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Gnr 107 bnr 329 - Veidemannsveien 57 - Klage på avslag 
om deling 

 
Saksbehandler: Stine Irene Mikkelborg Sandholtet Saksnr.: 20/00285-9 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og plan 09.12.2020 

 
 

 
Rådmannens innstilling: 

Hovedutvalget for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33. HTP har ikke funnet at klagen utgjør nye momenter som 
gjør at vedtaket av 08.09.2020 bør endres.  

 
Klagen har ikke ført frem. Vedtak av 08.09.2020 opprettholdes.  

 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 

Ås, 27.11.2020 
 

Nils Erik Pedersen Arve Bekkevard 
Kommunalsjef Enhetsleder 
Teknikk, samfunn og kultur Byggesak og geodata  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Hovedutvalget for teknikk og plan 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 

Vedlegg: 
1. Situasjonsplan 

2. Følgebrev til søknad 
3. Avslag på søknad om deling 
4. Klage 

5. Bilde 
6. Fasadetegninger til søknad om bolig 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Arkitekthuset Knut H. Knudsen – Søker 

Faouzi Nadi – Tiltakshaver 
Mourad el Boukhlifi - Tiltakshaver  
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Saken gjelder en klage på avslag av deling av eiendom, gnr. 107 bnr. 329. 
Avslaget er begrunnet med at deling og oppføring av ny enebolig vil kreve 

uforholdsmessig store terrenginngrep som ikke er løst tilfredsstillende, det vil 
være behov for mye støttemurer og uteoppholdsarealet vil være oppstykket.  

Klager mener at delingen og den omsøkte boligen er godt tilpasset terrenget og 
at uteoppholdsarealet vil være tilstrekkelig og tilfredsstille kravene i teknisk 
forskrift. Rådmannen mener at klagen ikke inneholder nye momenter og 

innstiller på at klagen ikke tas til følge.  
 

Fakta i saken: 
Historikk 

Gnr. 107 bnr. 329 har tidligere fått fradelt 2 parseller. Nå søkes det om å dele fra 
en tomt på 700, 5 m2, og gjenværende tomt vil være på 799,2 m2. For å få lov til 
å dele fra en parsell, må det vises at parsellen egner seg til bebyggelse, jf. pbl. § 

26-1.  
 

Det ble innsendt en søknad om deling 11.11.2019. Denne ble sendt i retur da 
den var mangelfull og ikke viste at tomten var egnet til å deles opp. 
 

Det ble igjen sendt inn søknad om deling den 20.01.2020. Søknaden ble avslått i 
vedtak av 21.02.2020 med begrunnelse om at prosjekter som presenteres krever 

uforholdsmessige store terrenginngrep med en mur på 5 meter. Det legges også 
vekt på at det på grunn av at tomten er svært bratt vil det være vanskelig å 
oppnå gode og funksjonelle uteoppholdsarealer med mindre forslagsstiller i 

samråd med for eksempel arkitekt kan legge fram et godt løsningsforslag.  
 

Den 17.07.2020 sendte tiltakshaver inn enda en ny søknad om deling av tomten. 
Denne gangen er forslaget tegnet av en arkitekt, og det søktes samtidig om 
tillatelse til å oppføre en enebolig på tomten. Det behandles i en egen sak.  

 
I den inneværende søknaden har søker prosjektert med en innebygget garasje 

som et nivå. Toppen av garasjen får et støpt dekke, som blir nivået huset legges 
på sammen med en del av uteoppholdsarealet. Tegningene viser at for å få nok 
uteoppholdsareal som ikke er brattere enn 1:3 må man bearbeide terrenget 

videre på nord- og vestsiden av huset i flere nivåer.  
 

Uteoppholdsarealet fordeler seg med 145 m2 på nivå 1 foran huset. Dette blir et 
konstruert nivå, med murer i forkant og støpt dekke. Videre er det 10 m2 på en 
veranda tilknyttet annet etasje i huset, som igjen er knyttet med trapper til 60 

m2 med uteoppholdsareal på vest og nordsiden av huset i et nytt nivå. Til slