, hvor Sivilombudsmannen på side 327 uttaler at:
«Et forbud i loven mot bygging nærmere enn 4 meter fra nabogrensen innebærer at lovgiver
allerede har foretatt en avveining av interesser. Det må da utvises tilbakeholdenhet med å
dispensere fra dette.»
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Den omsøkte murkonstruksjonen / fyllingen mot Furuveien 3 vil ha en høyde på totalt 4 meter
– 5 meter dersom gjerdet på toppen inkluderes. Avstanden til nabogrensen er kun 1 meter, og
tiltaket vil føles som en svært sjenerende og massiv mur tett inn til hus og hage i Furuveien 3.
Hensynet bak bestemmelsen må sies å være vesentlig tilsidesatt.
Kommuneplanens § 12.2 har følgende ordlyd:
2. Terrengtilpasning
Nye tiltak skal, i utforming og plassering på tomta, være tilpasset terrenget på en slik måte at uttak og
forflytting av masser minimeres, og slik at eksisterende terreng og verdifull vegetasjon i størst mulig
grad bevares. Utforming og plassering skal sikre gode visuelle kvaliteter, lysforhold og bruksarealer.
Ved terrengoppfylling skal skråningsutslag på nytt terreng ikke overstige 1:2. Større forstøtningsmurer,
oppfyllinger og terrengendringer skal unngås.
Søknad om ny bebyggelse som ikke er godt tilpasset eksisterende terreng skal avslås.

Den omsøkte skråningen mot Furuveien 3 har en stigning på 147% (1: 0,5). Tillatt
fyllingsgrad er 1:2. Fyllingen er med andre ord 200 % brattere enn tillatt. Det fremgår
eksplisitt av bestemmelsen i kommuneplanen at forstøtningsmurer,
oppfyllinger og terrengendringer skal unngås, samt at søknad om ny bebyggelse som ikke er
godt tilpasset eksisterende terreng skal avslås. Hensynet bak bestemmelsen må regnes for å
være vesentlig tilsidesatt.
Det bemerkes videre at eiendommen er omfattet av to hensynssoner - Hensynssone H550_4
Kopås-Oscarsborg-Håøya» og «Hensynssone H550_7 Eksponerte åssider Drøbak», som
begge legger restriksjoner for bygging som forringer kulturlandskapet / eksponerte åssider.
2.6

Klagebehandling av saken skal skje ved politisk behandling

Av kommunens delegasjonsreglementet pkt. 4.3.5 fremgår det at det politiske utvalget for
miljø, plan- og byggesaker er klageinstans ved klage på dispensasjonsvedtak.
Vi ber derfor om at klagesaken snarlig behandles av utvalget.
3.

Oppsummering, krav om oppsettende virkning / utsatt iverksettelse

Det anføres at kommunens behandling av saken har vært mangelfull og at den er basert på
feilaktig vurdering av bestemmelsene i plan- og bygningsloven og kommuneplanen. Feilene
er så grove at kommunens vedtaket må oppheves. Alternativt må vedtaket endres, da
grunnlaget for dispensasjoner ikke foreligger.
Det anmodes om at klagen gis oppsettende virkning, ved at kommunen utsetter iverksettelse
av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 42. Utsatt iverksettelse må vedtas, da tiltaket har klare
skadevirkninger for naboene. Også i forhold til tiltakshaver er det nødvendig å vedta utsatt
iverksettelse, da tiltakshaver risikerer å måtte omgjøre eventuelle arbeider forbundet med
parkeringsløsningen.
Vi ber om å bli holdt orientert om videre behandling av klagesaken i utvalget for miljø, planog byggesaker.
5

Deres tilbakemelding imøteses.
Med vennlig hilsen
Fram Advokatfirma AS

Martin H. Weydahl
Fast advokat
Tlf 98819844
mw@framadvokat.no

Vedlegg:
01: Vurdering fra Høyesterettsadvokat Helge Skaraas
02: Rapport fra Østre Linje 08.02.2016
03: Skissert nedkjøring
04: Arkitekttegning fra 2009
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Lisbeth Grannes og Svein Arne Børresen
Furuveien 3
1443 DRØBAK

Vår ref.

Deres ref.

HS/

Sarpsborg

BJØRGEH
SKAARAAS
åt C0 A8

3.05.2016

146510/9658

Advokatfirmaet
Bjørge-Skaaraas 8: Co AS

OPPFØRING AV NY BOLIG I FURUVEIEN
RAMMETILLATELSE

1 - BEMERKNINGER

TIL
Postadtesse:

Postboks 444, 1703Sarpsborg;
Besøksadresse:
Torvet 4, 1707 Sarpsborg

Dere har i tilknytning til en byggesak i Furuveien 1 i Drøbak reist spørsmål
om kommunen og Fylkesmannen kan gi rammetillatelse uten at
parkeringsløsning

etterfølgende

er avklart,

og i stedet

søknad og behandling.

utsette

parkeringsløsning

til egen

Jeg har følende bemerkninger:

Telefon:

69 16 23 23

Telefaks:

69 15 23 20

E-post: advlarfladv'bsmo
t-.mnvacív--bsno

Noen forutsetninger.

Jeg har utelukkende

Org. nr.: 884 665 582 MVA

fått en kort orientering

om byggesaken

i Furuveien 1.

Jeg kjenner derfor ikke alle detaljene i saken, men har fått opplyst at
kommunen
og Fylkesmannen
har gitt rammetillatelse
for en enebolig uten at
parkeringsløsning
er avklart og godkjent. Rammetillatelsen
er gitt under

forutsetning av at det sendes inn nye tegninger for parkeringsløsning på
bakkeplan. Den omsøkte parkeringsløsning
med parkering på tak som fulgte
rammesøknaden ble avslått av både kommunen og Fylkesmannen.

Klientkonto:

1020.28.58002

Dtíftskonto:

10202857871

Advokat Helge Skaaraas (H)

Advokat Per Bjørge
Advokat Bente Stromsaether

Senere er det søkt om dispensasjon fra plan- og bygningslovens avstandsbestemmelser for å etablere murer og fyllingsarealer for parkering.
Kommunen har gitt slik dispensasjon. Vedtaket er påklagd. Klagesaken er
foreløpig ikke avgjort.
Plan- og bygningsloven
Bygningslovgivningens

og Saksbehandlingsforskriften
formelle

utgangspunkt

skal behandlesi

trinn. Under tiden - og særlig når det gjelder større prosjekterhensiktsmessig

å dele søknaden

detaljprosjektere

i flere trinn. Dermed

bygget før det er klart om prosjektet

Det er derfor anledning til å dele opp byggesaken
Denne

bestemmelsen

tillatelse.

Kathrine

Klemetsen

for Høyesterett

ett

kan det være
tiltakshaver

å

kan godkjennes.

i flere trinn. Det følger av pbl § 21-2.

har slik ordlyd:

«Søknad kan deles opp isøknad
Kommunen

slipper

Advokat

(H): Møterett

(SAK 10).

er at byggesaker

Advokat Øystein Horntvedt

kan tillate ytterligere

om rammetillatelse
oppdeling

og igangsettingstillatelse.

av søknaden

om igangsettings-

Tiltak kan ikke settes i gang før det er gitt igangsettingstillatelse».

iVi-ens igangsettingstillatelse
kan gis i flere trinn, er det ikke anledning til å dele opp
rammetillatelsen.
Forbudet mot oppdeling av rammetillatelsen fremgår forutsetningsvis
av lovens ordlyd, men har også støtte i lovens forarbeider.

MEDLEr-.irrifiawAdvokatforeningen

l Otprp.

nr. 45

(2007-2008)
side 318 uttales følgende:

«Når det gjelder ytterligere

oppdeling

av søknaden,

er det i samsvar med hva som er

gjeldende rett, klargjort i femte ledd andre punktum at dette bare gjelder søknad
igangsettingstillatelse.
For eksempel kan det være ønske om å sende inn egen
søknad om arbeider i grunn og med fundament».

om

Loven har i seg selv ingen bestemmelser som fastlegger nærmere hva som skal avgjøres
ved behandlingen av rammesøknaden.
Bestemmelser om dette er inntatt i forskrift gitt med
hjemmel i pbl § 21 -2 if. Det er § 6-4 i saksbehandlingsforskriften
bestemmelser
om dette.
Kravene

i SAK

(SAK 10) som har nærmere

10.

I § 6-4 i SAK 10 fastlegges hvilke minimumskrav som skal avklares i rammetillatelsen.
Her
finner man krav om at rammetillatelsen skal omfatte bl.a. antall bruksenheter, grad av
utnytting, parkeringsløsninger,
uteoppholdsareal samt behovet for eventuelle dispensasjoner.
Plan- og bygningsloven har en rekke bestemmelser som gjelder parkering, og som derfor
skal vurderes av bygningsmyndighetene
ved behandlingen av rammesøknaden.
Det er
bestemmelser

som enten følger av loven selv, av forskrift

nedfelt i planer (kommuneplan/reguleringsplan)

I§ 28-7 er det feks.
beliggenhet
rekreasjon,

stilt krav om at utearealet

mv. at beboerne har forsvarlig
avkjørsel,

Kravet til minimum

parkering

skal ha en slik størrelse,

uteoppholdsarealer,

av biler og motorsykler,

antall parkeringsplasser

til loven, eller bestemmelser

gitti medhold av lovens bestemmelser.
utforming

og

og at man muliggjør lek,

sykler ol.

er regelmessig

angitt i kommuneplan

eller

reguleringsplan.
Parkeringsplasser
på terreng skal alltid regnes med i utnyttelsesgraden
plasser som fremgår av plan.

med de antall

For at bygningsmyndigheten
skal kunne vurdere om kravene er oppfylt, er det i SAK 10 § 5-4
stilt nærmere krav til hvilke opplysninger som tiltakshaver må sende inn i forbindelse med
søknaden. Det skal blant annet sendes inn et situasjonskart. Her skal endring av
atkomstforhold,
parkering og terrengarbelder
(nye terrenglinjer)
veileder til TEK 10, utgitt av Direktoratet for byggekvalitet.

fremgå.

Om dette, se

Dersom det viser seg at viste løsninger ikke oppfyller bygningslovgivningens
materielle krav
til byggetiltaket, skal søknaden om rammetillatelse avslås med mindre det i forkant eller
samtidig er gitt dispensasjon. Det kan unntaksvis ikke være noe i veien for å gi tillatelse på
vilkår av at det senere gis dispensasjon. l så fall må dette spørsmål være avklart før det gis
igangsettingstillatelse.
Og da vil det være praktisk at man deler behandlingen av
igangsettingstillatelsen
slik at dispensasjonsspørsmålet
behandles først. Se Pedersen m.fl.:
«Plan- og bygningsrett I» side 79.
Oppsummeringlkonklusjon.

Parkeringsløsninger
sammen

bestemmelsene
medhold

skal vises på situasjonskart

med rammesøknaden.

som sendes bygningsmyndighetene

Bygningsmyndighetene

som er fastsatt i plan- og bygningsloven

av lovens

bestemmelser.

Her skal også endring

plikter å vurdere

tiltakene

selv eller i forskrifter
av terrenglinjer
#3.,

opp mot

og planer gitt i

visegbw

Dersom det ikke er mulig å etablere det antall parkeringsplasser som er påkrevd, eller
dersom etableringen av plassene krever dispensasjon, skal rammesøknaden avslås - med
mindre det settes vilkår om at slik dispensasjon skal være godkjent tør det gis
igangsettingstillatelse.

ldette tilfellet er det så vidt jeg forstår gitt både ramme- og igangsettingstillatelse
parkeringstorholdene

er avklart.

Det er i tiltelle

klart i strid med lovens

tør

krav. Ved den senere

dispensasjonsbehandlingen
kan det derfor ikke tillegges vekt at tiltaket er påbegynt i
samsvar med tidligere godkjennelser, og at antall parkeringsløsninger
som følge av dette er
begrenset.
Til slutt finner jeg grunn til å presisere at det normalt ikke skal gis dispensasjon
avstandskravene

i loven. Det vises til Sivllombudsmannens
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Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

PBE Postmottak <postmottak@pbe.oslo.kommune.no>
8. desember 2015 11:18
Postmottak fellespostkasse
'odd.grothe@hoyerfinseth.no'
FW: nabovarsel- tiltak på 86/564, Frogn kommune - saksnr 13/00461
merknader til nabovarsel_071215_KHF.pdf

Kategorier:

BYGGESAK

Videresendes til dere som rette mottaker.
Med vennlig hilsen
Dokumnetsenteret
Postmottak, Plan- og bygningsetaten
Oslo kommune

From: Odd Grøthe [mailto:odd.grothe@hoyerfinseth.no]
Sent: Tuesday, December 08, 2015 10:35 AM
To: PBE Postmottak
Cc: 'Lilian Olsson'; 'Reidar Vestby'
Subject: nabovarsel- tiltak på 86/564, Frogn kommune - saksnr 13/00461

Ber om at vedlagte nabomerknader registreres inn på saksnr. 13/00461.
Mvh

Odd Grøthe
siv.ing.
Mobil: 90835788
Sentralbord: +47 23 27 80 00
Epost: odd.grothe@hoyerfinseth.no
www.hoyerfinseth.no
Merverdi gjennom forenkling og samarbeid

Fra: Kathrine Hagen Finrud [mailto:khf@help.no]
Sendt: 7. desember 2015 12:43
Til: Odd Grøthe
Kopi: 'Svein Arne Børresen'
Emne: nabovarsel- tiltak på 86/564, Frogn kommune

Vedlagt følger merknader for nabovarsel vedrørende tiltak på 86/564, Frogn.
Merknader er også sendt per post.
Vennlig hilsen
Kathrine Hagen Finrud
Advokat MNA

Telefon: 22 98 52 75
E-post: khf@help.no
________________
HELP Forsikring AS
Holbergsgate 21
Pb 1870 Vika
0124 Oslo
www.help.no
________________

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Roger Keiseraas <rkeisera@online.no>
7. desember 2015 23:31
'Odd Grøthe'; Postmottak fellespostkasse
rkeisera@online.no
Merknader til dispensasjonsøknad gnr. 86 bnr 564
Nabomerknader til dispernsasjonssøknad.docx

Hei,
Vedlagt følger våre merknader til mottatt nabovarsel vedrørende dispensasjonssøknad.
mvh
Roger og Ros-Mari Keiseraas

Fra
Roger og Ros-Mari Keiseraas
Konvallveien 25
1443 Drøbak
Til
Høyer Finseth AS v/Odd Grøthe,
Engebrets vei 5, 0275 Oslo
odd.grothe@hoyerfinseth.no
Kopi: Frogn kommune

Drøbak 06.12.2015

Nabomerknader vedr. dispensasjonssøknad for parkeringsløsning i Furuveien 1, gnr 86 bnr 564
Vi har 27.11.2015 i rekommandert sending mottatt nabovarsel for avkjøring , parkering og
støttemurer hvor det søkes om dispensasjon fra plan –og bygningsloven. Nabovarselet var
poststemplet 25.11.2015.
I mottatt dispensasjonssøknad kan vi ikke se at det foreligger begrunnelse for hvorfor det søkes
dispensasjon slik Plan- og bygningsloven § 19-1 krever. Heller ikke fremkommer det hvilke
bestemmelser i loven det søkes dispensasjon fra. Av det slutter vi at utbygger ikke har noen
begrunnelse noe som betyr at dispensasjonssøknaden i utgangspunktet må avslås uten nærmere
behandling.
Når det gjelder realitetene i saken gjør vi som naboer oppmerksom på følgende:









Det er søkt og delvis godkjent en enebolig, som i realiteten er en 3-mannsbolig, på nærmere
330 m2.
Boligen er trukket maksimalt ut i bredde sør – nord og vil innebære en bolig som er ca 23
meter bred mot dagens bolig på 9 meter, med konsekvens mer enn en halvering av
fjordutsikten sett fra hovedetasjen i vår bolig. Fra underetasjen vil fjordutsikten på det
nærmeste bli borte.
Igangsettingstillatelse for fundamentering og grunnarbeider er gitt uten at utomhus arealene
er godkjent og uten at bygget er godkjent. Tomten er særdeles krevende og det er mildt sagt
oppsiktsvekkende at igangsettingstillatelse er gitt.
Etter det vi ser på tilsendte tegninger, planlegges det stedvis støttemurer på opp til 2,5
meters høyde (3.3 meter inklusive gjerde) og i mer enn 10 meters lengde mindre enn 1,5m
fra vår nabogrense, herunder murer på opptil 1,5m bare 20cm fra vår nabogrense. Dette
bryter i betydelig grad med avstandsbestemmelsene i Plan- og bygningsloven.
I søknaden fremheves at søknaden er i tråd med kommunens og Fylkesmannens vedtak.
Riktignok ligger løsningen på bakkeplan som fylt opp, men kommunen eller Fylkesmannen
har på ingen måte godkjent løsningen slik den nå er søkt. Det gjøres oppmerksom på at både
Frogn kommune og vi som naboer har pekt på at parkeringsløsningen bør legges på
bakkeplan på tomtens nordøstlige hjørne. Det er ved mange anledninger i saken pekt på at

dette er fullt ut gjennomførbart og også dokumentert med at utbygger selv tidligere har
parkert på dette området.

Vår vurdering av mottatt dispensasjonssøknad.
1. Vi har for 2 år siden startet et større prosjekt med opparbeidelse av våre utomhus arealer. Vi
har i den forbindelse opparbeidet tomten på øst- og sørsiden av huset, og anla i fjor ny trapp
til vestsiden av huset mot Furuveien 1. Vi har planer om å opparbeide tomten videre på
sørsiden mot nabogrense til Furuveien 1. Det vil derfor være særdeles uheldig og
ødeleggende for våre planer dersom det gis dispensasjon og settes opp høye og lange murer
på vår nabogrense.
2. Med den bolig som allerede er delvis godkjent, som mer enn halverer vår fjordutsikt sett fra
hovedetasjen, vil det oppleves særdeles urimelig og en stor belastning om det i tillegg gis
dispensasjon fra avstandsbestemmelsene og bygges høye og lange murer på vår nabogrense.
3. Et prosjekt er ikke akseptabelt løst, når det påfører tilgrensende eiendommer stor belastning,
som det må søkes dispensasjon fra lovpålagte krav for å kunne gjennomføres. Dersom
tiltaket ikke kan løses innenfor kravene, vitner det om at tiltaket er for stort i forhold til
stedet det skal gjennomføres på. Her bør det detaljprosjekteres videre, slik at bygg og
terrengløsninger håndteres innenfor avstandskravene til oss som naboer.
4. Det ingen rett for en utbygger å bygge innenfor den maksimalt tillatte utnyttelsesgrad og
maksimal bredde mot fjorden dersom eiendommens form ikke muliggjør dette uten
dispensasjoner. Da må utbygger tilpasse bygget på en slik måte at ikke dispensasjoner er
nødvendig. I dette tiltaket vil det åpenbart være mulig med parkeringsløsning uten
dispensasjon slik både kommunen, Fylkesmannen og vi naboer ved en rekke anledninger har
dokumentert.
5. Etter Plan- og bygningsloven skal det ikke gis dispensasjon dersom det foreligger alternative
løsninger som ikke krever dispensasjon eller dersom det medfører vesentlige ulemper for oss
som naboer. I denne saken bryter søknaden med begge deler og dispensasjon skal da ikke
gis.
6. Kommunen og Fylkesmannen har tidligere avslått rampe til takparkering med bakgrunn i at
denne rampa var i strid med både bygde og naturlige omgivelser og skrev: ”Utformingen av
selve rampa/konstruksjonen som knytter boligen til terrenget, er ikke tilstrekkelig tilpasset
de bygde og naturlige omgivelser som det skal plasseres i. Rampen innehar ikke noen
positive kontraster verken i seg selv eller til resten av tiltaket.” Kommunen viste også til
kommuneplanens §12 2 hvor det står:” at nye tiltak skal i utforming og plassering være
tilpasset terrenget på en slik måte at uttak og forflytning av masser minimeres”.
Parkeringsløsningen det nå søkes dispensasjon for er i stor grad identisk med tidligere
omsøkt rampe, med til dels store forflytninger og oppfyllinger av masser. Dette er verken i
tråd med gjeldende kommuneplan eller uttalelser tidligere fra Frogn kommune og
Fylkesmannen. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er søkt om dispensasjon fra
kommuneplanen.
7. Slik prosjektet fremstår i dag, er det ikke tilpasset eksisterende terreng. Plan og snitt viser
ikke hvordan prosjektert bygg med utganger fra flere plan forholder seg til terrenget. Vi lurer
fremdeles på hvordan inngangen til det buede trapperommet er tenkt løst? Vi ser at

terrenget faller ned til kote 64 her, samtidig som inngang skal ligge på etasjehøyden +65.6.
Dette vil i så fall generere en trappeløsning som tar opp høydeforskjellen på 1.6 meter. Dette
vises ikke i tegningsmaterialet. Vi registrerer at bygningshøyde har økt siden IG-tillatelse ble
gitt. Ved IG hadde bygget en høyde på +69.90, mens det i dispensasjonssøknaden har økt til
+70.05. Det står i vedtaket om IG-tillatelse at høydene er bindende.
8. Vi har som naboer tidligere uttalt at vi vil bidra til en parkeringsløsning på bakkeplan på
tomtens nordøstlige del. Vårt ønske om å bidra til en løsning synes dessverre ikke positivt
mottatt av utbygger. I stedet for å imøtekomme vårt ønske om å finne en løsning svarer
utbygger med en løsning med høye murer på vår nabogrense. Åpenbart ønskes ikke
samarbeid i denne saken.

Konklusjon
Vi gir som naboer IKKE vår tilslutning til mottatt dispensasjonssøknad mottatt i nabovarsel fra Høyer
Finseth, datert 23.11.2015.
Etter vår vurdering er skissert parkeringsløsning i strid med både kommunens og Fylkesmannens
vedtak og ikke i tråd med verken Plan- og bygningslovens bestemmelser eller Kommuneplanen.
Løsningen gir betydelige ulemper for oss naboer ved at høye murer etableres på vår nabogrense og i
et område mot vår tomt som er under opparbeidelse.
Parkeringsløsning kan løses på bakkeplan uten å måtte søke om dispensasjon fra gjeldende
avstandsbestemmelser.
Ser man på utformingen av prosjektet som helhet, og spesielt på terrengtilpasningen, er dette ikke
tilfredsstillende løst. Foreliggende IG-tillatelse bør trekkes tilbake, og det bør omsøkes nytt prosjekt
når byggets omfang med tilhørende terrengarrondering er helhetlig løst innenfor lovens krav og
bestemmelser uten dispensasjoner.

Med vennlig hilsen
Roger og Ros-Mari Keiseraas
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Frogn kommune
Postboks 10
1441 Drøbak
e-post: postmottak@frogn.kommune.no
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13/00461
Lilian Olsson

Vår ref.:

1200753/OG

Oslo

29.09.2015

Furuveien 1, gnr./bnr. 86/ 564, til- og hovedombygging bolig
Adkomst og parkering, terrengendringer med støttemur
Søknad om dispensasjon
Vi viser til innsendt søknad om igangsettingstillatelse send i e-post til Frogn kommune den
31.08.15. Videre viser vi til korrigerte tegninger for adkomst og parkering send pr. e-post den
15.09.15. Etter dette er tegninger komplettert noe og sendt på e-post til nabo den 20.09.15.
Vedlagt følger den siste korrigerte tegningen.

Adkomst og parkering
Revidert løsning for adkomst og parkering medfører behov for ny støttemur mot nabo i øst.
Støttemuren, som vil bli utført i støpt betong, vil bli fra 0 til 1,8 meter høy og den vil bli
liggende 0,2 meter fra nabogrensen. Nabo har ikke akseptert løsningen. Løsningen krever at
det blir gitt dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19. Herved omsøkes slik
dispensasjon.
Våre anførsler for at det skal kunne gis dispensasjon er som følger:
1.
Støttemuren og terrengendringen er helt nødvendig for at tiltakshaver skal kunne få til en
akseptabel løsning for sin eiendom samtidig med at avtale med Furuveien veilag skal kunne
ivaretas. Løsningen er planlagt med et lite areal for parkering og for at en skal kunne bevege
seg fra bil/vei til hus/eiendom.

Høyer Finseth AS
Postadresse: Engebrets vei 5, 0275 Oslo | Telefon sentralbord: 23 27 80 00 | Epost: post@hoyerfinseth.no | Org.nr: NO 947 624 105 MVA

2.
Huset på naboeiendommen har nederste plan med et kotenivå som er høyere enn det som
vil bli overkant på støttemuren. Terrenget stiger relativt bratt øst/vest i dette området.
Støttemuren vil i marginal grad gjøre et visuelt inntrykk i det hele tatt for nabo. Med den
vegetasjon som er i dette området vil muren trolig knapt kunne sees.
3.
Naboer foreslår en nedkjøring med parkering på eiendommens nordre del. Våre
kommentarer til dette er, og som vi for øvrig har redegjort for tidligere, at en nedkjøring må
få maks stigningsforhold på 1:7. Dette medfører en oppfylling på deler av strekket med en
støttemur med høyde oppimot 1,5 meter og en lengde på ca. 20 meter (se vedlagt). I tillegg
vil det komme vesentlige konstruksjoner på den nordre delen av tomta for å kunne parkere
og snu her. Disse konstruksjonene ville fått et mye større og helt annet visuelt uttrykk fra
vest/sjøen. Løsningen er etter vårt skjønn ikke gjennomførbar og ville medført forverrede
forhold for hele nærområdet inkl. alle naboer også nabo mot øst.

BYA
Reviderte tegninger angir et BYA for bebyggelsen på 171,4 m2. I tillegg er det krav til 2
parkeringsplasser tilsvarende 36 m2 BYA. Totalt BYA på eiendommen vil således bli 208 m2.

Vi håper med dette at redegjørelsen er tilfredsstillende for kommunen og at dispensasjon
kan gis. Vi ber om at IG for trinn 1, uavhengig av behandling av adkomst og parkering, kan gis
så raskt som mulig.

Med vennlig hilsen
Høyer Finseth AS

Odd Grøthe
Ansvarlig søker
Kopi: Tiltakshaver
Advokatfirmaet Ræder v/ Arve Lønnum

1200753/OG
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Juridisk avdeling

Frogn kommune
Postboks 10
1441 DRØBAK

Tordenskiolds gate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Telefon 22 00 35 00
fmoapostmottak@fylkesmannen.no
www.fmoa.no
Organisasjonsnummer NO 974 761 319
Deres ref.:
Deres dato:
Vår ref.: 2015/6557-29 FM-J
Saksbehandler: Hege Rasch-Engh
Direktetelefon: 22 00 35 86
Dato: 24.05.2016

Vedtak i klagesak (omgjort vedtak) - Frogn kommune - Furuveien 1 - gnr 86
bnr 564 - til- og hovedombygging av bolig
Det vises til Fylkesmannens brev av 08.03.16 hvor en ny behandling av klagesaken ble varslet på
bakgrunn av Ombudsmannens uttalelse i saken. Fylkesmannens vedtak av 23.06.15 utgår og erstattes
av dette vedtaket.
Sakens bakgrunn

Saken gjelder søknad om til- og hovedombygging av eksisterende bolig i Furuveien 1 i Frogn
kommune. Kommunen ga i første omgang rammetillatelse til tiltaket, med unntak av flatt tak
som takform, rampe opp til taket, takparkering og takterrasse som ble avslått med hjemmel i
plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 29-1 og 29-2, jf. kommuneplanens arealdel og kommunens
byggeskikkveileder.
Vedtaket ble påklaget av både tiltakshaver og naboer/gjenboere. Fylkesmannen opphevet
vedtaket i 2014 og returnerte saken for ny behandling. Fylkesmannen konkluderte i
opphevelsesvedtaket med at flatt tak var i samsvar med pbl. § 29-2. I vedtak av 08.10.14 kom
kommunen til samme resultat som sist, med unntak av at takformen denne gangen ble godkjent.
Kommunen gir i det nye vedtaket uttrykk for at en godkjennelse av flatt tak ikke er heldig, da det
ikke tar opp i seg det omkringliggende bygningsmiljøet. Etter kommunens skjønn så vil tiltaket
med en annen takflate blitt mindre eksponert i terrenget og i forhold til fjernvirkningen. På
bakgrunn av Fylkesmannens vurderinger fant kommunen likevel det ikke som hensiktsmessig å
avslå den omsøkte takform. Tiltakshaver og naboer/gjenboere påklaget også dette vedtaket.
Fylkesmannen stadfestet 23.06.15 Frogn kommunes vedtak. Saken ble bragt inn for
Ombudsmannen av naboene/gjenboerne ved advokat Martin H. Weydahl. Brevet 03.09.15 retter
seg mot at det er tillatt flatt tak. I brev 13.11.15 anføres også saksbehandlingsfeil grunnet
manglende vurdering av deler av plangrunnlaget.
Ombudsmannen har i uttalelsen av 24.02.16 gitt uttrykk for at det knytter seg begrunnet tvil til om
Fylkesmannen i tilstrekkelig grad har vektlagt hensynet til kulturlandskapet. Hensynet til det
kommunale selvstyret er etter Ombudsmannens syn heller ikke tilstrekkelig vurdert.
Ombudsmannen har derfor bedt Fylkesmannen om å behandle saken på nytt.
Tiltakshaver har kommentert saken i brev av hhv 20.03.16 og 01.04.
Frogn kommune og advokat Martin H. Weydahl har uttalt seg til dette 19.05.16.

Side 2 av 10
Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke
ytterligere saksreferat.
Fylkesmannen er klageinstans for kommunale vedtak etter plan- og bygningsloven, jf.
Kommunal- og regionaldepartementets brev av 28.09.09 og Miljøverndepartementets rundskriv
T-2/09.
Fylkesmannen ser slik på saken
Fylkesmannen vil, i lys av Ombudsmannens betraktninger av godkjennelsen om flatt tak, foreta
en ny behandling av klagene over kommunens vedtak av 08.10.14. Kommunens vedtak er oppdelt
i både en avslagsdel (A), og en tillatelse (B) samt forutsetninger for dette (C). Som nevnt er tillatelsen
påklaget av både gjenboere og naboer mens avslagsdelen av vedtaket er påklaget av tiltakshaver.
Det foreligger ikke godkjent reguleringsplan for området som eiendommen ligger i.
Kommuneplanen av 2013-2025 med planbestemmelser og dertil retningslinjer for angitte
hensynssoner som fremgår av kart, får derfor anvendelse.
1. Forholdet til kommuneplanen – hvilken plan som gjelder i denne saken
Advokat Ingeborg Sørensen har på vegne av tiltakshaver uttalt:
«Ettersom hensynssonene tolkes slik at det er blitt en strengere vurdering av landskapsvernet, er
det nærliggende å mene at planen også er til ugunst for søker. All den tid Fylkesmannens
vurdering i opphevelsen av den opprinnelige byggetillatelsen var knyttet til parkeringen på taket
og rampen, vil det være naturlig også å tolke situasjonen slik at ugyldighetsgrunnen ikke rekker
lenger enn til nye vurderinger av dette spørsmålet. I så fall vil resten av tillatelsen ha vern mot
nye og strengere planbestemmelser, så fremt behandlingen senere gjelder «samme sak». Selv om
det er foretatt endringer i prosjektet gjelder behandlingen klart nok samme sak – se om dette
blant annet ombudsmannens avsluttende brev i sakene 2012/2468 og 2012/557.»
Etter Fylkesmannens første vedtak ble hele saken sendt tilbake. Det er blitt gjort endringer i
prosjektet, og det er Fylkesmannens syn at kommuneplan av 2013-2025 herunder hensynssonene
angitt på kart får anvendelse ved den fornyede behandlingen.
2. Hensynet til kulturlandskapet
Ombudsmannen har kritisert at Fylkesmannen ikke helt spesifikt i vedtaket har vist til de
gjeldende hensynssoner som er markert i plankartet. Hensynssoner på plankartet er H 550_7
Eksponerte åssider Drøbak og H 550_4 Kopås – Oscarsborg – Håøya. Det er fastsatt
retningslinjer om bevaring av landskap, som lyder:
«Sonen omfatter områder der kulturlandskapet er vurdert å være av nasjonal eller regional
verdi. Alle tiltak innenfor sonen skal vurderes opp mot hensynet til denne verdien. Det bør ikke
godkjennes tiltak som fører til forringelse av kulturlandskapets verdi.»
Forståelsen av retningslinjen tilsier ikke at dette er å anse som en «båndlegging» av de
eiendommer som er omfattet av hensynsonen, men en skal konkret vurdere hvorvidt et omsøkt
tiltak forringer kulturlandskapets verdi, noe både kommunen men også Fylkesmannen i denne
saken har tatt stilling til.
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Utgangspunktet for saken er at tiltakshaver ønsker et hus med flatt tak i forbindelse med
hovedombyggingen og derfor ikke vil videreføre det saltaket huset i dag har.
Det helt generelle utgangspunkt er at en tiltakshavers ønsker skal som hovedregel etter plan- og
bygningsloven imøtekommes der ikke avgjørende grunner taler imot, og bestemmelser i lov og
eller plan setter begrensninger for dette. Ut fra angitt hensynsone foreligger det ikke et generelt
byggeforbud for denne eiendommen. Eiendommen kan utvikles innenfor rammene i
kommuneplanen, iom at denne eiendommen ikke er omfattet av noen reguleringsplan.
Ved utforming av ny bebyggelse, særlig høyder, skal det imidlertid tas særlig hensyn til
kulturlandskapet. Eiendommen ligger oppe på åsryggen. Denne eksponerte åssiden fungerer som
buffersone (sikringssone) for bebyggelsen innenfor verneområdet Gamle Drøbak. For å bevare
en slik åsrygg og se hen til eksponering mot sjø innebærer dette også at en må ta hensyn til dens
trær og grøntpreget i åsen. Bygninger på bratte tomter vil ofte være en utfordring i forhold til
tilpasning til både terreng og eksisterende bebyggelse. Disse hensynene vil særlig nedfelles i nye
bestemmelser i reguleringsplaner.
Det sentrale spørsmålet er hvorvidt tiltaket forringer kulturlandskapet, og kan avslås (§ 27-2
Bevaring av landskap i kommuneplanen). Fylkesmannen kan ikke se at kommunens begrunnelse
for hvorfor flatt vil forringe de verdiene kulturlandskapet representerer er tilstrekkelig. Etter en
nøye vurdering, herunder befaring i området mener vi at områdets kulturlandskap opprettholdes
ved denne utbyggingen.
ad kommunens behandling av hensynssonen
Frogn kommune har ikke spesielt angitt markert hensynssoner i sitt vedtak annet enn at de på
side 4 uttrykkelig sier at kommuneplanen fra 2013 gjelder. Tiltaket er først og fremst vurdert opp
mot pbl. §§ 29-1 og 29-2. I kommunens vedtak er det i tillegg vist til kommunens
byggeskikkveileder hvor det bl.a. står at nye bygninger til bygg/påbygg må tilpasses terrenget og
at det bør tilstrebes at de ikke skygger for sol eller utsikt hos nabobebyggelsen. Kupert terreng og
småskalabebyggelse gis stor frihet når det gjelder valg av takformer, dvs pultak, saltak, og ulike
former for flate tak.
Kommunens vurdering av flatt tak kommer til uttrykk i vedtaket av 08.10.14, og fra side 13, siste
avsnitt flg gjengis:
«Kommunen har ved tidligere vurdering av søknaden konkludert med at det omsøkte
tiltakets takform medfører at bygningens størrelse og plassering får en dominerende
framtoning som ikke harmoniserer med nærliggende boligmiljø og det mer
avdempede villapreget. Det er fra ansvarlig søker sendt inn bilder sett fra sjøen hvor
omsøkte tiltak er lagt reelt inn. Kommunen mener fortsatt at flatt tak er uheldig, da
omsøkte tiltak ikke tar opp i seg det omkringliggende bygningsmiljøet. Etter
kommunens skjønn så ville tiltaket med en annen takflate blitt mindre eksponert i
terrenget og i forhold til fjernvirkningen. Fylkesmannen har i forbindelse med
klagebehandlingen lagt til grunn at det ikke foreligger noen ensartet
bebyggelsesstruktur i dette strøket, annet en at de fleste boligene omkring har saltak.
Fylkesmannen konkluderer med at det kan vurderes andre tiltak med annen
utforming enn det som er mest vanlig. Videre har Fylkesmannen lagt vekt på at det
åpnes for andre takfor
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mer i nyere planområder i kommunen. Det er i noen områder
gjennom reguleringsplan åpnet for flatt tak. Det er ikke tilfellet i denne saken.
Disse reguleringsplanene har blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og
er vedtatt av kommunestyret, og en kan ikke, slik ansvarlig søker og Fylkesmannen
hevder, si at det da er åpnet for tilsvarende løsninger i resten av kommunen.
Gjennom disse reguleringsprosessene så har en foretatt en konkret vurdering av
området, tilpasning og utforming av fremtidige tiltak som er sikret gjennom
reguleringsbestemmelser til planen.
Denne søknaden skal behandles etter kommuneplanens bestemmelser, der det
følger av kommuneplanbestemmelsenes § 12 Estetikk og landskap:
1. Frogn kommunes byggeskikkveileder skal vektlegges ved estetiske
vurderinger i alle tiltak etter plan og bygningsloven.
2. Nye tiltak skal i utforming og plassering på tomta være tilpasset terrenget på
en slik måte at uttak og forflytning av masser minimeres.
Videre står det at:
Utforming og plassering skal sikre gode visuelle kvaliteter, lysforhold og
bruksarealer.
Angjeldende eiendom ligger i kommunens vestlige del som er en del av det store
Oslofjordlandskapet. I disse eksponerte åssidene skal en ta spesielt hensyn for å
bevare den grønne silhuetten ved å påse at bebyggelsene blir tilpasset åssidene. Det
er derfor viktig at en tar spesielt hensyn til takformen i forhold til eksponeringen. En
annen takform enn det som er omsøkt vil etter kommunens skjønn medføre mindre
eksponering av bygningen og vil ivareta dette forholdet bedre, både visuelt og
arkitektonisk sett. Kommunen mener fortsatt at flatt tak er uheldig, men finner ikke at
tiltaket er kvalifisert stygt nok til å kunne avslå takformen. Det forutsettes imidlertid at
det benyttes materialer/ farger som bidrar til at tiltaket ikke eksponeres ytterligere.
Tiltaket er i tråd med plan- og bygningslovens regler, mht høyder og avstander, så
spørsmålet blir da om det foreligger hjemmel for å kunne avslå tiltaket mht takform.
Det følger av kommuneplanebestemmelsens § 12-1 at Frogn kommunes
byggeskikkveileder skal vektlegges ved estetisk vurdering av alle tiltak etter plan- og
bygningsloven. Videre står det at tiltaket skal mht utforming og plassering sikre gode
visuelle kvaliteter, lysforhold og bruksareal.
Etter en konkret vurdering finner ikke bygningsmyndigheten grunnlag eller hjemmel til å avslå
omsøkte takform jfr pbl § 29-2 ettersom Fylkesmannen har gitt så tydelige signaler om sitt syn på
tiltakets tilpasning til omgivelsene.»
I vedtaket av 30.04.13 side 8 flg. sa kommunen følgende vedr takformen:
«Det omsøkte tiltakets takform medfører etter kommunens mening at bygningens størrelse og
plassering får en dominerende fremtoning som ikke harmoniserer med nærliggende boligmiljø og
det av dempede villapreget.»
I klagerunden ble eksponeringen mot sjø fremhevet, og antatt forskjellsbehandling fra andre
nærliggende ombygginger med flatt tak ble tilbakevist. Kommunen viser til at der den har
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godkjent flatt tak er i områder som er regulerte, og hvor nettopp annen takform enn saltak er blitt
diskutert i selve planprosessen. Likevel nevnes det ingenting om at tiltaket ikke skulle være i tråd
med kulturlandskapet og angjeldende hensynssoner. Frogn kommune sier at de tidligere har
konkludert med at tiltakets dominerende fremtoning ikke harmoniserer med det nærliggende
boligmiljøet med det mer avdempende villapreget som er i åsen. Kommunen mener flatt tak er
uheldig da omsøkte tiltak ikke tar opp i seg det omkringliggende bygningsmiljøet. Etter
kommunens skjønn så ville tiltaket med en annen takflate blitt mindre eksponert i terrenget og i
forhold til fjernvirkningen.
Ombudsmannen mener det ikke fremkommer tydelig nok i Fylkesmannens vedtak at
hensynssonene er tilstrekkelig vurdert. Ombudsmannen etterlyser en mer eksplisitt vurdering av
omsøkte tiltak opp mot hensynet til kulturlandskapet, jf. pbl. § 29-2.
I pbl. § 29-2 om et tiltaks visuelle kvaliteter heter det:
«Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter
kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til
dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering.»
Fylkesmannens utdypende /nye vurdering
De angitte hensynssoner i kommuneplanen sier at tiltak ikke skal «forringe kulturlandskapets
verdi». Dette må konkret forstås slik at det skal tas særskilt hensyn for å bevare åssiden som en
ås. Dette antas å være de viktige landskapsmessige hensynene i saken.
Etter pbl. § 29-2 skal det tas særskilt hensyn til tiltakets kvaliteter både i seg selv, i forhold til
dets funksjon her som en enebolig, og i forhold til de allerede bygde og naturgitte omgivelsene,
herunder tiltakets eksponering dels mot sjøen samt hensyn til bla ivaretakelse av selve åssiden.
Sistnevnte del av bestemmelsen (dets bygde og naturlige omgivelser) er et selvstendig krav. På
denne bakgrunn legges det til grunn at det er særlig viktig å bevare/ hensynta åssiden ved en
utbygging.
Selv om de fleste boligene i dette området er eneboliger med saltak, er ikke det ensbetydende
med at det nærmeste området er «et enhetlig område». I enhetlige områder vil det etter
Fylkesmannens oppfatning kunne stilles strengere krav til hvordan selve bebyggelsen herunder
takform skal være. Med enhetlig bebyggelse mener en for eksempel lik byggestil/ utforming,
særegen bebyggelse. I dette tilfellet er det store variasjoner i både byggenes størrelse, type bygg
og i hvilken retning eiendommene ligger i. Det at husene har ulike størrelse, har ulik
saltaksløsninger, og valmede tak, er ikke det man kaller en enhetlig bebyggelse hvor en bestemt
taktype må videreføres. Et omsøkt prosjekt med flatt tak vil etter Fylkesmannens vurdering ikke
nødvendigvis komme i strid med de relevante bestemmelser.
Det omsøkte tiltaket tar etter vårt syn opp i seg det omkringliggende bygningsmiljøet i
tilstrekkelig grad. Fylkesmannen har vanskelig for å se at en annen takform enn flatt tak vil gjøre
eiendommen mindre eksponert i terrenget sett i forhold til fjernvirkningen og av hensyn til åsen
som et kulturlandskap. Et prosjekt som dette med saltak vil medfører at bygget blir høyere, mer
fremtredende og vil synes enda mer sett fra sjøsiden. Både visuelt og arkitektonisk sett bør en her
som også kommunen uttrykkelig sier benytte materialer/ farger som bidrar til at tiltaket ikke
eksponeres ytterligere.

Side 6 av 10
Fylkesmannen mener fortsatt at kommunens opprinnelig vedtak var basert på mangelfulle
vurderinger av området og at det ikke er påvist at tiltaket fører til forringelse av kulturlandskapets
verdi. Vi står derved fast ved at flatt tak kan aksepteres ut fra hensynet til kulturlandskapet angitt
i hensynssonene angitt i kommuneplanen.
Fylkesmannen anser at tilbygget er relativt stort og langstrakt. Et flatt tak i seg selv kan slik vi ser
det ikke være med på verken å forringe og eller ødelegge selve kulturlandskapet denne
eiendommen ligger i, selv om ønsket påbygg utføres der det er mulig å bygge ut på tomten og
hvor det inntil nå har vært grønt og åpnet hull.
Denne eiendommen er en del av en åsside som er bygget ut med av helt ulike bygg i forskjellig
størrelser, høyder og farger. Flatt tak i dette prosjektet vil være med på å gjøre utbygging av
tomten mer tilpasset åssiden. Vi er enig med kommunen i at fargevalg osv vil kunne være med på
ytterligere å dempe og forsterke kulturlandskapet.
Fylkesmannen har også foretatt vurderinger av utnyttelsesgrad og mønehøyde i prosjektet, og har
kommet til at ombyggingen av huset og tilbygget huset er godt tilpasset tomtens topografi, med
liten masseforflytning, noe som tilsier at åssiden blir ivaretatt.
Fylkesmannen foretok en konkret vurdering av at huset kan ha en annen takform enn de fleste
andre omkringliggende hus, ut fra bl.a. vurderingen av områdets karakter og opp mot
plangrunnlaget. I forbindelse med saken er det foretatt befaring. Vår oppfatning var, og er
fortsatt, at det ikke foreligger en slik enhetlig bebyggelse i området som tilsier at en annen
takform ikke kan godkjennes. Kontraster og annen karakter enn faktisk allerede utført bebyggelse
vil godt passe inn i både åsen og av hensyn til fjernvirkninger. Det vises i denne sammenheng
også til kommunens byggeskikkveileder. Ved flatt tak vil en i denne saken ta hensyn til den
eksponerte åssiden, eksponeringen mot sjøen og i så måte selve kulturlandskapet ved åsen som
ligger bak formålet med hensynsonen. Det er ikke mulig å se at utbyggingen blir mer dempet og
kulturlandskapet blir bedre ivaretatt ved en saltaksoppbygning på tiltaket. Et evt. avslag på
bygningens omfang/utforming, krever at det faktisk kan påvises at kulturlandskapet blir forringet
og at takkonstruksjonen har negativ betydning for fjernvirkningen sett fra sjøen. Vi kan ikke se at
dette er påvist.
Dette viser også at kommunens tidligere vurdering av nettopp «kulturlandskapets verdi» er basert
på feil faktiske forhold. Så vel tolkingen av planen som faktum og subsumsjonen kan og skal
fylkesmannen prøve i henhold til fvl. § 34, se nedenfor.
3. Det kommunale selvstyret - rettslige utgangspunkter
Ordlyden i forvaltningsloven § 34 legger opp til en relativ tilnærming, hvor vektleggingen kan
variere avhengig av saksområde og konkrete forhold i den enkelte saken, se Ot.prp. nr. 51 (199596 ) s. 41 og Retningslinjer for statlig klagebehandling – fvl. § 34 (H-2103) pkt. 2.3.1.
Kommunens vurdering av visuelle krav, herunder tiltakets terrengtilpasning og fjernvirkning
etter pbl. § 29-2 samt kommuneplanens bestemmelser § 12 nr. 2 og vurdering opp mot hensynet
til bevaring av landskap jf. vedtatte hensynssoner – retningslinjer, må etter Fylkesmannens syn
betegnes som «fritt» og anses unntatt fra domstolskontroll. Vi viser til Ombudsmannens uttalelse
med henvisning til Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) side 230.
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Videre viser vi til Rundskriv H-01/10 Ikraftsetting av lov om planlegging og
byggesaksbehandling, fra 2010, hvor følgende uttales til pbl. § 29-2:
«Det legges til grunn at den konkrete vurderingen etter bestemmelsen er underlagt kommunens
frie skjønn. De lokale bygningsmyndighetene må anses best egnet til å foreta den skjønnsmessige
vurderingen, basert på lokal byggeskikk og lokalpolitisk styring av den visuelle utviklingen i
kommunen.»
Kommunen har spesielt vektlagt at eiendommen ligger i en eksponert åsside. De nærmeste
omgivelsene fremstår etter kommunens syn som et enhetlig boligområde med eneboliger og det
mest karakteristiske for området er i følge kommunen at boligene/byggene har saltak med
takopplett og arker, samt enkelte innslag av boliger med valmet tak. Det uttales at
Furuveien/Konvallveien preges av å være en ren villabebyggelse med lengre fasader mot sjøen
og rolige takflater uten flate tak. Kommunen mente at annen takform som flatt tak ville bidra til å
understreke en negativ eksponering med å fravike fra omkringliggende bebyggelse. Det ble bl.a.
vist til kommuneplanens bestemmelser om eksponerte åssider som er lagt til grunn ved
vurderingen av om flatt tak kan godkjennes. Dette viser etter Fylkesmannens vurdering at
hensynet til eksponerte åssider har vært sentralt ved vurderingen av saken. Dette var også spesielt
gjenstand for en vurdering ved Fylkesmannens befaring i området 05.02.2014.
Vi viser ellers til Fylkesmannens vedtak av 11.04.2014, hvor det ble lagt til grunn at området
som sådan ikke kan karakteriseres som enhetlig. Da kan det etter Fylkesmannens vurdering
forsvares å bygge flatt tak. Det ble vist til ansvarlig søkers redegjørelse for tiltaket med dertil
takform, jf. SAK § 5-4 3. ledd bokstav f. Det er spesifikt redegjort for hvordan tiltaket forholder
seg til nabobebyggelse, landskapet og vegetasjonen. Fylkesmannen er enig med tiltakshaver i at
omsøkte bolig med flatt tak i sin utforming er i tråd med plan- og bygningslovens regler. De
eksteriørmessige forandringer på den eksisterende eiendommen er etter Fylkesmannens
oppfatning tilpasset det bratte terrenget på tomten, og er naturlig med tanke på videreutvikling
innenfor kommuneplanens fastlagte og vedtatte rammer. En viss fjernvirkning vil ved utbygging
av tomten ikke helt kunne unngås, men en utbygging med flatt tak tar etter Fylkesmannens syn
hensyn til den eksponerte åssiden, eksponeringen mot sjøen og i så måte selve kulturlandskapet
ved åsen som ligger bak formålet med hensynsonen. Dokumentasjonen og en vurdering av
forholdene på stedet gir ikke grunnlag for å konkludere med at tiltaket gir sterk og negativ
eksponering i landskapet.
Vurderingen av visuelle kvaliteter er i noen grad en hensiktsmessighetsvurdering, og i noen grad
styrt av rettsregler. Lovens krav er derfor at alle tiltak etter loven skal ha «gode visuelle
kvaliteter». Intensjonen er at dette begrepet skal markere at lovens krav til det visuelle uttrykket
beror på faglige kvalitetsnormer, ikke på personlige oppfatninger av om et tiltak anses som
«pent» eller «stygt», jf. Ot.prp. nr. 45 s. 229- 30 og Frode Innjord (kommentarutgave til plan- og
bygningsloven) s. 798. Slike vurderinger vil i noen grad bero på tradisjonstenkning og subjektive
normer og preferanser, men vil også måtte begrunnes i de faktiske forholdene på stedet – som
materialvalg, volum, høyde, samspill med omgivelsene med mer. Skjønnet må baseres på
faktiske vurderinger av hvilke valg som ellers er gjort i området, og hvordan tiltaket passer inn i
dette.
Fylkesmannen stiller spørsmål ved kommunens analyse av bygningsmiljøet, samt strukturelle
trekk og landskapsanalyse. Det er ikke oppstilt krav om enhetlig takform og takvinkel ved
oppføring av boliger i området. Dette må etter Fylkesmannens vurdering få betydning for
vurderingen etter pbl. § 29-2 samt kommuneplanen § 12 nr. 2. Når området er så sammensatt
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som her vil retningslinjer som tilrår en bestemt takform synes for strengt, og dette er heller ikke
gitt i kommuneplanen. Spørsmålet i denne saken er om flatt tak «forringer kulturlandskapets
verdi». Eiendommen er beliggende i en eksponert åsside, og store deler av området består av
bratte grønne åssider som har stor landskapsmessig betydning. Konsekvenser vedrørende
fjernvirkning og terrenginngrep er imidlertid godt dokumentert i saken, bl.a. ved fotomontasje.
Fylkesmannen kan ikke se at krav om annen takutforming vil gi mindre eksponering i forhold til
fjernvirkning. Fylkesmannen har basert sitt syn på faktiske vurderinger etter befaring av tomten
og området, samt gjennomgang av fotomontasjer og sakens dokumenter.
Fylkesmannen finner på denne bakgrunn, basert på vurdering av lokalt landskap og
bygningsmiljø, at hensynet til det lokale selvstyret ikke får avgjørende vekt i dette tilfellet.
4. BYA
Bebygd areal skal beregnes med utgangspunkt i Norsk Standard 3940, dog slik at
parkeringsarealet inngår i beregningsgrunnlaget etter § 3-12. Dette innebærer at nødvendig
parkeringsareal regnes med ved beregningen av BYA.
Det følger av TEK 2007 § 3-4 Bebygd areal (BYA) lyder:
«Bebygd areal for bebyggelse på en tomt angis i m² og skrives BYA = 00 m².»
Iht kommuneplan skal maks utnyttelse per tomt være på 20 % BYA.
Det er Fylkesmannens oppfatning at kommunen har en selvstendig plikt til å påse at
kommuneplanbestemmelsen er oppfylt før tillatelse gis. Det vises i denne sammenheng til pbl.
§§ 21-4 og 28-7. I vedtaket har kommunen gitt en tillatelse med vilkår om at beregningen
fremlegges.
I vurderingen under grad av utnyttelse i vedtakets side 8 står:
«Kommunens vurdering: Etter Frogn kommunes vurdering er terrengtrappene frittstående og skal
således ikke beregnes inn i grad av utnyttelse. Rampe plasseres på eksisterende mur mot øst og syd,
og med en avstand på 4 m til nabogrense mot syd og øst. Rampe er medberegnet inn i grad av
utnyttelse jfr situasjonskart D-02 revidert 15.02.13. Utnyttelsesgraden er beregnet iht gjeldende
regelverk og utregningen viser at omsøkte tiltak får en grad av utnyttelse på 17 % BYA som er i tråd med forrige kommuneplan.»
Men på side 17 fremkommer følgende vedr takparkeringen;
«Etter kommunens regnestykke så vil grad av utnyttelse bli boligens grunnflate 180 m² - 3 m² fra
kjørerampe som fjernes + 36 m² areal til parkering = 213 m² som gir 19,5 % - BYA, som er innenfor
tillatt grad av utnyttelse på 20 % - BYA etter gjeldende kommuneplan. Løsningen er således fullt ut
gjennomførbar og kan tillates.»
I klagerunden skriver kommunen på side 2;
«I søknaden er eksisterende byggeareal BYA oppgitt til 106 (105,78) kvm, BYA ny bebyggelse er
oppgitt til 74 (73,52) kvm og samlet areal er oppgitt til BYA 180 (179,30) kvm. Beregnet grad av
utnytting er oppgitt til 16,48 % uten medtatt parkeringsareal. Tomtearealet er oppgitt i søknaden til
1088 kvm. Medregnet to parkeringsplasser vil utnyttingen bli på litt under 20 %. Bruksareal er ikke
oppgitt i søknad mottatt 02.01.2013. Det er foretatt en beregning som viser BRA eksisterende bygg og
samlet BRA etter utbygging.»
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Fylkesmannen anser prosjektet å ligge innenfor BYA begrensningen gitt i plan. Tillatelsen er gitt på
vilkår om at tiltaket med parkeringsareal på bakken ligger innenfor begrensningen gitt for utnyttelsen,
og kommunen har også foretatt en generell beregning i forbindelse med avslaget om takparkeringen
av BYA. Vi viser også til kommunens vurdering av at terrengforholdene på stedet ikke er til hinder
for å etablere parkeringsplasser nord på tomta. Fylkesmannen legger etter dette til grunn at det er
avsatt tilstrekkelig plass til parkeringsareal på bakken. Tiltakshaver må dokumentere dette før
igangsettingstillatelse gis, jf. vilkår 2 for igangsetting. Naboenes anførsler tas ikke til følge.

5. Takparkering og dertil kjørerampe og oppfylling av terreng, uteoppholdsarealer, ulemper for
naboer
Klageanførslene fra naboene om at tiltaket medfører betydelige ulemper og manglende
uteoppholdsarealer tas ikke til følge. Fylkesmannen tar heller ikke til følge anførslene fra tiltakshaver
vedrørende avslag på takrampe og etablering av takparkering på den andre ytterkant. Fylkesmannen
slutter seg til kommunens vurderinger.

Det legges til grunn at utformingen av selve rampen/konstruksjonen som knytter
boligen til terrenget ikke er tilstrekkelig tilpasset de bygde og naturlige omgivelsene som det skal
plasseres i. Kommunens vurderinger i vedtaket er etter vårt syn grundige og tilstrekkelig.
Fylkesmannen kan ikke se at det er fremkommet avgjørende argumenter i klagen som gir
grunnlag for å sette til side kommunens vurderinger. Kommunen har sett tiltaket opp mot egen
praksis, kommuneplanens bestemmelser og utarbeidet byggeskikkveileder (vedtatt av
kommunens politikere), og funnet at den omsøkte løsning ikke kan tillates. Kommunen anses for
å ha hjemmel for avslaget i pbl. § 29-2 og kommuneplanens § 12 2.
Fylkesmannen slutter seg til kommunens vurdering av innkjøringspartiet (kjørerampe og
oppfylling av terreng), og mener det ikke er grunnlag for å omgjøre kommunens avslag på dette
punkt. Fylkesmannen opprettholder avslaget på rampen og konstruksjonen til rampen.
6. Uteoppholdsarealer
Når det gjelder spørsmålet om tilstrekkelige uteoppholdsarealer viser vi til kommunens
vurderinger på dette punkt.
Slutning
Kommunens vedtak stadfestes.
Fylkesmannens vedtak er endelig.
Kopi av denne avgjørelsen er sendt partene.
Med hilsen
Odd Meldal
underdirektør
Hege Rasch-Engh
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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Kopi til:
Advokatfirmaet Lønnum DA
Help Forsikring
Lise Rønbeck
Høyer Finseth
Fram Adokatfirma AS

Frogn kommune
Enhet for samfunnsutvikling - Bygg

Høyer Finseth AS
Engebretsvei 5
0275 OSLO

Deres ref.

Vår ref.
13/00461-56

Saksbehandler
Lilian Olsson

Dato
08.10.2014

Rammetillatelse pbl § 20-1 Gnr 86 Bnr 564 Furuveien 1- Til- og
hovedombygging av eksisterende bolig
Det vises til søknad søknad om rammetillatelse mottatt 02.01.2013. Det vises videre
til Fylkesmannens opphevelse av vedtak 30.04.13 i brev datert 11.04.14, og
tiltakshavers epost datert 03.07.14 med bekreftelse at tidligere søknad om
rammetillatelse opprettholdes. Ansvarlig søker har den 01.09.14 sendt inn revidert
situasjonskart hvor det er endringer på parkeringsløsningen på taket.
A. Avslag
B. Rammetillatelse
C. Ansvarsrett
Tiltak:
Tiltakets adresse:
Gnr./bnr./fnr./snr.:
Ansvarlig søker:
Tiltakshaver:

Til og ombygging av eksisterende enebolig
Furuveien 1, 1443 DRØBAK
86/564/0/0
Høyer Finseth AS, Engebretsvei 5, 0275 OSLO
Lise Rønbeck, Furuveien 1, 1443 DRØBAK

Tiltakets arealer vil etter endelig vedtak om igangsettingstillatelse bli ført inn i
matrikkelen .
VEDTAK
A. Med hjemmel i plan- og bygningsloven pbl §§ 29-1 og 29-2 jfr
kommuneplanens arealdel § 12 nr 1 og Frogn kommunes
byggeskikkveileder avslås del av søknaden som omfatter takterrasse,
takparkering og rampe. Vurdering fremkommer av saksutredningen.
B. Det gis rammetillatelse for hovedombygging av eksisterende bolig, samt
tilbygg mot nord, med hjemmel i pbl. §§ 20-1 og 21-2 5. ledd. Tillatelsen gis
med grunnlag i innkommet søknad. Vurdering fremkommer av
Postadresse
Postboks 10
1441 Drøbak
postmottak@frogn.kommune.no

Besøksadresse
Rådhusveien 6
1443 DRØBAK
www.frogn.kommune.no

Telefon
Telefaks

64 90 60 00

Org.nr.
Bankgiro

963 999 089
1617.07.02720
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saksutredningen.
C. Med hjemmel i pbl. § 22-3 gis det ansvarsrett til følgende foretak:
Foretaksnavn
AL Høyer
A-Trackt AS
A-Trackt AS
Stiftelsen Norges
Geotekniske institutt

Funksjon
Søk
Pro
Pro
Pro

Ansvarsområde
Arkitektur
Uteareal og landskap
Geoteknikk

Tkl.
2
2
2
2

S/L*
S
S
S
S

* S = sentral godkjenning, L = lokal godkjenning
Ansvarlige foretak anses å ha tilfredsstilt krav etter byggesaksforskriften
(SAK10) slik at godkjenning kan gis.
Tillatelsen gis på følgende vilkår:
1. Arbeidet kan først igangsettes når igangsettingstillatelse er gitt.
2. Revidert situasjonskart og tegninger i tråd med vedtak må sendes inn og være
godkjent før igangsettingstillatelse kan gis. Det skal fremlegges beregning av
grad av utnytting som innebefatter en parkeringsløsning i tråd med vedtaket
og kommuneplanens bestemmelser.
3. Krav til uavhengig kontroll for tiltaksklasse 1 og 2 jfr SAK10 §§ 14-2 og 9-3.
4. Geologisk vurdering skal foreligge før søknad om igangsettingstillatelse.
5. Det må sendes inn sanitærmelding for utvendige og innvendige vann- og
avløpsledninger til godkjenning. Godkjent sanitærmelding må foreligge før det
kan gis igangsettingstillatelse.
6. Før det gis igangsettingstillatelse, skal beregning av plassering av
bygningen/tilbygget være utført. Stikningsdata/koordinater innsendes senest
sammen med søknad om igangsettingstillatelse.
7. Behandlings- og tilsynsgebyr iht. Frogn kommunes gebyrregulativ må betales,
jf. saksutredningen. Innbetalingsblankett sendes tiltakshaver.
8. Bygningen/tiltaket må ikke brukes før ferdigattest eller eventuelt midlertidig
brukstillatelse er gitt, jf. pbl. § 21-10.
9. Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen
både av den opprinnelige og nye tiltakshaveren, jf. pbl. § 23-2.
Vedtaket er fattet etter fullmakt og meddeles i samsvar med forvaltningsloven § 27.

Med hilsen
Anne-Bergitte Thinn
Avdelingsleder

Frogn kommune - Enhet for samfunnsutvikling - Bygg
Vår ref.: 13/00461-56

Lilian Olsson
Saksbehandler
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Dokumentet er elektronisk godkjent.
Gyldighet:
Tillatelsen taper sin gyldighet dersom arbeidet ikke er igangsatt innen 3 år. Det
samme gjelder dersom arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl § 21-9.
Bygningen eller del av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne
tillatelsen forutsetter.
Klage på vedtak:
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og 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. Klagen sendes Frogn
kommune, Enhet for samfunnsutvikling, Postboks 10, 1441 Drøbak, eller per e-post
til postmottak@frogn.kommune.no. Den skal være undertegnet, angi vedtaket det
klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner man vil anføre for
klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se sakens dokumenter, dersom
ikke annet følger av § 19.
SAKSUTREDNING
Søknad om rammetillatelse er utarbeidet i henhold til kommuneplan 2005-2017.
Fylkesmannen har opphevet kommunens rammetillatelse. Mens saken lå til
klagebehandling hos fylkesmannen ble det vedtatt en ny kommuneplan, og
spørsmålet er da hvilken kommuneplan som skal legges til grunn ved ny behandling
av rammesøknaden når det ikke foreligger en rettskraftig byggetillatelse. Dette
innebærer at saken må være endelig avgjort i forvaltningen, eller eventuelt i
domstolen dersom det tas ut søksmål.
Det klare utgangspunktet etter den rettspraksis og forvaltningspraksis som foreligger
tilsier etter kommunens syn at en tiltakshaver må finne seg i endringer i
rettsgrunnlaget inntil det foreligger en rettskraftig endelig byggetillatelse. Vi viser i
denne forbindelse særlig til Rt. 2002 side 683. Vi viser videre til Sivilombudsmannens
praksis som det er redegjort for i denne dommen. Sivilombudsmannen har riktig nok
senere gjort den reservasjon for de tilfeller forvaltningen ved oversittelse av tidsfrister
for behandling av søknaden har medvirket til at plangrunnlaget endres i tiltakshavers
disfavør. I denne saken er dette ikke en aktuell problemstilling da kommunen har
overholdt alle frister som følger av plan- og bygningsloven ved behandling av
byggesaken.
Tiltakshaver har i forbindelse med den fornyede behandling gjort gjeldende at
Fylkesmannen har tatt stilling til store deler av vedtaket, og i realiteten har stadfestet
tillatelsen slik den er omsøkt med unntak av spørsmålet om rampen til takparkering i
tilstrekkelig grad oppfyller kravene til visuelle kvaliteter som følger av plan- og
bygningsloven § 29-2.

Frogn kommune - Enhet for samfunnsutvikling - Bygg
Vår ref.: 13/00461-56
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Det forvaltningsrettslige utgangspunkt er at ugyldigheten av et forvaltningsvedtak ikke
rekker lenger enn det ugyldighetsgrunnen tilsier.
I dette tilfellet har Fylkesmannen konstatert at de mener at det foreligger en
saksbehandlingsfeil ved at kommunen ikke har utredet om parkering lar seg løse på
eiendommen innenfor de begrensninger som den nå opphevede kommuneplanen
setter. Fylkesmannen har lagt til grunn at dette er en saksbehandlingsfeil som
medfører ugyldighet, jf. forvaltningsloven § 41.
Bygningsmyndigheten mener at ugyldighetsgrunnen da tilsier at hele vedtaket
oppheves, og vi leser også vedtaket slik at hele saken er sendt tilbake til kommunen
for fornyet behandling. Dette synet mener vi understøttes ved at Fylkesmannen sier
at man ikke har tatt stilling til realiteten i byggesaken ved klagebehandlingen.
Vi kan på denne bakgrunn ikke være enig i at det er korrekt at det foreligger noe
endelig rammetillatelse som har vern mot endring av plangrunnlaget slik tiltakshaver
argumenterer for. Legger man til grunn at hele saken er sendt tilbake til kommunen
for fornyet behandling er det ingen rettskildemessige holdepunkter for at den tidligere
kommuneplanen skal legges til grunn ved kommunens videre behandling av
byggesaken.
Spørsmålet har i denne sammenheng størst betydning i forhold til hva som er tillatt
grad av utnyttelse for eiendommen når parkering må løses på egen grunn, og vi leser
også Fylkesmannens avgjørelse slik at dette har vært avgjørende for den vurdering
som er gjort av saksbehandlingsfeilen etter forvaltningsloven § 41.
Det vil gi liten mening å legge tidligere kommuneplan til grunn i denne sammenheng,
all den tid endringen her vil være til tiltakshavers fordel, og ikke i tiltakshavers
disfavør. Tiltakshaver vil kunne fremme en ny søknad om samme tiltak med
parkeringsløsning på egen grunn med den konsekvens at nye bestemmelser om
grad av utnytting i kommuneplanen skal legges til grunn.
På bakgrunn av dette legger kommunen til grunn følgende:
Eiendommen er uregulert og omfattes av kommuneplanens arealdel 2013-2025. Her
er eiendommen vist som byggeområde for bolig i eksponerte åssider. Følgende
bestemmelser gjelder for området:
 Utnyttelse 20 % - BYA – parkeringsplasser inkludert.
 Maksimal mønehøyde 7,5 m over gjennomsnittlig planert terreng.
 Minst 300 m² uteoppholdsareal.
 To biloppstillingsplasser.
Søknad om rammetillatelse ble mottatt 02.01.2013. Det ble i delegert vedtak 13/93
datert 30.04.13 gitt avslag på del av tiltaket, og rammetillatelse for resterende del
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som ikke var omfattet av avslaget. Avslag på deler av søknaden ble påklaget av
tiltakshaver, og naboer påklaget rammetillatelsen. Klagesaken som endte med
opphevelse av kommunens tidligere rammetillatelse ble avgjort av Fylkesmannen
den 11.04.2014.
Det er avholdt møte i saken som oppfølging av Fylkesmannens vedtak. Den 17.06.14
mottok kommunen revidert situasjonsplan og reviderte tegninger. Tiltakshaver har i
epost av 04.07.2014 bekreftet at søknaden mottatt 02.01.2013 opprettholdes.
1. Tiltak:
Tiltaket gjelder tilbygg til- og hovedombygging av eksisterende enebolig som er
oppført i 1963. Eksisterende bygning er festet til fjell med grunnmur i betong mursåle.
Eiendommen ligger i åssiden ned mot Oslofjorden. Den har et fall mot vest fra kote
+67 til +45. Eiendommen består for det meste av fjell i dagen og fjell med noe
løsmasser på toppen. Det er i brev datert 17.06.14 med vedlagte tegninger vist at
parkering på taket er noe endret i forhold til opprinnelig omsøkte tiltak.
I følgebrev til søknaden datert 20.09.12 og 17.06.14 redegjøres det bl.a. for følgende:
Tilgjengelighet
Dette er en enebolig, og det er ikke krav til universell utforming siden boligen ikke har
alle funksjoner på et plan.
Adkomst
Eiendommen har lovlig adkomstrett til privatvei – Furuveien. Tiltaket utløser ikke
krav til veiopparbeidelse jfr pbl § 18-1. Tiltaket er ikke av en slik art at det medfører
noen økt belastning på infrastrukturen, da det ikke etableres noen nye boenheter.
I brev datert 17.06.14 redegjøres det:
Når det gjelder adkomst til eiendommen så vil det være nærmest umulig, som vi har
redegjort for til Fylkesmannen, innenfor de regler og retningslinjer som gjelder å få
dette til. Stigningen vil bli for bratt. Det vises i den forbindelse til vedlagte profil-snitt
med påførte stigningsforhold. Det vil bli svært omfattende arbeider både med
skjæringer og fyllinger dersom dette skal kunne la seg gjøre, noe vi forøvrig ikke har
tro på at hverken kommunen og naboene vil kunne akseptere, basert på de
opplysninger som tidligere er fremkommet i saken.
Parkeringsløsning
Det er i saken redegjort at for å få en forsvarlig parkeringsløsning på en bratt tomt, vil
dette løses med parkering på taket av bygningen. I forhåndskonferansen ble det gitt
tilbakemelding om at bygningsmyndigheten er skeptisk til takparkering. Ansvarlig
søker har i følgebrev redegjort for at parkering på bakken ikke er mulig da det er en
stigning på 2,5:6. Det er ikke funnet løsninger på bakkeplan. Det er ikke noe forbud i
plan- og bygningsloven eller kommuneplanen for Frogn vedrørende parkering på tak,
så lenge dette ikke strider mot kravene til visuelle kvaliteter.
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I brev datert 17.06.14 redegjør ansvarlig søker følgende vedrørende
oppkjøringsrampen:
Fylkesmannen ber kommunen vurdere oppkjøringsrampen med konstruksjon på nytt.
Ansvarlig søker vil opplyse at oppkjøringsrampen nå ikke er en rampe men en vei på
oppfylt terreng frem til den møter selve bygget og fortsetter inn på taket. Den lille
delen som tidligere var en rampe er nå gjort om som en del av bygget ved at det er
lagt en bod under denne. Arealet er allerede medregnet i Grad av utnytting for
tiltaket. Når det gjelder begrepet "konstruksjonen" så oppfatter vi Fylkesmannen til at
dette er rekkverket på det som tidligere var rampe samt rekkverket på taket. Her kan
det se ut som Fylkesmannen ikke har oppfattet at situasjonen helt slik saken er
omsøkt og godkjent. Fasaden er ført opp og er en del av rekkverket og dette er
allerede godkjent av kommunen.
Det er i senere epost opplyst at bod under rampe ikke er aktuelt, og skal derfor ikke
vurderes.
Videre vises det til:
For øvrig så vil vi nevne at kommunen tidligere har sagt at parkering kan skje på tak.
Det vises i den sammenheng til referat utarbeidet av kommunen selv den
03.12.2010, dette etter møte med arkitekt og tiltakshaver, sitat:
"Parkering kan skje på tak. KB og AMN positive til løsning som fremlagt der parkering
var noe tilbaketrukket og med avskrådde gesimskasser, men det må utarbeides mer
detaljerte tegninger for utforming".
I den sammenheng så må tiltakshaver kunne forvente at kommunen allerede den
gang vurderte estetiske forhold og fjernvirkning av tiltaket.
Nærmere utredning av tiltaket er gitt i søknadsskjema med vedlegg
Takform
Det er fra ansvarlig søker redegjort for at det er foretatt en grundig vurdering av
takformer i området ut fra befaring og gjennomgang av flyfoto. Det er konkludert med
at det ikke er noen enhetlig takform eller møneretning i området. Det er både flate
tak, valmete tak og saltak. På takene er det ofte opplett eller arker. Det vises til
byggeskikkveilederen vedrørende takform hvor det siteres følgende fra ansvarlig
søker:
Områdene tåler stor variasjon i bygde former og uttrykk, men for å bevare det
overordnede inntrykket av bebyggelse som underordner seg vegetasjonen, er det
viktig å ikke bryte skalaen med for store enkeltvolumer eller for store takflater. Nye
bygninger og tilbygg/påbygg må tilpasses terreng, og det bør tilstrebes at de ikke
skygger for sol eller utsikt hos nabobebyggelsen. Kupert terreng og
småskalabebyggelse gis stor frihet når det gjelder valg av takformer, dvs pulttak,
saltak og ulike former for flate tak.
Det er vist til Grande Alders- og sykehjem som ligger i forkant av omsøkte tiltak.
Grande alders- og sykehjem er en 3-4 etasjers, murbygning med store vindusflater ut
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mot sjøen. Huset har flatt tak med ventilasjons hus på toppen, Videre vises det til
Husvikveien 4 – Brenneripynten, som er oppført med flatt tak.
Det vises også til tilbygg i Konvallveien 23 (nabo i nord/øst) med tilnærmet flatt
tak/svakt hellende pulttak.
Ansvarlig søker konkluderer at ut fra ovennevnte er det ikke tvilsomt at flatt tak med
parkering kan aksepteres innenfor plan- og bygningslovens utfra en fortolkning av pbl
§§ 29-1 og 29-2, kommuneplan, særlig kommunens egen Byggeskikkveileder og
kommunens tidligere praksis. Det er fra ansvarlig søker ikke henvist hvilken praksis,
eller planbestemmelse i kommuneplanen.
Innkomne merknader:
Naboer/gjenboere er varslet om tiltaket og det er innkommet merknader fra flere
naboer og gjenboere til Furuveien 1.
Furuveien veilag v/Morten Hansen merknad datert 08.06.12.
Sigrid og Gaute Østmark eiere av gnr 86 bnr 513, merknad datert 10.06.12
Grete Weydahl og Morten Hansen eiere av gnr 86 bnr 557, merknad datert 07.06.12
Thomas Nielsen eier av gnr 86 bnr 549, merknad datert 11.06.12
Ulf og Petra Bjerknes tidligere eiere av gnr 86 bnr 549, merknad datert 04.06.12
Roger og Ros-Mari Keiseraas nye eiere av gnr 86 bnr 549, merknad datert 05.03.13
Svein Arne Børresen og Lisbeth Grannes eiere av gnr 86 bnr 559, merknad datert
16.06.12
Ellen og Sigmund Solvoll og Erik Hoogendoorn og Eldbjørg B. Solvoll eiere av gnr 86
bnr 56, merknad datert 11.06.12. Denne eiendommen er ikke nabo eller gjenboer.
Frogn kommune kan ikke se at deres interesser berøres av tiltaket, og deres
kommentar vurderes derfor ikke.
Innholdet i naboenes merknader omhandler følgende tema:
Boligtype
Det er fra naboer anført at det ut fra tegninger og byggets utforming skal bygges 3
leiligheter.
Ansvarlig søker/tiltakshavers kommentar:
I dag er det en boenhet på eiendommen. Det medfører derfor ikke riktighet det som
anføres i protest om at det søkes om flere boenheter. Søknaden gjelder tilbygg på
eksisterende enebolig.
Kommunens vurdering:
Det er på plantegning mottatt 22.03.13 vist innvendig trapp mellom U1 og U2. Det er i
nabomerknadene vist til at boligen med enkle grep kan omgjøres til flere boenheter.
Når det gjelder riving av yttervegger så kan ikke kommunen se hvilken relevans dette
har. Endringer på eksisterende fasader er som følge av det omsøkte tiltaket og at
det bl.a. annet skal tilfredsstille kravene i teknisk forskrift mht vinduer, utsyn og
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dagslys. Kommunen viser til at det søkes om enebolig, og at det er dette som
vurderes ved behandling av søknaden. Etablering av flere boenheter siden vil være
et søknadspliktig tiltak med krav til ny nabovarsling. Merknadene tas ikke til følge.
Grad av utnyttelse
Det er fra naboer anført at tiltaket overskrider tillatt grad av utnyttelse, og at rampe og
terrengtrapper skal medberegnes inn i grad av utnyttelse. Planlagt takparkering vil
redusere BYA med 36m²
Ansvarlig søker/tiltakshavers kommentar:
Tiltaket er innenfor regulert grad av utnyttelse i kommuneplanen – 17 % BYA.
Kommunens vurdering:
Etter Frogn kommunes vurdering er terrengtrappene frittstående og skal således ikke
beregnes inn i grad av utnyttelse.
Rampe plasseres på eksisterende mur mot øst og syd, og med en avstand på 4 m til
nabogrense mot syd og øst. Rampe er medberegnet inn i grad av utnyttelse jfr
situasjonskart D-02 revidert 15.02.13. Utnyttelsesgraden er beregnet iht gjeldende
regelverk og utregningen viser at omsøkte tiltak får en grad av utnyttelse på 17 % BYA som er i tråd med forrige kommuneplan.
Merknadene tas ikke til følge.
Beregning av byggehøyder
Det argumenters i bemerkninger til søknad for at man skal avvike fra
høydebestemmelsene i kommuneplanen. Naboene mener at høydeberegningen bør
skje ut fra planert terreng rundt bygningen når tomten er så bratt som den er. De
mener å finne støtte for dette i Miljøverndepartementets veileder T-1459.
Naboene anfører videre at støttemurene i forkant av bygget må medregnes i byggets
totale høyde. Ut fra dette anføres at bygget vil få en høyde på 15 meter.
Ansvarlig søker/tiltakshavers kommentar:
Kommunen kan av søknaden ikke se at dette er direkte kommentert, utover at det er
kommunen som godkjenner plassering i henhold til pbl § 29-4.
Kommunens vurdering:
Det følger av kommuneplanbestemmelse V-III at maksimal mønehøyde skal måles
fra gjennomsnittlig planert terreng. Kommunen har legger til grunn
høydebestemmelsene i kommuneplanen, og finner ikke at det er rettslig grunnlag for
å fravike dette.
Tiltaket får en mønehøyde på 7,5 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng, og er
således i tråd med kommuneplanens bestemmelser. Kommunen finner ikke grunn til
å overprøve beregningen. Merknaden til hvordan måling av høyder bør gjøres og
høyde på omsøkte tiltak tas derfor ikke til følge.
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Avstand til nabogrense
Mur mot Furuveien 3 er høyere enn 1 m og krever tillatelse fra nabo fordi en ligger
nærmere enn 4 m.
Eksisterende mur i grense kan ikke skjøtes på, og de tillates ikke å bli høyere enn i
dag
Ansvarlig søker/tiltakshavers kommentar
Dette forholdet kan vi av søknaden ikke se er direkte kommentert fra ansvarlig søker,
utover henvisningen til pbl § 29-4.
Kommunens vurdering
Det er en eksisterende mur og nye murer mot syd og vest. Vi kan av søknaden ikke
se at eksisterende mur i grense mot Furuveien 3 endret. Det er vist til nye murer mot
vest og syd (mot Furuveien 3). Disse ble oppført før søknad om rammetillatelse for
bolig ble sendt inn. Disse murene er i sak 11/1521 den 04.09.12 vurdert å være
unntatt søknad og behandling jfr. byggesaksforskriften § 4-1 c nr. 5. Disse murene er
derfor ikke en del av rammesøknaden, og bemerkninger til disse tas således ikke til
følge.
Mur mot øst: Det er vist mindre forstøtningsmur mot øst på vestsiden av gangvei.
Muren får en høyde på ca 1 m og plasseres 4 m fra tomtegrense. Mindre murer inntil
1 m høyde kan plasseres 2 m fra grense jfr. byggesaksforskriften § 4-1 c nr. 5.
Muren anses å være i tråd med avstandsbestemmelsene. Bemerkningen tas derfor
ikke til følge.
Bygningens utforming, størrelse og tilpasning til omgivelsene
Det er i merknadene vist til at tiltaket vil ha en voldsom eksponering mot sjøen og at
de heller ikke denne gangen kan se hva som er gjort for å tilpasse bygget terrenget
og omkringliggende boliger. I følge pbl skal tiltak ha god estetisk utforming i samsvar
med tiltakets funksjon som enebolig med respekt for naturgitte og bygde omgivelser.
Bygningen er 23,4 m bred og med 15 m høye støttemurer, og blir dermed svært
dominerende.
Ansvarlig søker/tiltakshavers kommentar
«Innledningsvis vil vi vise til kommunens vurdering av likelydende protester for
byggesak i Slyngveien 4:
Det er anført at utsikten mot nord vil bli forringet pga prosjektet. Bygningens
plassering herunder høydeplassering og bygningens høyde skal godkjennes av
kommunen jfr pbl § 29-4. Bebyggelsen er tilpasset terrenget ved en terrassert
bebyggelse. Terrasseringen gjør at det ikke blir en lang massiv fasadevegg mot syd,
ved at bebyggelsen ligger på forskjellige nivåer. Formålet med avstandsbestemmelsene er begrunnet bl.a. i brannvernhensyn, sikre lys, luft mellom
bygninger, bygningenes høyde i tråd med gjeldende reguleringsbestemmelser, og
plan- og bygningslovens avstandsbestemmelser. Etter en konkret vurdering finner
Frogn kommune - Enhet for samfunnsutvikling - Bygg
Vår ref.: 13/00461-56

Side 9 av 22

ikke kommunen at omsøkte tiltak og plassering medfører betydelig ulempe for nabo,
eller at trivsels- og miljømessige forhold ikke blir vesentlig skadelidende.
Likelydende skjønnsutøvelse må legges til grunn i denne byggesaken. Forvaltningen
har rett til å forskjellsbehandle så lenge denne er saklig og klar for partene. Vi kan
vanskelig se at det noe grunnlag her for en saklig forskjellbehandling i herværende
byggesak.
Protestene er for det meste likelydende. Det må ikke tillates takparkering. Tiltaket er
ikke enebolig. Det er ikke ombygging. Overskridelse av grad av utnytting.
Overskridelse av gesimshøyden. Murer er ikke omsøkt. Tiltaket strider mot plan- og
bygningslovens estetikkbestemmelse.»
Revidering av søknad etter innkomne naboprotester
Balkong mot syd er trukket inn mot bygningskroppen for å imøtekomme naboers
hensyn. Ellers må det være påregnelig for naboer at tiltakshaver ønske å utnytte sin
eiendom innenfor plan- og bygningslovens og reguleringens grenser.
Estetisk utforming
Både for tiltakshaver og arkitekt har den arkitektoniske utformingen vært nøye vurdert
både i seg selv og i forhold til omgivelsene. Det vises til plan- og bygningsloven:
§ 29-1. Utforming av tiltak
Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det får en god
arkitektonisk utforming i samsvar med sin funksjon etter reglene gitt i eller i medhold
av denne lov.
§ 29-2. Visuelle kvaliteter
Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter
kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til
dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering.
I tillegg vil vi foreta en nøye henvisning til Byggeskikkveileder for Frogn.
Tiltakshaver ønsker et moderne uttrykk på boligen. I byggeskikkveilederens følger
det av formålet:
«Byggeskikkveilederen er ment å være et praktisk hjelpemiddel. Det er
imidlertid en mulighet for at en slik veileder vil bli brukt som en «saltaksbibel»,
og slik skape et dårlig klima for all moderne arkitektur i kommunen.
Intensjonen er at veilederen ikke skal sette regler som er til hinder for en
naturlig utvikling av byggeskikken. Det krever av og til større mot og faglig
innsikt å se de gode, nyskapende prosjektene! Prosjekter som henter
elementer fra eldre arkitektur får oftest lettere aksept, selv om de definitivt ikke
alltid er bedre arkitektonisk eller funksjonelt. Det må derfor fremdeles utøves
et godt faglig skjønn blant kommunens saksbehandlere.»
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I byggeskikkveilederen følger det vedrørende utforming av tilbygg:
«Som en generell regel, bør en saltaksbygning ikke utvides i bredden.»
Kommuneplanen har ikke egne bestemmelser om plassering av bygninger og
avstand til nabogrense. Det er derfor plan- og bygningslovens generelle regler
vedrørende plassering som gjelder. Avstander skal i følge TEK regnes fra veggliv,
og tilbygget er plassert 4,0 meter til nabogrense. Det har vært vurdert alternative
plasseringsmuligheter i henhold til Rundskrift H-18/90, men det har ikke vært andre
gode muligheter på eiendommen. I følge ovennevnte rundskriv skal følgende legges
til grunn.
«Bygningen i utgangspunktet plasseres hvor som helst på tomta så lenge den har en
avstand fra nabogrense som minst svarer til bygningens halve høyde og ikke under 4
m.»
Bestemmelsen forutsettes praktisert slik at byggherrens ønske imøtekommes der
ikke avgjørende grunner taler i mot dette. Med avgjørende grunner sikter en særlig til
plassering og høyde som medfører betydelig ulempe for for eksempel naboer og
omkringliggende miljø. Det er klar forvaltnings- og sivilrettslig praksis for at en
plassering innenfor regulerte høyder og avstander ikke er til urimelig sjenanse for
naboer. I tillegg har det vært vurdert alternative plasseringer på eiendommen, men
det har på grunn av tomtens utstrekning ikke vært mulig med slike plasseringer. Det
vises også til Sivilombudsmannens vurdering av eiendomsrådigheten.
Videre vises det til:
Med mindre tiltaket er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven, plikter
imidlertid bygningsmyndighetene å godkjenne søknaden. Dette finnes ikke noe
generelt materielt byggeforbud i norsk rett, og bygningsmyndighetene har ingen
skjønnsmessig adgang til å avslå en søknad, f.eks. fordi de mener tiltaket kan ha
uønskede konsekvenser.
Videre vises det til uttalelse fra Fylkesmannen vedrørende klagesak i Tråkka 24 i
Oslo (samme fylkesmannsembete):
«Det bemerkes i den forbindelse at tiltakseiendommen ligger i et attraktivt
boligområde hvor det må anses påregnelig at grunneier vil utnytte det
utbyggingspotensialet som ligger på vedkommende eiendom.»
Kommunens vurdering
På tilsendte tegninger fremgår det følgende endringer av eksisterende bygg:
 Plan U2 etg: Graves ut og utvides med tilbygg. Det etableres teknisk rom,
sportsbod og et rom for varig opphold, samt svalgang ut til en mindre terrasse.


Plan U1.etg: Graves ut og utvides med tilbygg. Det gjøres endringer på
tidligere planløsning og arealet skal benyttes til rom for varig opphold.



Plan 1 etg: Tilbygges med rom til varig opphold.
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Det har vært forsøkt flere løsninger på eiendommen, og det viser seg at prosjektet er
vanskelig å utforme og det er mange hensyn som skal ivaretas.
Planlagte tiltak viser en større ombygging og utvidelse av eksisterende enebolig.
Tiltaket består av eksisterende bolig som utvides med tilbygg mot nord, plassert i
bratt terreng i eksponert åsside mot fjorden.
Takform
Fylkesmannen har i sin vurdering av søknaden konkludert med at eiendommene i
nærområdet er svært ulike, og at det ikke foreligger noen mer ensartet
bebyggelsesstruktur i dette strøket, annet enn at de fleste av boligene har saltak.
Fylkesmannen mener da at det etter en konkret vurdering kan åpnes for en annen
utforming enn det som er mest vanlig. Fylkesmannen anfører videre at det åpnes for
mer moderne arkitektur med flatt tak i nyere planområder i kommunen.
Bygningsmyndigheten oppfatter, i motsetning til ansvarlig søker og Fylkesmannen, at
eksisterende omgivelser fremstår som et enhetlig boligområde med eneboliger.
Bebyggelsen er noe variert i størrelse og form, men området har et overveiende
villapreg. Det som karakteriserer området er at boligene i hovedsak har saltak med
takopplett og arker, med enkelte innslag av boliger med valmet tak.
Det er i forbindelse med klagesaksbehandlingen vist til flere områder fra ansvarlig
søker og tiltakshaver sin side. Felles for de fleste av disse områdene er at de er
regulerte. Et av områdene som det er vist til er Batteriveien/Slyngveien som ligger i
luftlinje ca 500 m lenger nord, og som etter kommunens oppfatning ikke kan
betraktes som omkringliggende bolig eller innenfor samme strøk, selv om det ligger i
samme åsside. Det bemerkes også at eiendommene er regulert i en egen
reguleringsplan hvor det er tillatt varierende kotehøyder på bebyggelsen i takt med
terrenget. Det er tillatt flate tak innenfor dette planområdet. Parkering skjer i øverste
del av planområdet ved at man kjører inn direkte fra veien og parkerer i flukt med
bygningens 1.etasje.
Det er i forbindelse med klagesaken vist til at det er åpnet for takparkering i
planforslaget til ny svømmehall på Seiersten. Kommunen kan ikke se at
sammenligningen med et offentlig publikumsbygg med helt andre omgivelser er
spesielt relevant og kan ikke anses å ha spesielt tyngde som argument for
takparkering for eneboligen i Furuveien 1. Det er slik at det ved utlegging av
detaljreguleringsplanen for Seiersten idrettspark til offentlig ettersyn ble tatt inn en
bestemmelse om at det skulle tillates takparkering. Denne bestemmelsen ble
imidlertid tatt ut igjen ved endelig behandling av planforslaget og takparkering har
aldri ligget inne som et forslag i prosjektet. Dette er derfor ikke et holdbart argument i
denne sammenhengen.
Det er vist til at det er gitt dispensasjon fra reguleringsplan vedrørende krav til
takform i Grandeveien 18 som etter tiltakshavers opplysninger ligger innenfor
Frogn kommune - Enhet for samfunnsutvikling - Bygg
Vår ref.: 13/00461-56

Side 12 av 22

vernesonen. Kommunen vil her presisere at dette ikke medfører riktighet.
Grandeveien 18 ligger ikke innenfor vernesonen. Eiendommen omfattes ikke av
reguleringsplan for antikvarisk spesialområde. I Grandeveien 18 er det gitt
dispensasjon fra krav til takvinkel og maksimal byggehøyde i reguleringsplan for
Skrivegårdsskogen. Planen setter krav om takvinkel for toetasjes hus på mellom 22
og 30 grader. Dispensasjonsvedtaket åpner for flatt tak på dette bygget.
Eiendommen ligger i luftlinje ca 130 meter fra Furuveien 1. Grandeveien 18 er i langt
mindre grad eksponert enn det Furuveien 1 er. Bygget ligger rett ovenfor Grande
sykehjem på andre siden av Grandeveien. Det bemerkes også at denne bygningen
ligger inn mot en fjellskjæring. Videre er det i dispensasjonsvedtaket fremhevet at det
er spesielle forhold ved Grandeveien 18 som gjør at man har valgt å dispensere fra
krav til takvinkel og høyde.
Det er videre vist til Sjøstjernen som et referanseprosjekt hva angår takform i
«samme åssiden». Kommunen vil bemerke at dette bygget vanskelig kan sies å ligge
i samme åsside som Furuveien 1, men derimot på en pir i havna i Drøbak sentrum.
Avstanden i luftlinje er 1,1 km mot syd i nærheten av båthavna. Dette bygget er
oppført i henhold til vedtatt bebyggelsesplan, og er et service- næringsbygg og ingen
bolig.
Det er lagt ved et foto av Fjellveien 12 som eksempel på takform. Bygget er også
oppført i henhold til vedtatt bebyggelsesplan. Ved regulering uttaler alle parter seg,
også fylkeskommunen og fylkesmannen i forhold til vurdering av stedstilpasning, og
eksponering. I og med at eiendommene er i to helt forskjellige plansituasjoner som
setter helt forskjellige rammer kan disse etter kommunens vurdering ikke uten videre
sammenlignes direkte. Når det gjelder bygget i Fjellveien 12 vil kommunen bemerke
at bygget er mindre eksponert mot sjø enn Furuveien 1. Fjernvirkningen er her ikke i
like grad fremtredende og dominant som tilfellet er ved prosjektet i Furuveien 1.
Alle de fremlagte eksemplene ligger i regulerte områder i motsetning til Furuveien 1.
Det kan derfor ikke hevdes at disse sakene har presedensvirkninger i forhold til
denne saken. Når det gjelder mer moderne arkitektur i nyere planområder, og flate
tak, så er dette tillatt nettopp etter en konkret vurdering og gjennom en omfattende
offentlig planprosess.
Kommunen har ved tidligere vurdering av søknaden konkludert med at det omsøkte
tiltakets takform medfører at bygningens størrelse og plassering får en dominerende
framtoning som ikke harmoniserer med nærliggende boligmiljø og det mer
avdempede villapreget. Det er fra ansvarlig søker sendt inn bilder sett fra sjøen hvor
omsøkte tiltak er lagt reelt inn. Kommunen mener fortsatt at flatt tak er uheldig, da
omsøkte tiltak ikke tar opp i seg det omkringliggende bygningsmiljøet. Etter
kommunens skjønn så ville tiltaket med en annen takflate blitt mindre eksponert i
terrenget og i forhold til fjernvirkningen. Fylkesmannen har i forbindelse med
klagebehandlingen lagt til grunn at det ikke foreligger noen ensartet
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bebyggelsesstruktur i dette strøket, annet en at de fleste boligene omkring har saltak.
Fylkesmannen konkluderer med at det kan vurderes andre tiltak med annen
utforming enn det som er mest vanlig. Videre har Fylkesmannen lagt vekt på at det
åpnes for andre takformer i nyere planområder i kommunen. Det er i noen områder
gjennom reguleringsplan åpnet for flatt tak. Det er ikke tilfellet i denne saken.
Disse reguleringsplanene har blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og
er vedtatt av kommunestyret, og en kan ikke, slik ansvarlig søker og Fylkesmannen
hevder, si at det da er åpnet for tilsvarende løsninger i resten av kommunen.
Gjennom disse reguleringsprosessene så har en foretatt en konkret vurdering av
området, tilpasning og utforming av fremtidige tiltak som er sikret gjennom
reguleringsbestemmelser til planen.
Denne søknaden skal behandles etter kommuneplanens bestemmelser, der det
følger av kommuneplanbestemmelsenes § 12 Estetikk og landskap:
1. Frogn kommunes byggeskikkveileder skal vektlegges ved estetiske
vurderinger i alle tiltak etter plan og bygningsloven.
2. Nye tiltak skal i utforming og plassering på tomta være tilpasset terrenget på
en slik måte at uttak og forflytning av masser minimeres.
Videre står det at:
Utforming og plassering skal sikre gode visuelle kvaliteter, lysforhold og
bruksarealer.
Angjeldende eiendom ligger i kommunens vestlige del som er en del av det store
Oslofjordlandskapet. I disse eksponerte åssidene skal en ta spesielt hensyn for å
bevare den grønne silhuetten ved å påse at bebyggelsene blir tilpasset åssidene. Det
er derfor viktig at en tar spesielt hensyn til takformen i forhold til eksponeringen. En
annen takform enn det som er omsøkt vil etter kommunens skjønn medføre mindre
eksponering av bygningen og vil ivareta dette forholdet bedre, både visuelt og
arkitektonisk sett. Kommunen mener fortsatt at flatt tak er uheldig, men finner ikke at
tiltaket er kvalifisert stygt nok til å kunne avslå takformen. Det forutsettes imidlertid at
det benyttes materialer/ farger som bidrar til at tiltaket ikke eksponeres ytterligere.
Tiltaket er i tråd med plan- og bygningslovens regler, mht høyder og avstander, så
spørsmålet blir da om det foreligger hjemmel for å kunne avslå tiltaket mht takform.
Det følger av kommuneplanebestemmelsens § 12-1 at Frogn kommunes
byggeskikkveileder skal vektlegges ved estetisk vurdering av alle tiltak etter plan- og
bygningsloven. Videre står det at tiltaket skal mht utforming og plassering sikre gode
visuelle kvaliteter, lysforhold og bruksareal.
Etter en konkret vurdering finner ikke bygningsmyndigheten grunnlag eller hjemmel til
å avslå omsøkte takform jfr pbl § 29-2 ettersom fylkesmannen har gitt så tydelige
signaler om sitt syn på tiltakets tilpasning til omgivelsene.
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Takparkering, kjørerampe og takterrasse
Det er i brev datert 17.06.14 anført av ansvarlig søker at det i møte med arkitekt og
tiltakshaver den 03.12.10 ble uttalt at kommunen var positiv til løsning som fremlagt
mht takparkering. Det er fra referatet vist til følgende:
Parkering kan skje på tak. KB og AMN positive til løsning som fremlagt der parkering
var noe tilbaketrukket og med avskrådde gesimskasser, men det må utarbeides mer
detaljerte tegninger for utforming".
Dette referer seg til avholdt forhåndskonferanse i 2010. Det er fra kommunens
saksbehandlere uttalt at de ikke er negative til løsningen, men at det må utarbeides
mer detaljerte tegninger mht utforming. Ansvarlig søker hevder videre at med en slik
uttalelse så må tiltakshaver forvente at kommunen allerede den gangen vurderte de
estetiske forholdene og fjernvirkningen av tiltaket.
Ettersom det er sagt i referatet at det må utarbeides mer detaljerte tegninger i forhold
til utforming, så betyr dette at kommunen ikke har forhåndsgodkjent løsningen slik
ansvarlig søker hevder. En forhåndskonferanse er et møte som kun har karakter av
gjensidig orientering, og den gir ikke noen av partene rettigheter i den senere
saksbehandlingen. Bygningsmyndigheten kan ikke se at dette er bindende for
senere søknad og behandling. Kommunens syn på dette har også vært formidlet
tidligere i saksbehandlingen av tiltak på denne eiendommen.
I plan- og bygningslovens § 29-1 så skal ethvert tiltak prosjekteres og utføres slik at
det får en god arkitektonisk utforming i samsvar med sin funksjon etter reglene gitt i
eller i medhold av denne lov. Videre stilles det som krav i pbl § 29-2 at et hvert tiltak
skal prosjekteres og utføres slik at det detter kommunens skjønn innehar gode
visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og
naturlige omgivelser og plassering. Dette er et selvstendig krav. Selv om tiltaket i
seg selv har gode kvaliteter er det ikke sikkert det kan plasseres i alle typer
omgivelser hvor også kontraster kan være positivt. I denne saken er det flere forhold
som må vurderes konkret, det er ulempevurdering i forhold til nabobebyggelsen, og
om omsøkte tiltak vil få store negative konsekvenser for landskapshensynet.
Det følger av Frogn kommunes byggeskikkveileder at:
Takterrasser bør ikke tillates i sal- eller pulttak. Slike vil se ut som store "hull" skåret
ut i takflaten. Takterrasser svekker opplevelsen av husformen. Særlig uheldig er
dette når takflaten kan oppleves ovenfra eller i fjernvirkningen.
Begrunnelsen for at det for Furuveien 1 er valgt flatt tak, er for å kunne få anlagt
takparkering. Veiene i området er smale og av enkel standard. I det bratte terrenget
vil det ikke alltid være tilrådelig å lage oppkjørsel helt frem til inngangsdøren selv om
dette kunne være ønskelig evt. teknisk mulig. Ofte vil biloppstillingsplass eller carport
/garasje ved veien være det som best bevarer tomten og terrenget. For de
omkringliggende eiendommene som ligger på vestsiden av Furuveien/Konvallveien
har det vært enklere å kunne etablere garasje/carport oppe ved veien, da
eksisterende boliger har ligget mer til rette i terrenget for dette. Furuveien 1 har en
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tomt som er bratt og eksisterende bolig ligger et godt stykke nedenfor veien. Det er
utfordringer med å få til nedkjørsel med akseptabelt stigningsforhold. Adkomst til
Furuveien 1 ligger i svingen hvor Furuveien går sydover, og hvor det i tillegg er smalt.
Det er fra ansvarlig søker redegjort for at det er forsøkt med parkering på bakken,
uten at dette er dokumentert i saken utover at det er sagt at stigningsforholdet gjør
dette vanskelig.
Det er planlagt takparkering, kjørerampe og takterrasse. Omsøkte løsning viser at det
skal etableres kjørerampe som innkjøring til parkering på taket. Løsningen med
takparkering og kjørerampe må sees i sammenheng, både i forhold til estetikk,
utforming, tilpasning og byggeskikk. Ansvarlig søker mener at det ikke finnes andre
alternativer til parkering på bakken pga stigningsforhold i det bratte terrenget.
Kjørerampen må også etableres med stigning for å treffe takflaten. Det er sendt inn
reviderte tegninger hvor takparkeringen er trukket mer mot øst med 2 plasser litt
forskjøvet i forhold til hverandre. Det er vist piler for snuplass på taket. Lengst mot
vest er det vist sykkelparkering, samt noe grønt. Av tilsendt tegning E15 datert
31.08.14 så vil deler av bilene bli synlig over brystningen på taket.
Naboer har i sine merknader anført at etablering av takparkering og kjørerampe er
fremmedelementer i dette miljøet, og at dette kan medføre en helt annen måte å
utnytte tomtene på. Ved å etablere parkering på taket så vil dette visuelt gi inntrykk
av ytterligere én etasje.
Spørsmålet her blir om etablering rampe, takparkering og takterrasse er i tråd med
kommuneplanens bestemmelser om estetikk og byggeskikk jfr kp § 12 og pbl §§ 29-1
og 29-2.
Bestemmelsen i pbl § 29-2 har en viktig funksjon når det gjelder å sikre at det ved
nyoppføring og om-/påbygging blir skapt byggverk som passer inn i forhold til
omgivelsene og eksisterende bygningsmasse, slik at strøkets og/eller byggets
helhetskarakter ikke bli ødelagt. Bakenforliggende naboer vil få direkte innsyn til
takparkeringen, noe som må vurderes som en vesentlig ulempe. Det kan nok
argumenteres for at de også vil se bilene om de står parkert på nivå med veien, men
dette arealet ligger lavere enn planlagt takparkering og rampe, og er en mer naturlig
plassering i forhold til parkeringsløsning.
Kjørerampe til parkeringsareal på tak er ofte benyttet i forbindelse med butikker,
kjøpesentre eller blokkbebyggelse, og ikke i villastrøk. Bygningsmyndigheten ser at
det i Frogn kommune er bratte tomter, hvor det medfører utfordringer mht
hensiktsmessige parkeringsløsninger, i tillegg til at boligen skal tilpasses terrenget.
På eiendommer som har tilsvarende skrånende tomter, så har det blitt etablert
carport/garasje i boligens øvre boligplan der dette ligger på nivå med veien. Ved en
slik løsning så er det ikke behov for kjørerampe, men boligen har innkjøring til
parkering direkte fra veien på samme plan. Parkeringen har blitt etablert som en del
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av etasjen og har blitt skjermet av bygningens øvrige fasader, i motsetning til denne
saken, hvor parkering legges åpent på byggets takflate og gir inntrykk av ytterligere
en etasje.
Det er ikke tradisjon for takparkering på boliger i Frogn. For å få til parkering på taket
så må det etableres en kjørerampe fra Furuveien og til boligens tak. Boligens tak
ligger høyere enn eiendommens avkjørsel, og rampen etableres med stigning for å
treffe takflaten. For å få til stigningen så må terrenget fylles opp og det må etableres
en ny forstøtningsmur som avslutning for oppfyllingen. Kommunen finner at dette vil
være i strid med kommuneplanens § 12 2. hvor det står:
«at nye tiltak skal i utforming og plassering være tilpasset terrenget på en
slik måte at uttak og forflytting av masser minimeres.»
Utformingen av selve rampen/konstruksjonen som knytter boligen til terrenget, er ikke
tilstrekkelig tilpasset de bygde og naturlige omgivelsene som det skal plasseres i.
Rampen innehar ikke noen positive kontraster hverken i seg selv eller i forholdet til
resten av tiltaket. Kommunen mener at utformingen av rampen gir assosiasjoner til
landgangen til en båt, og ikke til en adkomst til en bolig i et villastrøk.
Det er i forbindelse med Fylkesmannens behandling av klagesaken hevdet av
ansvarlig søker at det i andre planområder legges til rette for takparkering. Dette er
direkte feil. Det er ingen regulerte boligområder i Frogn som via reguleringsplan
tillater takparkering. Det er i søknaden vist til Slyngveien/Batteriveien hvor det er
bygget boliger i henhold til reguleringsplanen. Boligen i Batteriveien 10 ligger i sterkt
skrånende terreng, tilsvarende Furuveien. Her har det ved prosjektering av boligen
blitt anlagt parkeringsareal over underliggende etasje, men på samme nivå som
boligens øvre etasje. Parkeringen er etablert mot øst på boligens hovedetasje.
Øvrige del av hovedetasjen ligger mot vest, og skjermer parkeringsarealet, i
motsetning til i denne saken hvor parkeringen legges åpen på boligens takflate.
I Furuveien 1 har det tidligere vært parkert nede på gårdsplassen, men etter at det er
etablert trapp fra Furuveien og ned til boligens gårdsplass, så er det ikke lenger
mulighet for nedkjøring. Det parkeres i dag på egen eiendom oppe ved Furuveien.
Denne parkeringen ligger på nivå med Furuveien. Etter bygningsmyndighetens
vurdering så er det også her mulig å etablere parkering. Furuveien en er mindre
villavei hvor det er liten trafikk, og arealet som i dag benyttes til parkering er for så
vidt oversiktlig, slik at de kan rygge ut og snu i Furuveien. En slik løsning gjør at det
oppnås en trafikk- og parkeringsløsning som er sikker og gir tilfredsstillende
adkomstforhold til boligen og i forhold til andre eiendommer som benytter Furuveien.
Hvis det etableres parkering på dette arealet så vil ikke dette gå på bekostning av
grad av utnyttelse. Etter kommunens regnestykke så vil grad av utnyttelse bli
boligens grunnflate 180 m² - 3 m² fra kjørerampe som fjernes + 36 m² areal til
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parkering = 213 m² som gir 19,5 % - BYA, som er innenfor tillatt grad av utnyttelse på
20 % - BYA etter gjeldende kommuneplan. Løsningen er således fullt ut
gjennomførbar og kan tillates.
Omsøkte bygning får en dominerende takflate som blir en vesentlig del av husets
fasader. Det har i tidligere saker vært vurdert at takterrasse og parkeringsareal på
taket er lite tilpasset lokal byggeskikk, og vil gi en dominerende takflate som
eksponeres mot sjøen og i landskapet. Takparkering, rampe og takterrasse er ikke
elementer som finnes i nærområdets bebyggelse. Takterrassen har som funksjon å
tilfredsstille kravene til uteoppholdsareal. Uteoppholdsarealet kan bli ivaretatt på
balkonger og delvis på terreng
Etter bygningsmyndighetens vurdering vil omsøkte takform med parkering og
uteoppholdsareal kunne medføre vesentlig ulempe for bakenforliggende naboer og
løsningen vil representere en negativ kontrast til omkringliggende bebyggelse og en
vanskelig håndterbar presedens i tilsvarende saker ellers i uregulerte områder i
kommunen. Det fremkommer tydelig på tilsendt fotomontasje at bakenforliggende
bolig vil miste utsikten og at ny bolig vil dekke store deler av utsikten mot sjøen og
Hurumlandet. Bakenforliggende bolig blir helt borte bak omsøkte tiltak i motsetning til
i dag hvor denne boligen er synlig sett fra vest. En annen vesentlig ulempe er at
bakenforliggende boliger vil få direkte innsyn til parkeringsarealet og takterrasse, og
det vil visuelt gi inntrykk av ytterligere en etasje, på en allerede høy bygning. Dette
vil etter kommunens skjønn være en kvalifisert ulempe for bakenforliggende nabo,
som tilsier at en ikke kan godkjenne omsøkte takparkering og takterrasse.
Hensynsonen eksponerte åssider er i kommuneplanen nedfelt nettopp for å sikre
bevaring av landskapet. Hensynssonen omfatter områder der kulturlandskapet er
vurdert å være av nasjonal og regional verdi. Alle tiltak innenfor sonen skal vurderes
opp mot hensynet til denne verdien. Det bør ikke godkjennes tiltak som fører til
forringelse av kulturlandskapets verdi. Omsøkte tiltak med rampe, takparkering og
takterrasse vil etter kommunens vurdering få store negative konsekvenser for
landskapshensynene i eksponerte åssider, og derfor være i strid med
kommuneplanens bestemmelser om bevaring av landskap § 27-2.
Etter bygningsmyndighetens skjønn så er takparkering, kjørerampe og takterrasse i
strid med lokal byggeskikk og derfor i strid med kommuneplanens § 12 Estetikk og
landskap, hensynssone bevaring av landskap § 27-2 jfr Frogn kommunes
byggeskikkveileder og pbl §§ 29-1 og 29-2. Det vises videre i denne forbindelse til
statlige retningslinjer for strandsoneforvaltningen. Omsøkte løsning er ikke tilpasset
lokal byggeskikk og de bygde omgivelser, og tiltaket vil få store negative
konsekvenser for landskapet, og ved å åpne for en slik løsning så vil dette medføre
en uheldig presedens i mange andre områder i Frogn kommune.
Byggets volum
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Det er i forbindelse med behandling av tidligere søknader, gitt tilbakemelding fra
Hovedutvalget for miljø- plan og byggesaker at bygget bør reduseres noe i volum i
forhold til tidligere forslag. Etter kommunens vurdering er tiltaket redusert i tråd med
de politiske føringene.
I byggeskikkveilederen til Frogn kommune under punkt 4.2 er det uttalt at:
«Ved til- og påbygg er det viktig å ta hensyn til det eksisterende byggets hovedform.
Eksisterende bolig får endret fasade og det skal oppføres et tilbygg mot nord. Bygget
får et relativt stort fotavtrykk i marken, mens fasadene brytes opp med terrassering
og et utskutt utbygg mot vest, samt balkonger og terrasser. Bygningsmyndigheten
stiller seg positiv til at tilbygget er trukket noe tilbake i forhold til eksisterende
bygningskropp, og mener at utbygget og sprangene i fasaden medvirker til å skape
et variert uttrykk som demper virkningen av størrelsen på volumet.
Høyder
Bakenforliggende bolig – Konvallveien 25 – har en mønelinje som målt i kart er på
kote 74,5 og terrenglinje gjennom bygning målt i kart er på kote 69. På omsøkte
bolig i Furuveien 1 så vil topp tak ligge på kote 69,9 ifølge mottatte snitt-tegning.
Gjennomsnittlig terreng ligger på kote 62,5, som gir en mønehøyde på 7,5 m som er i
tråd med kommuneplanbestemmelse V-III.
Kommunen mener at tiltaket foruten takparkering, rampe og takterrasse tilfredsstiller
kravene i plan og bygningslovens § 29-4 vedrørende krav som stilles til tiltakets
plassering, høyde og avstand til nabogrense. Kommunaldepartementets rundskriv
H-18/90 forutsetter at med avgjørende grunner sikter en særlig til plasseringen og
høyden som evt medfører betydelig ulempe for naboer og det omkringliggende miljø.
Innholdet i begrepet «betydelig ulempe» vil variere, og må blant annet vurderes ut fra
hva som er påregnelig ut fra strøkets karakter, og de antatte ulemper som må veies
opp mot tiltakshaver ønsker og muligheter for alternative plasseringer/løsninger. Det
er fra ansvarlig søker redegjort for at det har vært vurdert andre løsninger, men at
disse ikke er funnet hensiktsmessig. Videre er det redegjort for at tiltaket er planlagt i
tråd med avstandsbestemmelsene i plan- og bygningsloven, og kommuneplanens
høydebestemmelser. Tiltaket er tilpasset tomtens topografi uten betydelig
terrengoppfyllinger.
Etter Frogn kommunes vurdering er tiltaket i tråd med kommuneplanens
bestemmelser om tillatt mønehøyde, og plan- og bygningslovens § 29-4, tiltakets
plassering i forhold til nabogrenser, men ikke tilpasset omgivelsene med hensyn på
takterrasse, rampe og parkering.
Oppsummering
Frogn kommune har vurdert søknaden og innkomne bemerkninger, og har funnet at
tiltaket er i tråd med gjeldende plangrunnlag når det gjelder takform, mønehøyde og
grad av utnyttelse. Deler av tiltaket; takterrasse, takparkering og rampe er derimot
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vurdert å ikke være i tråd med plan- og bygningslovens §§ 29-1 og 29-2, da det ikke
er tilpasset omkringliggende miljø og uten tilknytning til byggeskikk i Frogn.
Før det søkes om igangsettingstillatelse må det sendes inn reviderte kart og
tegninger som viser parkeringsløsning i tråd med vedtaket.
Ved denne vurderingen vil deler av nabomerknadene bli imøtekommet.
Naturmangfoldloven
For alle saker som berører naturmangfold følger det av naturmangfoldloven § 7 at
prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved
utøvelse av offentlig myndighet, og det skal fremgå av beslutningen hvordan disse
prinsippene er vurdert og vektlagt i saken. Med naturmangfold menes biologisk
mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold, som ikke i det alt
vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning.
Naturmangfoldet på eiendommen er vurdert på grunnlag av flyfoto og Direktoratet for
Naturforvaltnings naturbase, og det er ingen verdifulle forekomster av natur registrert
på eiendommen. Tiltaket medfører utvidelse av eksisterende bygningskropp på deler
av tomta som allerede er opparbeidet, og tiltaket ansees slik ikke å berøre
naturmangfoldet i noen betydelig grad.
Bygningsmyndigheten mener på bakgrunn av ovenstående å ha ivaretatt
naturmangfoldlovens § 8 som omhandler krav til kunnskapsgrunnlaget. Vedtak som
berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap
om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt
effekten av påvirkninger.
Naturmangfoldloven § 9 omhandler føre-var-prinsippet. Dette innebærer at dersom
man ikke har tilstrekkelig kunnskap til å treffe en beslutning som berører
naturmangfoldet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade.
Bygningsmyndigheten mener at kunnskapsgrunnlaget i denne saken, jfr. avsnitt over,
er tilstrekkelig for å treffe en beslutning.
På bakgrunn av ovenstående, anses naturmangfoldlovens §§ 10
(økosystemtilnærming og samlet belastning), 11 (kostnader ved miljøforringelse skal
bæres av tiltakshaver) og 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) å være av
mindre betydning.
Uavhengig kontroll
Reglene om uavhengig kontroll trådte i kraft 1. januar 2013. Søknad om til- og
ombygging i tiltaksklasse 2 ble mottatt 02.01.13 og omfattes derfor av reglene.
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Tiltakshaver må engasjere kontrollforetak for gjennomføring av uavhengig kontroll i
henhold til tabell 21 i temaveileder for uavhengig kontroll. Det gjelder
kontrollområdene:
 Fuktsikring/lufttett for bolig med en boenhet
 Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2
 Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2
 Geoteknikk i tiltaksklasse 2
Tiltakshaver kan selv velge å benytte ett kontrollforetak for å dekke flere
kontrollområder eller ulike kontrollforetak for de ulike fagområdene som skal
kontrolleres i tiltaket.
Plassering og beliggenhetskontroll
Både prosjektering av plassering og plassering i marka skal forestås av foretak med
godkjent ansvarsrett.
Byggets plassering skal godkjennes av bygningsmyndigheten jf. plan- og
bygningsloven § 29-4. Også endring av plassering må godkjennes, både høyde og
horisontal endring.
Kontroll av plassering og høyde må utføres før støpearbeid av fundament
igangsettes. Dokumentasjon for plasseringen skal sendes kommunen. Ansvarlig
søker må sørge for å innhente følgende dokumentasjon som sendes inn:
1. Innmålte koordinater for bygningens hjørner med påført avstand til grenser og
nabobygning.
2. Innmålt kotehøyde for fundament med beregnet topp plate/grunnmur.
3. Stikningskart/situasjonsplan med inntegning av prosjektert plassering og
innmålte punkt og påførte koordinater.
4. Ved avvik skal det vedlegges avviksmelding og redegjørelse.
2.
Konklusjon:
Deler av tiltaket; takterrasse, takparkering og rampe avslås med hjemmel i pbl §§ 291 og 29-2 jfr. kommuneplanens arealdel § 12 nr 1 og Frogn kommunes
byggeskikkveileder.
Det gis rammetillatelse for hovedombygging av eksisterende bolig, samt tilbygg mot
nord. Rammetillatelsen gis med vilkår om at det sendes inn reviderte tegninger,
situasjonskart og utomhusplan med hvor parkeringsløsning er på terreng. Tiltaket for
øvrig er i samsvar med kommuneplanens arealdel når det gjelder tillatt mønehøyde.
Dokumentasjon etter SAK10 kapittel 5 anses å være tilfredsstillende. Rammetillatelse
gis men på vilkår som opplistet.
Ved denne vurderingen er enkelte av nabomerknadene tatt til følge.
Igangsettingstillatelse, eventuelt oppdelt i ønsket antall igangsettingsetapper, vil
være gjenstand for egen søknad og med dokumentasjonskrav, hver for sin del, etter
SAK10 kapittel 5.
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3.

Gebyr (iht. Frogn kommunes gebyrregulativ):

Gebyr er belastet ved forrige behandling av rammesøknaden.

Kopi:
Grethe Weydal og Morten Hansen
Roger og Ros-Mari H Keiseraas
Sigrid Kvam og Gaute Østmark
Svein Arne Børrsen og Lisbeth Synnøve
Grannes
Thomas Nielsen
Lise Rønbeck
Help Forsikring
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Frogn kommune
Postboks 10
1441 Drøbak
e-post: postmottak@frogn.kommune.no

Deres ref.:

13/00461

Vår ref.:

1200753/OG

Oslo

28.10.2016

Furuveien 1, gnr./bnr. 86/ 564,
Adkomst/ parkering; terrengendringer med støttemurer
Revidert løsning mot syd, søknad om dispensasjon
Vi viser til vårt siste brev til Frogn kommune datert 17.06.2016 der det ble søkt om
dispensasjon fra kommuneplanens § 12 vedrørende fylling mot syd.
Kommunen ga tillatelse til tiltaket i vedtak datert 02.09.16. Vedtaket ble påklaget av
naboene. Vi har etter dette søkt om igangsetting for denne delene av tiltaket.
Vi er nå blitt gjort oppmerksom på at kommunen legger opp til å behandle klagen i det
politiske utvalget grunnet prinsipielle årsaker. Vi finner dette svært uheldig og heller ikke
riktig. Hadde det vært prinsipielle årsaker for en slik behandling så skulle dette vært gjort
ved første gangs behandling. Byggherre har satt i gang tiltaket og kommunens behandling
medfører nå konsekvenser for økonomi og fremdrift.
Pga. av dette har byggherren nå derfor valgt å omprosjektere løsningen mot syd. Vedlagt
følger ny løsning med en ny støttemur beliggende oppe i øvre del av fyllingen. Løsningen
medfører ikke at tiltaket får større høyde og visuelt vil det bli små forskjeller. Løsningen
medfører dispensasjoner fra høyde og avstand fra nabogrense jfr. plan- og bygningslovens §
29-4. Den medfører derimot ikke dispensasjon fra kommuneplanens § 12.
Løsningen har tilstrekkelige visuelle kvaliteter slik den er vist både i forhold til seg selv og i
forhold til omgivelsene jfr. Pbl § 29-2. Omsøkte løsning er fortsatt den som medfører de klart
minste inngrepene og kanskje aller viktigst de minste konstruksjonene. Løsningen er fortsatt
den som påvirker både fjernvirkning og nærvirkning minst.
Vi mener for øvrig vi tidligere har gitt fyllestgjørende redegjørelser for tiltaket.

Høyer Finseth AS
Postadresse: Engebrets vei 5, 0275 Oslo | Telefon sentralbord: 23 27 80 00 | Epost: post@hoyerfinseth.no | Org.nr: NO 947 624 105 MVA

Vi avventer deres behandling av saken.
Til informasjon: det er fortsatt ønskelig å få alle brev fra Frogn kommune elektronisk, noe vi
ikke får i dag.

Med vennlig hilsen
Høyer Finseth AS

Odd Grøthe
Ansvarlig søker

Kopi: Tiltakshaver
Advokat Arve Lønnum

1200753/OG
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Frogn Kommune
Etat for samfunnsutvikling - Bygg
Postboks 10
1441 Drøbak

DRØBAK, 23.09.2016

Kommunens ref: 13/00461

Klage på dispensasjonsvedtak for etablering av parkering - Gnr 86 Bnr 564 Furuveien 1

1.

Innledning, angivelse av klagende parter

Det vises til Frogn kommunens nye dispensasjonsvedtak i ovennevnte sak datert 02.09.2016.
Undertegnede bistår Grete Weydahl og Morten Hansen (eiere av gnr 86 bnr 557), Lisbeth
Grannes og Svein Arne Børresen (eiere av gnr 86 bnr 559), Roger og Ros-Mari Keiseraas
(eiere av gnr.86 bnr. 512), samt Ellen Marie Solvoll (eier av gnr 86 bnr 560). Mine klienter er
naboer til gnr 86 bnr 564, og vil med dette påklage kommunens ovennevnte
dispensasjonsvedtak.

2.

Begrunnelse for klagen

2.1

Rettslig utgangspunkt

For at dispensasjoner skal kunne vedtas må fordelene ved å gi dispensasjoner være klart
større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. plan- og bygningsloven § 19-2 andre. I
tillegg kan ikke hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra bli vesentlig tilsidesatt.
Det anføres at kommunens vurdering av dette er mangelfull på en rekke punkter, jf. det som
fremgår nedenfor.
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2.2

Rammetillatelse for huset på eiendommen er ikke et relevant moment ved
vurdering av dispensasjon

På side 9 i vedtaket uttaler kommunen at "Bebyggelsens utforming og plassering er etter
kommunens syn endelig avklart ved Fylkesmannens siste vedtak angående rammetillatelse."
Den videre drøftelsen i vedtaket på side 9-11 dreier seg om parkeringsløsningen skal anlegges
nord på tomten, eller der tiltakshaver ønsker. Andre muligheter drøftes ikke.
Det fremstår således som om kommunen allerede har bestemt seg for at det er nødvendig med
dispensasjon for parkeringsløsningen, med henvisning til at det allerede er gitt rammetillatelse
for plassering av bolighuset på eiendommen.
Dispensasjon for plassering av parkeringsløsningen har imidlertid ikke vært behandlet
tidligere i saken, og den tidligere rammetillatelsen er således ikke et gyldig eller relevant
moment ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon for plassering av parkeringen.
Det bemerkes i den sammenheng at mine klienter en rekke ganger tidligere har påpekt at
plassering av parkering skal være avklart før rammetillatelse gis, jf. byggesaksforskriften § 64 bokstav d). Dette har imidlertid ikke blitt fulgt opp. Forholdet er også vurdert av
Høyesterettsadvokat Helge Skaraas, som er av samme oppfatning som undertegnede advokat,
se vedlagte vurdering (vedlegg 1).
Dersom det skulle være slik at en rammetillatelse om plassering av et bygg er "bindende" for
videre saksbehandling, så vil det innebære at tiltakshaver kan plassere et bygg strategisk, slik
at det senere må gis dispensasjon for plassering av parkering. Dette er åpenbart urimelig, og
innebærer en omgåelse av reglene om dispensasjon.
Ved vurderingen parkeringens plassering i herværende sak er kommunen pliktig til å vurdere
alle mulige alternativer til dispensasjonene. Dette omfatter også mulighetene for å
omprosjektere deler av det omsøkte bygget, slik at parkeringen kan etableres uten
dispensasjoner. Det skal svært små endringer av prosjektet til for å få dette til. Kommunen har
ikke vurdert slike alternativer, og dette utgjør en klar saksbehandlingsfeil.
Se også pkt. 2.4 nedfor, hvor det redegjøres for alternative plasseringer av parkeringen på
bakken.

2.3

Mangelfull vurdering av ulemper ved dispensasjonen

Kommunen har konkludert med at det "foreligger en klar overvekt av fordeler som
taler for dispensasjoner". Dette bestrides fra klagerne. Når det gjelder dispensasjonenes
ulemper, så underdriver kommunen disse i en betydelig grad.
Dispensasjonsvedtaket innebærer svært betydelige dispensasjoner fra flere bestemmelser,
herunder pbl. § 29-4 annet ledd, kommuneplanens § 12 pkt. 2 første, andre, tredje og fjerde
setning. I tillegg er eiendommen omfattet av to hensynssoner som oppstiller restriksjoner for
slike tiltak som er omsøkt.
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Mot nabo i Furuveien 3 er det i 1 meters avstand til tomtegrense søkt om en 3 meter høy
fylling oppå en 1 meter høy mur, samt et gjerde i ca. 1 meters høyde på toppen. Totalt 5 meter
høyt.
Eier av Furuveien 3 vil fra sitt kjøkkenvindu, stuevindu, og fra nordre del av sin hage, se rett
inn i muren og «fyllingen», som vil fremstå som en over 4 meter høy sammenhengende vegg
med et 1 meter høyt gjerde på toppen. Bruksverdien av store deler av eiendommen vil således
bli betydelig forringet.
Østre Linje v/landskapsarkitekt Vigdis Sandli-Ødegaard har vurdert den foreslåtte
terrengoppfyllingen, se vedlagte rapport av 08.02.2016 (vedlegg 2), på side 3 (under
«Støttemurer»). Helningsgraden på den omsøkte fyllingen er på hele 147 % (1 : 0,5). Med en
så bratt helning vil det ikke være mulig å fylle igjen med vanlige masser. Konstruksjonen må
utføres som en steinfylling. I tabellen på side 4 i samme rapport fra Østre Linje fremgår det at
med en helling på 1:0,5 kun er spesialstein med låsemekanisme eller steinfylte nettingkurver
som vil ligge. Konstruksjonen må derfor regnes som en del av murverket, ikke som en fylling.
Mot Konvallveien 25 søkes det om 2 murer henholdsvis 0,2 og 1,5 meter fra nabogrensen.
Muren 1,5 meter fra grensen skal ha en høyde på 2,37m. Det som er tillatt uten dispensasjon
er 1 m. Hvor høy muren 20 cm fra naboen skal være nevnes ikke i vedtaket, men det vises til
innsendte tegninger som ikke ligger ved vedtaket. Disse har vist en mur på 1,32 m. Oppå disse
murene er det tegnet et 1 meter høyt gjerde.
Murene mot øst gir derfor betydelige ulemper for naboeiendom Konvallveien 25, både som
følge av flere murer inntil nabogrense, men også fremtidig utvikling og bruk av eiendommen.

2.4

Mangelfull vurdering av alternative parkeringsløsninger

Som påpekt i pkt. 2.2. har kommunen kun vurdert om parkeringen skal legges nord på tomta
eller der tiltakshaver ønsker. Kommunen påpeker at begge disse løsningene vil innebære
behov for dispensasjoner. Det er da i realiteten ikke vurdert om det er noen fordeler med å gi
dispensasjon kontra å ikke gi dispensasjon.
Kommunen har ikke vurdert andre alternative muligheter for plassering av parkeringen
utvendig, som vil gi mindre negative virkninger.
Kommunen har i stor grad fulgt tiltakshavers ønske om å ha en nedkjøring med ingen eller
minimal stigning. Det er imidlertid ikke noe krav i plan- og bygningsloven eller byggeteknisk
forskrift knyttet til stigningsforhold for private veier/nedkjøringer. Stigningen i bratteste del
av Furuveien er på ca. 1:4. Bratteste del av nedkjøringen til garasjen i Furuveien 3 er på 1:4,7,
uten at det har medført noen problemer for eier.
Dersom man baserer seg på en kortere nedkjøring med samme stigning som bratteste del av
selve Furuveien har, vil murene mot nabo Konvallvien 25, bli både lavere og kortere. Det vil
da kjøres ned til inngangsplan for øverste etasje slik vi har påvist at eieren av Furuveien 1 har
kjørt ned til tidligere. Også tilsvarende stigning som nabo i Furuveien 3 har, vil gi en lavere
og kortere mur enn det som skisseres med nedkjøring til samme plan som inngangen til
øverste etasje.
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Dersom det kjøres ned til dette planet, kan det parkeres i gårdsrommet som er tegnet inn rett
nord for eksisterende hus pluss at det kan parkeres rett nord for dette på samme plan slik at
bilene kan passere hverandre. Det vil da være mulig å snu på egen tomt. Terrengoppfylling og
murer mot Furuveien 3 vil da ikke være nødvendig, og parkeringen vil ikke være eksponert
mot fjorden. Det vises til vedlagte skisser som viser en slik skissert løsning, (vedlegg 3). I
vedlegget er det også inntegnet de murkonstruksjonene som vil bortfalle ved en slik skissert
løsning (markert med blått).
Det skal bemerkes at tiltakshaver tidligere har kjørt ned og parkert i dette området, slik denne
side tidligere har innsendt bilder av. Tiltakshavers arkitekter har dessuten tidligere tegnet
nedkjøring på dette arealet, se vedlagte tegning fra 2009 (vedlegg 4).
Alternativt kan parkeringen legges nord på tomten gjennom å forkorte bygget noe mot nord.
En forkorting og komprimering kan gjøres ved å bebygge det som nå kalles gårdsplass. I
enden mot nord er det tegnet en vindeltrapp. Denne tjener nå ingen hensikt i plan 1 når
takterrassen er tatt bort, og kan fjernes uten konsekvenser. Tap av eventuell stuedel kan
kompenseres med utbygging av gårdsplassen. Med en slik løsning vil man kunne etablere en
trafikksikker parkering med snuplass, hvor eksponeringen mot fjorden reduseres ved at
bygget blir komprimert, ulemper for naboer bli vesentlig mindre, det vil ikke medføre
ulemper for utbygger, og det vil ikke være behov for dispensasjoner
De parkeringsløsningene som klagerne har skissert er på ingen måte de eneste mulighetene
som finnes. Det er mange muligheter for å parkere på østsiden av det omsøkte bygget, mot
nord eller andre steder ved en mindre omprosjektering av det omsøkte bygget.
Det skal for øvrig bemerkes at det ikke er klagers oppgave å prosjektere eller løse spørsmålet
om parkering. Det er imidlertid helt klart at det er mulig å ha en parkering på tomten uten
dispensasjoner, og med betydelig mindre inngrep enn det kommunens dispensasjonsvedtak
legger opp til. Kommunen har som nevnt plikt til å vurdere alle slike alternative muligheter.

2.5

Tilsidesettelse av formålet bak bestemmelsene som det dispenseres fra

Som nevnt i pkt. 2.1 kan ikke hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra bli vesentlig
tilsidesatt, jf. pbl. § 19-2 andre ledd første punktum.
Dispensasjonsvedtaket må imidlertid regnes for å være i strid med de hensyn som ligger bak
både pbl. § 29-4 og kommuneplanens § 12.2.
Det fremgår av plan- og bygningsloven § 29-4 andre ledd at det er forbud mot å bygge
nærmere enn 4 meter fra nabogrensen. Formålet med bestemmelsen er å skape rom mellom
bygninger og boliger, både av branntekniske grunner, men også for å ivareta bokvalitet og
trivsel. Bestemmelsen er basert på en veloverveid interesseavveining fra lovgivers side. Det
skal derfor utvises tilbakeholdenhet med å dispensere fra bestemmelsen. Det vises til
Sivilombudsmannens årsmelding fra 2009, hvor Sivilombudsmannen på side 327 uttaler at:
«Et forbud i loven mot bygging nærmere enn 4 meter fra nabogrensen innebærer at lovgiver
allerede har foretatt en avveining av interesser. Det må da utvises tilbakeholdenhet med å
dispensere fra dette.»
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Den omsøkte murkonstruksjonen / fyllingen mot Furuveien 3 vil ha en høyde på totalt 4 meter
– 5 meter dersom gjerdet på toppen inkluderes. Avstanden til nabogrensen er kun 1 meter, og
tiltaket vil føles som en svært sjenerende og massiv mur tett inn til hus og hage i Furuveien 3.
Hensynet bak bestemmelsen må sies å være vesentlig tilsidesatt.
Kommuneplanens § 12.2 har følgende ordlyd:
2. Terrengtilpasning
Nye tiltak skal, i utforming og plassering på tomta, være tilpasset terrenget på en slik måte at uttak og
forflytting av masser minimeres, og slik at eksisterende terreng og verdifull vegetasjon i størst mulig
grad bevares. Utforming og plassering skal sikre gode visuelle kvaliteter, lysforhold og bruksarealer.
Ved terrengoppfylling skal skråningsutslag på nytt terreng ikke overstige 1:2. Større forstøtningsmurer,
oppfyllinger og terrengendringer skal unngås.
Søknad om ny bebyggelse som ikke er godt tilpasset eksisterende terreng skal avslås.

Den omsøkte skråningen mot Furuveien 3 har en stigning på 147% (1: 0,5). Tillatt
fyllingsgrad er 1:2. Fyllingen er med andre ord 200 % brattere enn tillatt. Det fremgår
eksplisitt av bestemmelsen i kommuneplanen at forstøtningsmurer,
oppfyllinger og terrengendringer skal unngås, samt at søknad om ny bebyggelse som ikke er
godt tilpasset eksisterende terreng skal avslås. Hensynet bak bestemmelsen må regnes for å
være vesentlig tilsidesatt.
Det bemerkes videre at eiendommen er omfattet av to hensynssoner - Hensynssone H550_4
Kopås-Oscarsborg-Håøya» og «Hensynssone H550_7 Eksponerte åssider Drøbak», som
begge legger restriksjoner for bygging som forringer kulturlandskapet / eksponerte åssider.

2.6

Klagebehandling av saken skal skje ved politisk behandling

Av kommunens delegasjonsreglementet pkt. 4.3.5 fremgår det at det politiske utvalget for
miljø, plan- og byggesaker er klageinstans ved klage på dispensasjonsvedtak.
Vi ber derfor om at klagesaken snarlig behandles av utvalget.

3.

Oppsummering, krav om oppsettende virkning / utsatt iverksettelse

Det anføres at kommunens behandling av saken har vært mangelfull og at den er basert på
feilaktig vurdering av bestemmelsene i plan- og bygningsloven og kommuneplanen. Feilene
er så grove at kommunens vedtaket må oppheves. Alternativt må vedtaket endres, da
grunnlaget for dispensasjoner ikke foreligger.
Det anmodes om at klagen gis oppsettende virkning, ved at kommunen utsetter iverksettelse
av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 42. Utsatt iverksettelse må vedtas, da tiltaket har klare
skadevirkninger for naboene. Også i forhold til tiltakshaver er det nødvendig å vedta utsatt
iverksettelse, da tiltakshaver risikerer å måtte omgjøre eventuelle arbeider forbundet med
parkeringsløsningen.
Vi ber om å bli holdt orientert om videre behandling av klagesaken i utvalget for miljø, planog byggesaker.
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Deres tilbakemelding imøteses.

Med vennlig hilsen
Fram Advokatfirma AS

Martin H. Weydahl
Fast advokat
Tlf 98819844
mw@framadvokat.no

Vedlegg:
01: Vurdering fra Høyesterettsadvokat Helge Skaraas
02: Rapport fra Østre Linje 08.02.2016
03: Skissert nedkjøring
04: Arkitekttegning fra 2009
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Deresdato:16.12.2015
Vàr ref.:2015/6557-30FM-J
Saksbehandler:
HegeRasch-Engh
Direktetelefon: 22 OO35 86
Dato: 24.05.2016

å

Vedtaki klagesak- Frogn kommune - Furuveien 1 - gnr 86 bnr 564 igangsettingstillatelse
Fylkesmannen viser til kommunens oversendelse datert 16.12.2015.

Denneklagesakengjeldersøknadom igangsettingstillatelse
av grunnarbeiderog fundamentering
i prosjektet.Tiltakshaverer Lise Rønbeck.
Frognkommunega igangsettelsefor grunnarbeiderog fundamenteringden06.10.2015.
Vedtaketble påklagetav Help forsikringog Fram Advokaterpå vegneav naboer.
Kommentarerble innsendtav Høyer Finsethpå vegneav tiltakshaver14.12.2015.
Frognkommunehar ikke tatt klagenetil følge. Sakener derfor sendttil Fylkesmannenfor
endeligavgjørelse.
Fylkesmannenforutsetterat parteneer kjent med sakensdokumenterog gir derforikke
ytterligeresaksreferat.
Fylkesmannener klageinstansfor kommunalevedtaketterplan- og bygningsloven,jf.
Kommunal-og regionaldepartementets
brev av 28.09.2009 og Miljøverndepartementets
rundskrivT-2/09.
Fylkesmannen ser slik på saken
Det følger av pbl. § 21-2 femte leddat søknadkan delesopp i søknadom rammetillatelseog
igangsettingstillatelse.
Kommunenkan tillate ytterligereoppdelingav søknadenom
igangsettingstillatelse.
Tiltak kan ikke settesi gangfør det er gitt igangsettingstillatelse.
Trinnvis
behandlingåpnerfor at en ikke trengerå gjennomførefull prosjekteringfør kommunentar
stillingtil om tiltaket lar seggjennomføre(rammetillatelsen).Søkervelger selvom tiltaket skal
behandlesi ett eller flere trinn.
igangsettingstillatelse
kan ikke gis før vilkår i rammetillatelsener oppfylt, ansvarsretter tildelt
og kontrollomfanger avgjortsamteventuelletillatelserfra andremyndigheterforeligger,se § 214 tredjeledd.

m

j
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-
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Fylkesmannen

kan ikke se at det er grunnlag

for å nekte tillatelse

til igangsetting

av

grunnarbeidene og byggets fundamentering. Det følger av Ot.prp. 45 (2007-2008) s. 318 at
igangsettingstillatelsen for eksempel kan deles opp i egen søknad om grunnarbeider og
fundamentering, som foretatt i derme saken.
At rammetillatelsen er klaget inn for Ombudsmannen får ikke betydning for behandlingen av
søknaden. Begjæring om oppsettende virkning i forbindelse med klagen til Ombudsrnannen er
ikke tatt til følge etter forvaltningsloven § 42. Det vises til Fylkesmannens beslutning
06.11.2015.
Det er anført at det ser ut som parkeringsløsningen er omfattet av igangsettingssøknaden og en
kan ikke se at naboer er varslet. Vilkårene for å gi igangsettelsestillatelse ansees heller ikke
oppfylt. Det anføres bl.a. at søknaden for igangsettelse er mangelfull og at vilkårene gitt i
rammetillatelsen ikke er fulgt.
Fylkesmannen slutter seg til kommunens vurdering av anførslene. Parkeringsløsningen var ikke
en del av søknad om igangsettingstillatelse som er behandlet. For øvrig fremgår bl.a. at korrigerte
tegninger der takterrasse og takparkering mm er tatt vekk vil bli sendt inn ved søknad om
igangsetting av resterende arbeider på boligen. For øvrig vises det til koinmunens konimentarer.
Slutning
Igangsettelsestillatelsen

for grunnarbeider og fundamenteringer på eiendommen stadfestes.

Fylkesmannens vedtak er endelig.
Kopi av denne avgjørelsen er sendt partene.

Med hilsen

Odd Meldal
underdirektør
Hege Rasch-Engh
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Kopi:
Advokatfirmaet

Forsikring

Lønnuin DA, Fram Adokatfinna

AS, Høyer Finseth, Lise Rønbeck,

Help

Frogn kommune
Postboks 10
1441 Drøbak
e-post: postmottak@frogn.kommune.no

Deres ref.:

13/00461
Lilian Olsson

Vår ref.:

1200753/OG

Oslo

10.12.2015

Furuveien 1, gnr./bnr. 86/ 564
Revidert løsning adkomst/ parkering, terrengendringer med støttemur
Søknad om dispensasjon
Vi viser til vår søknad om dispensasjon i brev datert 29.09.2015. Det søkes om dispensasjon
fra avstandsbestemmelsene i plan- og bygningslovens § 29-4.
Basert på merknader fra naboer og Frogn kommune så har arkitekt etter dette revidert
løsninger for adkomst, parkering og støttemurer. Dette i et forsøk på å gjøre tiltaket så
minimalt som mulig. Støttemurer er forsøkt planlagt så lave som mulig og de er trukket vekk
fra nabogrensene så langt som mulig, men likevel slik at det vil kunne parkere 2 biler her.
Bilene vil ikke få snumulighet på egen eiendom og Furuveien må derfor benyttes. Eier skulle
gjerne hatt bedre plass men har altså prøvd å få til en akseptabel løsning som i tillegg er
trafikksikker ved at den er mest mulig oversiktlig. Snuhammer i tråd med avtale med
Furuveien veilag er medtatt.
Støttemur som ligger inntil nabogrense i øst er endret fra maks høyde 1,8 meter til maks
høyde ca. 1.32 meter. Støttemur på innsiden av trapp vil få en maks høyde fra eksisterende
terreng på 2,6 meter. For øvrig viser vi til vedlagte tegning som angir ny løsning.
Som vi har redegjort for tidligere så vil en nedkjøring til nordlig del av tomta, som naboene
hevder er den beste løsningen, medføre både høye og lengre støttemurer enn det vår
omsøkte løsning gir. Høydeforskjellen fra innkjøringen (kote 68.08) og ned til plassen nede
foran huset ved inngangen (kote 65.60) er på 2,48 m. Med en stigning på 1:7 så ville dette
krevd en nedkjøringsrampe med lengde på 17,36 m. Med omsøkte løsning så er vi nede på
denne plassen på ca. 10 meter.

Høyer Finseth AS
Postadresse: Engebrets vei 5, 0275 Oslo | Telefon sentralbord: 23 27 80 00 | Epost: post@hoyerfinseth.no | Org.nr: NO 947 624 105 MVA

Løsningen til naboene vil følgelig gi en støttemur mot nabo i øst med en høyde på godt 1,5
meter. Muren ville også blitt mye lengre. Når vi vet hvilke støttemurer med skjæringer og
oppbygging av terreng en i tillegg ville fått helt i nord så vil løsningen til naboene fått helt
andre konsekvenser for terrenginngrep og det visuelle intrykket.
Omsøkte løsning medfører derfor etter vårt skjønn de minste inngrepene og kanskje aller
viktigst de minste konstruksjonene.
Vi vil til slutt bemerke at høydegrunnlaget i Norge inkl. i Frogn kommune fra 01.01.2015 er
endret. I Frogn komme medfører dette at høydene er endret med 15 cm. Dette betyr at
Furuveien ved innkjøringen har fått endret kote fra 67.82 til 67.97. Parkeringsplassen har på
same måte fått endret kote fra 67.82 til 67.97. Høyden på topp gesims-oppspring på bolig er
endret fra 69.90 tilsvarende til kote 70.05.
Bygning og terreng vil følgelig ikke få endret relativ høyde. Vedlagt følger bekreftelse fra Solli
& Hoff på forholdet.
Vedlagt følger merknader (brev) fra de 3 naboene som ble varslet om endringen samt fra
Furuveien veilag v/ Morten Hansen (mail). Kommentarer til merknadene vil følge i eget brev.
Vi håper ovennevnte er tilfredsstillende informasjon for kommunen og avventer deres
behandling.

Med vennlig hilsen
Høyer Finseth AS

Odd Grøthe
Ansvarlig søker

Kopi: Tiltakshaver
Advokat Arve Lønnum

1200753/OG
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KONTROLLUTVALGET I FROGN

Sak 9/17 Rådmannens redegjørelse - arbeidsmiljø og
turnover i Frogn kommune
Saksbehandler:
Lene H. Lilleheier
Behandlingsrekkefølge
Frogn kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00051-5
Møtedato: 19.04.2017

Sekretariatets innstilling:
Redegjørelsen fra rådmannen om arbeidsmiljø og turnover i Frogn kommune tas til
orientering.
Vedlegg:
Arbeidsmiljø og turnover i Frogn kommune svarbrev til kontrollutvalget.pdf
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget vedtok i møte den 6. februar d.å å be om en redegjørelse fra
rådmannen om turnover og arbeidsmiljø i Frogn kommune, herunder; hva som er
gjort for å kartlegge det psykososiale arbeidsmiljøet, og om det er satt i verk tiltak
dersom funn indikerer behov for endringer.
I vedlagte redegjørelse av 7. mars 2017 skriver rådmannen at 4,7 % av de ansatte i
kommunen sluttet i tidsrommet 1.1.2016 til 1.1.2017. Når det gjelder kartlegging av
arbeidsmiljøet viser rådmannen til at alle enheter har gjennomført
medarbeiderundersøkelse FAKTOR 10. Resultatet viser en score for kommunen som
ligger på eller i overkant av landsgjennomsnittet. I etterkant har undersøkelsen blitt
fulgt opp med konkrete handlingsplaner i enhetene. Det gjennomføres i tillegg årlige
vernerunder for å kartlegge arbeidsmiljøet, med påfølgende tiltak ved behov. I tillegg
får alle ansatte tilbud om årlig medarbeidersamtale med sin nærmeste leder. Det
vises videre til sosiale sammenkomster og at enkelte enheter jobber med konkrete
faglige tiltak for å styrke arbeidsmiljøet.
Sekretariatet mener at rådmannen har besvart kontrollutvalgets forespørsel, og kan
ikke se at det fremkommer momenter som gir grunnlag for ytterligere undersøkelse.
Ås, 20. mars 2017
Lene H. Lilleheier/s./
rådgiver

KONTROLLUTVALGET I FROGN

Sak 10/17 Mål og problemstillinger forvaltningsrevisjon 2017
Saksbehandler:
Lene H. Lilleheier
Behandlingsrekkefølge
Frogn kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00035-4
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til mål og problemstillinger
for forvaltningsrevisjonsprosjektene i 2017.
2. Sekretariatet bes invitere 3 selskap til å gi et samlet tilbud om
gjennomføringen av begge prosjektene.
3. Tilbudene skal vektes etter følgende fordeling:
1. Pris/totalkostnad 40 – 70%
2. Kvalitet 30 – 60 %

Vedlegg:
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvlaget vedtok 6. februar d.å., jf. sak 3/17 at følgende
forvaltningsrevisjonsprosjekt skal gjennomføres i 2017:
- Etikk og habilitet
- IKT
Sekretariatet foreslår følgende mål og problemstillinger for prosjektene:
1. Etikk og habilitet
Kommunen har utarbeidet etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte, sist revidert i 2015:
https://www.frogn.kommune.no/enheter/personal-organisasjon-og-politikk/lokalpolitikk-ifrogn/etiske-retningslinjer-for-ansatte-og-folkevalgte-i-frogn-kommune/
Formål:

Formålet med prosjektet er å se på hvordan de etiske retningslinjene for Frogn
kommune er implementert i organisasjonen, hvordan de blir fulgt opp og brukt, samt
hvordan gjeldende habilitetsregler blir ivaretatt både på administrativt og politisk nivå.

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse:
Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:
Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no

Problemstillinger:
1. I hvilken grad er de etiske retningslinjene kjent blant ansatte og folkevalgte i
kommunen?
2. I hvilken grad blir de etiske retningslinjene etterlevd?
3. Hvilke risikoområder finnes for brudd på de etiske retningslinjene?
4. Hvilke kontrollrutiner er etablert for å sikre at retningslinjene etterleves?
5. Hvordan ivaretas kravet til habilitet i forbindelse med kommunens
saksbehandling?
6. Hvordan ivaretas kravet til habilitet i forbindelse med behandling av saker i
politiske organer?

2. IKT
IKT ble under arbeidet med overordnet analyse pekt ut som et særlig kritisk
risikoområde i kommunen. Vi vil i det følgende foreslå en forvaltningsrevisjon med
fokus på IKT-sikkerhet og drift.
Formål:
Formålet med prosjektet er å kartlegge og vurdere kommunens sentrale IKTfunksjoner med fokus på sikkerhet, drift og overordnede målsetninger og rutiner.
1. I hvilken grad har kommunen klare strategier og planer knyttet til
investeringer innenfor IKT-området, og hvordan etterleves disse?
2. I hvilken grad har kommunen tilfredsstillende kontroll, drift og
vedlikehold av IKT-systemer?
3. Har kommunen tilfredsstillende systemer og rutiner for å avdekke,
redusere og forhindre potensielle IKT-risikoer?
4. I hvilken grad har kommunen rutiner for å gjenoppta normal drift etter
en driftsstans?
5. Har kommunen tilfredsstillende rutiner og retningslinjer for å sikre
personopplysningsforskriftens krav til konfidensialitet, tilgjengelighet og
integritet i opplysningene?

3. Konkurranseutsetting
I kontrollutvalgets budsjett for 2017 ble det avsatt kr 474 000 inkl. mva. for å
gjennomføre to forvaltningsrevisjonsprosjekter.
Forventet pris er under grenseverdien i anskaffelsesregelverket på kr 1 100 000.
Kjøpet kan da skje ved at en inviterer et begrenset antall revisjonsselskap til å gi et
samlet tilbud. Sekretariatet innstiller om samme vekting av tilbudene som i fjor.
Innen kvalitet skal det legges vekt på erfaring med tilsvarende tema i
forvaltningsrevisjon, forståelsen av oppdraget og forslag til løsning av oppdraget.
Tilbud som går over budsjettrammen kan bli avvist.
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Valg av revisor for dette oppdraget gjøres av kommunestyret etter innstilling fra
kontrollutvalget.

Ås, 20. mars 2017

Lene H. Lilleheier/s./
rådgiver
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KONTROLLUTVALGET I FROGN
Sak 11/17 Orienteringssaker
Saksbehandler:
Lene H. Lilleheier
Behandlingsrekkefølge
Frogn kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00061-1
Møtedato: 19.04.2017

Sekretariatets innstilling:
Sakene tas til orientering.

VEDLEGG:
1) Godkjent protokoll fra kontrollutvalgets møte 6. februar 2017
2) Kommunens landbruksoppgaver – lysbilder fra fellesmøtet i Ås 7. februar
2017
3) FKTs fagkonferanse 7. – 8. juni 2017 – program.
4) Kommunestyrets vedtak 6.3.2017 – Forlengelse av avtalen om
regnskapsrevisjon med KPMG
5) Kopi av kontrollrapport 2016 fra Skatteetaten vedr skatteoppkreverfunksjonen
for Frogn kommune.
6) Kontrollutvalgets aktivitetsplan per mars 2017

Ås, 20. mars 2017

Lene H. Lilleheier/s./
rådgiver

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse:
Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:
Rådhusplassen 29
64 96 20 59 (m): 920 16 409
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no

MØTEPROTOKOLL
Frogn kontrollutvalg
Møtetid:
Sted:

06.02.2017 kl. 14:00
Frogn rådhus - Fraunar
Møtet ble avsluttet kl. 15:36

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.
Møtende medlemmer:
Knut Erik Robertsen (Ap), Øyvind Solli (H), Eva Jorun Bækken Haugen (H), Tom
Lennart Pedersen (Pp), Helge G. Simonsen (V)

Fra administrasjonene møtte:
For rådmann: Olav Neander, kommunalsjef (sak 1/17)
Anne Irene Bollestad, enhetsleder barn, unge og familier (sak 1/17)

Møtesekretær:
Lene H. Lilleheier, FIKS
Diverse merknader:
Det ble meldt inn tre saker til eventuelt.

Møteprotokoll godkjent 09.02.2017

Knut Erik Robertsen/s./
leder

Øyvind Solli/s./
nestleder

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
64 96 20 59 (m): 920 16 409
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no

Saksliste
Side
Saker til behandling
1/17

15/00255-6

Rådmannens tilbakemelding - forvaltningsrevisjon
barnevern

3

2/17

17/00034-1

Teleslynge i kommunestyresalen

4

3/17

17/00035-1

Tema forvaltningsrevisjon 2017
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17/00037-1

Kontrollutvalgets årsrapport 2016
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5/17

17/00004-1

Orienteringssaker
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Eventuelt

Frogn kontrollutvalg 06.02.2017
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Saker til behandling

Frogn KU-1/17
Rådmannens tilbakemelding - forvaltningsrevisjon barnevern
Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapporten om barnevern i Frogn kommune til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 06.02.2017:
Kommunalsjefen og enhetslederen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.
Votering: Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 06.02.2017:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapporten om barnevern i Frogn kommune til orientering.

Frogn kontrollutvalg 06.02.2017
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Frogn KU-2/17
Teleslynge i kommunestyresalen
Sekretariatets innstilling:
Rådmannens svar til kontrollutvalget om teleslynge i Kommunestyresalen tas til
orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 06.02.2017:
Helge Simonsen uttrykte tilfredshet med tilbakemeldingen, men pekte på at lokaler
med teleslynge i henhold til gjeldende forskrift skal merkes.
Knut Erik Robertsen foreslo at kontrollutvalget anmoder rådmannen om å merke
inngangen til kommunestyresalen.
Votering: Innstilingen med tillegg av forslaget fra Robertsen, ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 06.02.2017:
Rådmannens svar til kontrollutvalget om teleslynge i Kommunestyresalen tas til
orientering. Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å merke inngangen til
kommunestyresalen i tråd med forskrift om tekniske krav til byggverk.

Frogn kontrollutvalg 06.02.2017
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Frogn KU-3/17
Tema forvaltningsrevisjon 2017
Sekretariatets innstilling:
Saken ble lagt frem uten innstilling fra sekretariatet.

Frogn kontrollutvalgs behandling 06.02.2017:
Utvalget samlet seg om to tema for forvaltningsrevisjon: IKT og Etikk og habilitet. Det
ble understreket at internkontroll må inngå som eget underpunkt i begge prosjektene.
Votering: De fremsatte forslagene ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 06.02.2017:
Kontrollutvalget vil gjennomføre forvaltningsrevisjoner innen følgende områder i
2017:
1. IKT
2. Etikk og habilitet.
Utvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for
prosjektene.

Frogn kontrollutvalg 06.02.2017
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Frogn KU-4/17
Kontrollutvalgets årsrapport 2016
Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 06.02.2017:
Forslag fra Helge Simonsen om tillegg til punkt 6 i årsrapporten:
Etter siste setning i avsnittet om «Saksbehandlersaken»: «Kontrollutvalget beklager
at rådmannen ikke har levert en tilbakemelding innen fristen.»

Votering: Innstilingen med tillegg av innkommet forsalg ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 06.02.2017:
1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 vedtas med tillegget som ble fremsatt i
møtet.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering.

Frogn KU-5/17
Orienteringssaker
Sekretariatets innstilling:
Sakene tas til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 06.02.2017:
Votering: Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 06.02.2017:
Sakene tas til orientering.

Frogn kontrollutvalg 06.02.2017

Side 6 av 7

Eventuelt
Mottatt henvendelse «Klage på saksbehandling… gnr. 86 bnr 564»
Knut Erik Robertsen orienterte om at saken som tidligere er distribuert til utvalget via
e-post, er oversendt rådmannen for uttalelse. Et ettersendt vedlegg til saken fra
«Help forsikring» adressert til Frogn kommune den 14. oktober 2016 ble delt ut i
møtet.
Saksbehandlersaken
Knut Erik Robertsen opplyste om at rådmannens sluttrapport nylig er mottatt av
sekretariatet, og at saken kommer opp på utvalgets neste møte.
Arbeidsmiljø og turnover i Frogn kommune
Øyvind Solli har mottatt flere tips om høy turnover i Frogn kommune, og foreslo at
utvalget følger opp saken med en forespørsel til rådmannen.
Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til følgende vedtak:
Vedtak:
Kontrollutvalget ber rådmannen om en redegjørelse om turnover og arbeidsmiljø i
Frogn kommune herunder; hva som er gjort for å kartlegge det psykososiale
arbeidsmiljøet, og om det er satt i verk tiltak dersom funn indikerer behov for
endringer.

Frogn kontrollutvalg 06.02.2017
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Kommunenes oppgaver på
landbruksområdet

v/ Lars Martin Julseth, landbrukssjef

Gjennomføring av landbrukspolitikken
i Norge
•
•
•
•
•

Landbruks- og matdepartementet
Landbruksdirektoratet
Fylkesmannen
(Fylkeskommunene)
Kommunene

Overordnede mål for norsk
landbruks- og matpolitikk

Landbruksforvaltningens rolle og
oppgaver
Fylkesmannen (embetsoppdrag 2015)
•
•
•
•
•

Ansvar for oppfølging av landbrukspolitikken
regionalt og lokalt
Utviklings- og forvaltningsoppgaver
Forvaltning av økonomiske og juridiske
virkemidler for jord- og skogbruk (og reindrift),
inkl. kontrolloppgaver
Klageorgan
Kompetansesenter på landbruks- og
matområdet
•
•

Videreutvikling av kommunenes rolle som
landbrukspolitisk aktør
Oppfølging, veiledning og kompetanseheving

Landbruksforvaltningens rolle og
oppgaver
Kommunene – St.meld. 9 (2011-2012)
1.linje myndighet på landbruksområdet
• Vedtaksmyndighet, økonomiske og
juridiske virkemidler
•
•
•
•
•

•

Tilskudd til inntekts- og velferdspolitiske tiltak
Tilskudd til miljøtiltak i jordbruket
Tilskudd til nærings og miljøtiltak i
skogbruket
Tilskudd til økologisk landbruk
Diverse forskrifter

Kontrollansvar - tilskuddsmottaker

Landbruksforvaltningens rolle og
oppgaver
Kommunene – St.meld. 9 (2011-2012)
1.linje myndighet på landbruksområdet
• Vedtaksmyndighet
•
•
•
•

•

Jordloven
Skogloven
Konsesjonsloven
Odelsloven

Innstillende myndighet for IN
•

Forvaltning av bygdeutviklingsmidler

Kommunens rolle som landbruksmyndighet
• Myndighetsutøver
o
o
o

Forvalter av lover og forskrifter
Forvalter av tilskuddsordninger
Kontroll

o

o

Lov- og regelverk som angår
landbruket
Henvise videre, til FM, IN,
veiledningsapparat
søknadsutfylling

o

Miljøtiltak, næringsutvikling,

o
o

Kommunale planer
Gjødselplaner, miljøtiltak,
bygninger?

• Veileder
o

• Rådgiver

• Planlegger

Landbruket i Follo

Landbruket i Follo 2015
Kornareal
dekar

Gras

Potet

Vestby

31 000

3 500

20

Ski

33 000

3 000

Ås

32 000

5 600

Frogn

11 000

Nesodden
Oppegård

Sum Follo

Grønnsaker

Frukt og bær Antall søkere
om prod.
tilskudd

5

20

85

560

50

90

250

150

120

78

600

70

700

200

37

3 500

2 000

0

0

15

14

520

430

0

0

20

3

15 130

340

1415

425

307

1200
8%

2

111 020

Herav økologisk 1140
areal
1%

12
50

Antall bruk går ned – areal pr bruk går opp

Husdyr i Follo

Ant øko-bruk og bruk m. husdyr i Follo
Ant.bruk Øko
Vestby
3
Ski
3
Ås
4
Frogn
1
Nesodden
Oppegård 1

Hest Melk Storfekjøtt Gris Høns Sau

Sum Follo

51

12

17

3

9

4

6

3

15

3

3

4

6

6

9

2

5

3

5

9

6

0

0

0

3

2

4

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

9

18

12

22

22

Muligheter for landbruket i Follo
•
•
•
•
•
•
•

Gode vekstvilkår/klima
Grønnsaker og bær
«Inn på tunet»
Besøksgårder
Stort nærmarked
Kortreist mat
Fagmiljøer

Utfordringer for landbruket i Follo
• Utbygging/arealpress
• Massedeponier
• Annen
næringsvirksomhet
• Andre
inntektsmuligheter

Avtale om felles landbrukskontor i Follo

§ 28-1 b. Administrativt vertskommunesamarbeid
1.En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune) at
vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert myndighet fra
samarbeidskommunen i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.
2. Bestemmelsen i nr. 1 gjelder tilsvarende for vertskommunesamarbeid mellom fylkeskommuner.
3. Delegasjon av myndighet som nevnt i nr. 1 skjer ved at kommunestyret eller fylkestinget selv gir
instruks til egen administrasjonssjef om delegasjon til administrasjonssjefen i vertskommunen.
4. Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet der
delegasjon er skjedd i samsvar med nr. 3.

5. En samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om utøvelsen av den delegerte myndighet
i saker som alene gjelder samarbeidskommunen eller berørte innbyggere.
6. For vedtak vertskommunen treffer etter delegasjon fra en samarbeidskommune, har
samarbeidskommunen samme omgjøringsmyndighet som etter forvaltningsloven § 35 første ledd.

Avtale om felles landbrukskontor i Follo

Avtale om felles landbrukskontor i Follo

Sammensetning av det koordinerende utvalg for Follo
landbrukskontor i 2016
Kommune

Fast representant

Fast vara representant

Ås

Trine Christensen, leder

Emil Schmidt

Oppegård

Anne Holten

Kristin Swendgaard

Nesodden

Aslak Hovland Jakobsen

Eva-Kristin Danielsen

Frogn

Eli Moe

Ann-Mari Nylund

Ski

Hans Vestre

Stein Engebretsen

Vestby

Hege Torjussen

Grete Torvund

Utvalget hadde 3 møter i 2016.
Sakliste og referater legges ut på landbrukskontorets hjemmeside

Avtale om felles landbrukskontor i Follo

Avtale om felles landbrukskontor i Follo

Avtale om felles landbrukskontor i Follo

Delegasjon av myndighet
• Kommunene har myndighet på landbruksområdet i henhold til
en rekke lover og forskrifter. I kurante saker og i saker uten
prinsipiell betydning delegerer kommunestyret til rådmannen
å fatte vedtak og avgi uttalelser.
• Rådmennene i Vestby, Ski, Frogn, Nesodden og Oppegård
delegerer i henhold til kommunelovens bestemmelser denne
myndigheten videre til rådmannen i Ås.

• Rådmannen i Ås har ansvaret for videre delegering av
myndighet til landbrukssjefen.

Delegasjon av myndighet
Status:
• Vestby: Nytt delegasjonsreglement fra 2016
• Ski: Nytt delegasjonsreglement fra 2016
• Frogn: Nytt delegasjonsreglement fra 2015
• Oppegård: Delegasjon til rådmannen i Ås 2008,
politisk reglement 2015
• Nesodden: Delegasjon til landbrukssjefen 2010

Delegasjon av myndighet
Beiteloven
Kommunestyrets ansvar i hht §§ 12, 13 og 16 delegeres til rådmannen, som delegerer videre
til rådmannen i Ås.
Dyrehelsepersonelloven
Kommunens plikt til å sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell i
hht. § 3a delegeres fra kommunestyret til rådmannen, som delegerer videre til rådmannen i
Ås.
Forpaktningsloven
Kommunens plikter i hht. § 1 delegeres fra kommunestyret til rådmannen, som delegerer
videre til rådmannen i Ås. Kommunens myndighet i hht §§ 4, 6, 7, 11 og 17 delegeres fra
kommunestyret til rådmannen, som delegerer videre til rådmannen i Ås.
Gjerdeloven
Kommunens myndighet i hht. § 18 delegeres fra kommunestyret til rådmannen, som
delegerer vider til rådmannen i Ås.
Hanndyrloven
Kommunens rettighet i hht. § 4 delegeres fra kommunestyret til rådmannen, som delegerer
vider til rådmannen i Ås.

Delegasjon av myndighet
Jordloven
Kommunens myndighet til å fatte vedtak og gi uttalelser i saker der slik myndighet
er tillagt kommunen etter jordloven delegeres fra kommunestyret til rådmannen,
som delegerer videre til rådmannen i Ås.
Konsesjonsloven
Kommunestyret delegerer myndighet til å fatte vedtak og gi uttalelser i hht
konsesjonsloven til rådmannen, som delegerer videre til rådmannen i Ås.
Odelsloven
Kommunestyret delegerer myndighet til å fatte vedtak og gi uttalelser i hht.
odelsloven til rådmannen, som delegerer videre til rådmannen i Ås.
Skogbruksloven
Kommunens myndighet til å fatte vedtak og gi uttalelser der slik myndighet er
tillagt kommunen etter lov om skogbruk delegeres fra kommunestyret til
rådmannen, som delegerer videre til rådmannen i Ås.

Delegasjon av myndighet
Forskrift om organisk gjødsel.
Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav, hjemlet i jordloven, forurensningsloven og
matloven.
Kommunens myndighet etter forskriftens Del III, bestemmelser om lagring og bruk delegeres fra
kommunestyret til rådmannen, som delegerer videre til rådmannen i Ås.
Forurensningsforskriften.
Forskrift om begrensning av forurensning, hjemlet i forurensningsloven.
Kommunenes myndighet etter forskriftens del I, kap.4 Anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt
delegeres fra kommunestyret til rådmannen, som delegerer videre til rådmannen i Ås.
Forskrift om plantevernmidler.
Hjemmel i matloven. Kommunens myndighet delegert fra Mattilsynet etter kap. III Autorisasjonsbevis,
kap VI Særlige krav ved spredning fra luftfartøy og kap.VII Generelle krav ved spredning, delegeres
fra kommunestyret til rådmannen, som delegerer videre til rådmannen i Ås.
Forskrift om floghavre
Hjemmel i matloven. Kommunenes myndighet til å utføre første års offentlig kontroll når det anmodes
om at landbrukseiendom fjernes fra det offentlige floghavreregisteret delegeres fra kommunestyret til
rådmannen, som delegerer videre til rådmannen i Ås

Landbrukssjef: Lars Martin Julseth
Telefon: 6496 2081 / 9706 5846
E-post: lars.martin.julseth@as.kommune.no
Arbeidsområder: Faglig og administrativ leder, plan- og utvikling, lovsaker, prosjekter.
Utdanning: NLH-kandidat jord- og plantefag 1977

Skogbrukssjef Morten Lysø
Telefon: 6496 2085 / 9111 4854
E-post: morten.lyso@as.kommune.no
Arbeidsområder: Skogbruk (lov, tilskudd, skogfond), landbrukskontorets internettside.
Utdanning: NLH-kandidat skogfag 1992

Rådgiver Stein Sæter
Telefon: 6496 2084 / 9941 4545
E-post: stein.sater@as.kommune.no
Arbeidsområder: Lovsaker, vannmiljø, kulturlandskap, BU-midler.
Utdanning: NLH-kandidat allsidig jordbruk 1981
Landbruksveileder Tormod Solem
Telefon: 6496 2083 / 9173 1864
E-post: tormod.solem@as.kommune.no
Arbeidsområder: Tilskudd, areal/kart, vannmiljø, kulturlandskap, floghavre, slam, planering.
Utdanning: Agrotekniker Blæstad landbruksskole 1979
Landbruksveileder Lene Thomas
Telefon: 6496 2080
E-post: lene.thomas@as.kommune.no
Arbeidsområder: Merkantilt, tilskudd, velferdsordningene, økologisk jordbruk,
autorisasjonsbevis, veterinærvakt.
Utdanning: NLH-kandidat hagebruk 1994
Landbruksrådgiver Kristine Skaiaa Born
Telefon: 6496 2082 / 9596 5943
E-post: kristine.born@as.kommune.no
Arbeidsområder: Viltforvaltning (Ås kommune), landbruksveier, skogfond, landbrukskontorets
internettside.
Utdanning: Master i naturforvaltning ved NMBU 2014

• 6 medarbeidere
• Bred kompetanse
- Jordbruk
- Skogbruk
- Lovforvaltning
- Miljøtiltak
- Tilskuddsforvaltning
- Naturforvaltning
• Lang erfaring
• Fordeler arbeidsområder

Kommunal landbruksforvaltning arbeidsområder
•
•

Forvalter kommunenes oppgaver på landbruksområdet.
Har myndighet etter lover og forskrifter – delegert fra rådmenn
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Jordlov, konsesjonslov, odelslov, skogbrukslov – fatter vedtak i enkeltsaker

Deltar i kommunenes planarbeid, uttalelser til byggesaker i LNF-omr
Deltar i plansamarbeidet – Areal og samferdselsgruppa og andre
nettverksgrupper i Follo
Veiledning og service til brukere
Forvalter tilskuddsordningene, vedtak om tilskudd
Gir veiledning og godkjenner planer for miljøtiltak i jordbruket
Gir veiledning og behandler søknader om investeringsstøtte til
utbygging på landbrukseiendommer og bygdeutviklingsprosjekter
Deltar i Vannområdeutvalg, Pura og Morsa
Viltforvaltningen for Ås

Tilskuddsforvaltningen
• Produksjonstilskudd og avløserordningen – Ca 45 millioner pr år
til Follo
• Regionalt miljøprogram – årlige tilskudd til miljøtiltak
(forurensingstiltak) – Ca 6 mill. pr år
• SMIL og NMSK – investeringer i miljøtiltak (flerårig) – ca 1,5 – 2
mill pr år
• Dreneringstilskudd – fra 2014 – ca 1 mill i 2016 (1000 dekar)
• Kontrollansvar - tilskuddsmottaker
Elektroniske forvaltningssystemer
Samordning på gang (E-stil)
Arealgrunnlag : digitale arealdata

• Fylkesmannen har kontroll og tilsyn med ordningene

Lovforvaltningen
• Jordloven
– Søknader om omdisponering av dyrket og
dyrkbar jord - jordlovens § 9
– Søknader om deling av landbrukseiendomjordlovens § 12
- Forskrift om landbruksveier
Klart lovverk, forskrifter og rundskriv fra LMD,
faglige vurderinger, ikke politiske –
Kurante saker

Lovforvaltningen - jordlova
Kap. I. Føremålet med lova
§ 1.Føremål
Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med
skog og fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten
som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket.
Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert
bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet
til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar.
Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal
disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av
arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om
jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som
grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter.

Lovforvaltningen - jordlova
«§ 9.Bruk av dyrka og dyrkbar jord
Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar
jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida.
Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av
tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast
omsyn til godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper
for landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi.
Det skal òg takast omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. Det kan
krevjast lagt fram alternative løysingar.
Samtykke til omdisponering kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei
føremåla lova skal fremja.
Dispensasjonen fell bort dersom arbeid for å nytta jorda til det aktuelle føremålet ikkje er
sett i gang innan tre år etter at vedtaket er gjort.
Departementet kan påby at ulovlege anlegg eller byggverk vert tekne bort.»
Søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord i LNF-områder:
Avslag som kurant sak

Lovforvaltningen - jordlova
• Kap. V. Deling av landbrukseigedom
§ 12.Deling
Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast
av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til
del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av
eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i
sameige.
Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord
takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til
deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9.
Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til
rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna
omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om
delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan
leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.

Lovforvaltningen - konsesjon
• Konsesjonsloven
Søknader om konsesjon for erverv av landbrukseiendom
§ 1.(lovens formål)
Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom
for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike
eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å
tilgodese:
1. framtidige generasjoners behov.
2. landbruksnæringen.
3. behovet for utbyggingsgrunn.
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser.
5. hensynet til bosettingen.

Lovforvaltningen - konsesjon
Kapittel 4. Forhold av betydning for om konsesjon skal gis

§ 9.(særlige forhold for landbrukseiendommer)
Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til
landbruksformål skal det legges særlig vekt på:
1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling,
2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området,
3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,
4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen,
5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.
Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i
eiendommen, eller antallet sameiere økes.
Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. Det skal legges vekt på
hensynet til dem som har yrket sitt i landbruket

Lovforvaltningen
Saker etter skogbruksloven: Vesentlig fagsaker –
– Forvaltning av
skogfond/skogfondsregnskap/tilskudd(ungskogpleie)
– Forskrift om bærekraftig skogbruk
– Foryngelseskontroll
– Skogsveier
– Behandling av hogstmeldinger innenfor Marka

Saker etter odelsloven:
Sjeldne saker
Komplisert lovverk
Kan være behov for juridisk kompetanse

Delegerte vedtak fra landbrukssjefen 2016.
Kommune

jordloven

konsesjonsloven

Sum

Vestby

5

8

13

Ski

3

5

8

Ås

12

3

15

Frogn

5

1

6

Nesodden

1

1

2

Oppegård

1

5

6

Sum

27

23

50

Klagesaker
• Antall
– Ski: 1 klage på avslag konsesjon – innvilget av FM
– Ås: 3 klager på avslag på deling, 1 omgjort av oss, 2 er til behandling hos
FM
– Frogn: 1 avslag på deling, til behandling hos FM

• Saksgang
– Klagen gjennomgås og vurderes av førsteinstansen, kan endre
vedtaket hvis nye, avgjørende opplysninger
– Ved opprettholdt avslag sendes saken til klageinstansen for
avgjørelse (Fylkesmannen)
– Ski: politisk behandling av klagesaker før eventuell oversendelse
til klageinstans.

http://www.follolandbruk.no/
Takk for meg!

FAGKONFERANSE | KONTROLL OG TILSYN
Tromsø | 7 - 8. juni 2017
Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) | 7. juni 2017

#fkt2017

Dag 1

Onsdag 7. juni 2017

09.00 – 10.00

Registrering med mat

10.00 – 10.15

Velkommen til fagkonferansen
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT

10:15 – 10.45

Åpning
Stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp), leder av Stortingets kommunal- og
forvaltningskomité

10.45 – 11.00

Spørsmål og kommentarer fra salen
OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Fjord1-saken
Kontrollutvalgsleder Frank Willy Djuvik (Frp), Sogn og Fjordane fylkeskommune

11.00 – 12.00

Helseinnkjøpssaken
Kontrollutvalgsleder Gunnar Topland (H), Grimstad kommune
Åpenhet og etikk
Spesialrådgiver Tor Dølvik, Transparency International Norge

12.00 – 12.20

Pause (Kaffe)

12.20 – 13.00

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
– paneldebatt med åpning for spørsmål og kommentarer fra salen
Medvirkende: Djuvik, Topland og Dølvik

13.00 – 14.00

Lunsj
ÅRSMØTE 2017 I FKT

14.00 – 14.30

Registrering til årsmøte 2017

14.30 – 15.30

Årsmøte 2017

17.00 – 19.00

Sosialt program – omvisning på Mack – verdens nordligste bryggeri

20.00

Felles middag på hotellet

www.fkt.no

Dag 2

Torsdag 8. juni 2017
Korrupsjon i kommunal sektor – slappe kontrollutvalg?

09.00 – 10.30
(m/innlagt pause)

Professor Petter Gottschalk, Handelshøyskolen BI

10.30 – 10.45

Spørsmål og kommentarer fra salen

10.45 – 11.00

Pause/utsjekking

Kommuneregnskap for politikere
11.00 – 11.30
Revisjonssjef Åge Sandsengen, Kommunerevisjon IKS
11.30 – 12.30

Lunsj

12.30 – 13.00

Kommuneregnskap for politikere, forts.

13.00 – 13.15

Spørsmål og kommentarer fra salen

13.15 – 13.30

Pause

Hva kan kontrollutvalget forvente av sekretariatet?
13.30 – 14.05
Rådgiver Torbjørn Berglann, KonSek Midt-Norge IKS
14.05 – 14.20

Spørsmål og kommentarer fra salen

Avslutning
14.20 – 14.30
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT

www.fkt.no

PRAKTISK INFORMASJON

INFORMASJON OM ÅRSMØTET
Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som har
tale-, forslags- og stemmerett.
Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til
sekretariatet innen seks uker før årsmøtet, altså innen 26. april 2017.
Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 24. mai 2017.
Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med
stemmerett, må innmelding skje innen 24. mai 2017.
Leder i valgkomiteen: Anne-Karin Femanger Pettersen, daglig leder i Østfold
kontrollutvalgssekretariat | akfp@fredrikstad.kommune.no | Mobil: 414 71 166 | Tlf.: 400 05 206
Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se nettsiden www.fkt.no eller kontakt
sekretariatet.

KONTAKTINFORMASJON TIL SEKRETARIAT
Bjørn Bråthen: Tlf. 403 90 775
E- postadresse: fkt@fkt.no

www.fkt.no

PÅMELDING
Påmelding via særskilt skjema på FKTs nettside: www.fkt.no
Bindende påmelding innen tirsdag 4. april 2017. Det tas forbehold om endringer i programmet.
Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på
kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen
gir full deltakeravgift.
DELTAKERAVGIFT





Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr 6 400 (Ikke medlem kr 6 900)
Deltakelse uten overnatting, sosialt program og middag (dagpakke): Kr 5 000
(Ikke medlem kr 5 500)
FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla).
Ekstra overnatting fra 6. – 7. juni 2017: Kr 1 350

ANNEN INFORMASJON
Omvisning på Mack – verdens nordligste bryggeri
Bli med på en innholdsrik omvisning i Macks historiske lokaler og få en spennende
bryggeriopplevelse. Omvisningen starter i Kjeller 5. Turen fortsetter inn i Kjeller 4 for filmvisning,
deretter går vi videre i de gamle ølkjellerne fra 1877, hvor dere får et innblikk i Macks fargerike
historie. Turen fortsetter til vårt moderne mikrobryggeri.
Mack ligger i gangavstand fra hotellet.
Scandic Ishavshotel, Fredrik Langesgate 2, 9008 Tromsø | Nettside
Det går både flybuss og ordinær rutebuss fra Tromsø lufthavn Langnes til hotellet. Reisetiden er ca.
15 minutter.

www.fkt.no
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Deres ref.

Vår ref.
14/02679-27

Saksbehandler
Guro Merlid

Dato
13.03.2017

Forlengelse av avtalen med KPMG om regnskapsrevisjonen oversendelse av kommunestyrets vedtak fra 6.3.2017
Kommunestyret behandlet ovennevnte sak i møte 6.3.2017, sak 36/17.
Kommunestyret gjorde følgende vedtak:
«1. Kommunestyret vil benytte seg av opsjonen til å fornye avtalen med KPMG AS med
ett år, fra 1. mai 2017 til 30. april 2018.
2. Kommunestyret ber rådmannen inngå avtalen med KPMG AS.»

Vedlagt følger saksutskrift av saken.

Med hilsen

Guro Merlid
Teamkoordinator politiske tjenester
Dokumentet er elektronisk godkjent.
Vedlegg:
Saksutskrift Kommunestyret 2015-2019 06.03.2017 Forlengelse av avtalen
med KPMG om regnskapsrevisjonen
Kopi:
Enhet for personal,

Wenche Korpberget

Postadresse
Postboks 10
1441 Drøbak
postmottak@frogn.kommune.no

Besøksadresse
Rådhusveien 6
1443 DRØBAK
www.frogn.kommune.no

Postboks 10

Telefon
Telefaks

64 90 60 00

1441 DRØBAK
Org.nr.
Bankgiro

963 999 089
1617.07.02720
Side 1 av 3

organisasjon og
politiske tjenester
Enhet for økonomi

Jo-Ragnar Finserås

Postboks 10

Frogn kommune- Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester
Vår ref.: 14/02679-27
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Frogn kommune

Saksutskrift
Forlengelse av avtalen med KPMG om regnskapsrevisjonen
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

14/02679-24
Guro Merlid

Saksgang
1 Kommunestyret 2015-2019

Møtedato
06.03.2017

Saknr
36/17

Kommunestyret 2015-2019s behandling 06.03.2017:
Votering:
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyret 2015-2019s vedtak 06.03.2017:
1. Kommunestyret vil benytte seg av opsjonen til å fornye avtalen med KPMG AS med
ett år, fra 1. mai 2017 til 30. april 2018.
2. Kommunestyret ber rådmannen inngå avtalen med KPMG AS

Saksutskriften bekreftes
Frogn, 10.mars 2017

Guro Merlid

Dokumentet er elektronisk godkjent

Postadresse
Postboks 10
1441 Drøbak
postmottak@frogn.kommune.no

Besøksadresse
Rådhusveien 6
1443 Drøbak
www.frogn.kommune.no

Telefon
Telefaks

64 90 60 00
64 90 60 01

Org.nr.
Bankgiro

963 999 089
1617.07.02720
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Tidligere behandlinger

Kontrollutvalgets innstilling:
1. Kommunestyret vil benytte seg av opsjonen til å fornye avtalen med KPMG AS med
ett år, fra 1. mai 2017 til 30. april 2018.
2. Kommunestyret ber rådmannen inngå avtalen med KPMG AS

Vedlegg:
Vedlegg 1 - Avtale om revisjonstjenester mellom KPMG og Frogn kommune
Vedlegg 2 - Vedlegg A - Kravspesifikasjon til oppdragsgivers konkurransegrunnlag
Vedlegg 3 Uttalelse fra Frogn kommune vedr KPMG som regnskapsrevisor

Frogn kommune
Vår ref.: 14/02679
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SAKSUTREDNING:
Sammendrag:
Kontrollutvalget har oversendt sak til kommunestyret om forlengelse av avtalen med
KPMG om regnskapsrevisjonen. Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret benytter
seg av opsjonen til å fornye avtalen med KPMG AS med ett år.
Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget behandlet i møte 6.12.2016, sak 42/16 om forlengelse av avtalen med
KPMG om regnskapsrevisjon.
Frogn kontrollutvalgs behandling 06.12.2016:
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Frogn kontrollutvalgs vedtak 06.12.2016:
1. Kommunestyret vil benytte seg av opsjonen til å fornye avtalen med KPMG AS med
ett år, fra 1. mai 2017 til 30. april 2018.
2. Kommunestyret ber rådmannen inngå avtalen med KPMG AS
Saken er utredet slik av kontrollutvalgets sekretariat:

«Saksfremlegg
Sekretariatets innstilling:
1. Kommunestyret vil benytte seg av opsjonen til å fornye avtalen med KPMG AS med
ett år, fra 1. mai 2017 til 30. april 2018.
2. Kommunestyret ber rådmannen inngå avtalen med KPMG AS
Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Vedlegg:
Kontrakt KPMG og Frogn kommune undertegnet, 171014 Vedlegg A - Kravspesifikasjon
- Frogn og Vestby kommuner.pdf, Uttalelse fra Frogn kommune vedr KPMG som
regnskapsrevisor
SAKSUTREDNING:
Kommunestyret fattet i sak 17/15 Valg av revisor for Frogn kommune følgende vedtak:
Kommunestyret velger KPMG AS som kommunens regnskapsrevisor for
perioden 1. mai 2015 til og med 30. april 2017, med opsjon for oppdragsgiver til å
forlenge avtalen med 1 + 1 år.

Frogn kommune
Vår ref.: 14/02679
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Det er kommunestyret som velger kommunens revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av
innstilling fra kontrollutvalget. Jf. Kommuneloven § 78 nr.4. Sekretariatet legger til grunn
at dette også gjelder ved spørsmål om eventuell bruk av opsjon til å forlenge slik avtale.
Sekretariatet tolker avtalens bestemmelse om «å kunne forlenge av avtalen med 1 + 1
år» med at avtalen bare kan forlenges med ett år av gangen.
Vedlagt følger kopi av avtale om revisjonstjenester mellom Frogn kommune og KPMG
AS datert 8.5.2015 og vedlegg A Kravspesifikasjon til oppdragsgivers
konkurransegrunnlag. Dette vedlegget inngår som en del av kontrakten, jf. kap. 2.1 i
kontrakten.
Sekretariatet har innhentet rådmannens uttalelse om sine erfaringer med revisor.
Rådmannen uttaler i vedlagt brev datert 22. november d.å. til FIKS:
Frogn kommune er godt fornøyd med KPMG som regnskapsrevisor både i forhold til
godt og smidig samarbeid, effektiv jobbutførelse, relevante anbefalinger og lettfattelige,
helhetlige og oversiktlige tilbakemeldinger. KPMG har gjennomgående god kompetanse
og tilbyr spisskompetanse når det er behov for dette.
Sekretariatet har for sin del hatt et godt samarbeid med revisor. Revisor har møtt fast i
kontrollutvalgets møter. Planer og rapporter er levert som forutsatt. Revisor har ikke lagt
fram forslag for kontrollutvalget om opplæring, jf. pkt. 3.0 i Kravspesifikasjonen.

Ås, 24.11.2016
Lene H. Lilleheier/s./
sekretær
Vedlegg:
1. Avtale om revisjonstjenester mellom Frogn kommune og KPMG AS datert 8.5.2015
2. Vedlegg A Kravspesifikasjonen til oppdragsgivers konkurransegrunnlag.
3. Rådmannens uttalelse om KPMG som regnskapsrevisor av datert 22.11.2016.»

Rådmannen i Frogn 22.02.2017
Harald K. Hermansen
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Øvrige dokumenter på saken:
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KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE
AKTIVITETSPLAN per mars 2017
Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres
fortløpende. KPMG står for regnskapsrevisjon. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget.
Dokumentfristen til FIKS er 14 dager før møtet.
Nr. Beskrivelse

Frist

Ansvar

1

Kontrollutvalgets årsrapport for 2016

februar

FIKS

2

Aktivitetsplan

Februar

FIKS

3

Utvalgets strateginotat

Fornyes årlig FIKS

4

Møteplan

5

Uttalelse om kommunens årsregnskap 2016

15. april

FIKS

Tertialrapporter:
1.Tertialrapport jan-april 2017 - orienteringssak
2. Tertialrapport mai-aug. 2017 orienteringssak

Mai
Okt.

Kommunen
Kommunen

Rapporter fra revisjonen:
30.04.17 (perioden 01.05.16 – 30.04.17)
31.10.17 (perioden 01.05.17 – 31.10.17)
Revisjonsplan 2017
Plan forvaltningsrevisjon 2017 - 2020
Forvaltningrevisjon 2016:
PPT

Mai
Nov
August
2016
2016
1.11.2016

KPMG
KPMG
KPMG
FIKS
FIKS
BDO

6

7

8.
9.

FIKS

Aktivitetsplan 2017
Ajourført 20.03.2017

Status

Avsluttet

KU 4/17
Rullerende

6. februar
27. mars
8. mai
12. juni

28. august
9. oktober
26. oktober (Faglig forum)
27. november

KU 27/16, KS 151/16
KU 32/16
1

Nr. Beskrivelse

12

Frist

Ansvar

1.11.2016
Rådm.
Svarfrist:

BDO
FIKS

KU 33/16

Samhandlingsreformen

22.3.15 og
22.9.15

FIKS

KU 27/15 og KU 36/16, oversendt KS

Beredskap

31.12.16

FIKS

KU 16/16 og KU 35/16, oversendt KS

Selvkost, avgift og gebyrer (punkt 3 og 4) fra 2010

29.2.2016

Oppfølging av politiske vedtak
Oppfølging av tidligere prosjekter:

Status

Avsluttet

Rapporter

12.
13.

Barnevern
7.6.2016
2016
Overordnet analyse og plan selskapskontroll
2017-2020
Andre kontrolloppgaver
Kommunens innkjøpsordninger – dialog rådmann
«Saksbehandlersaken»
September
Kommunens tilbud til hørselshemmede
Henvendelse – klage på saksbehandling (Furuveien)
Arbeidsmiljø og Turnover

purret
FIKS
FIKS

KU 1/17

FIKS
FIKS
FIKS
FIKS
FIKS

Vedtak sak 14/15 – Følges opp i 2016
27. mars

Aktivitetsplan 2017
Ajourført 20.03.2017

KU 26/16
KS 136/16

KU 2/17
27. mars
27. mars

2

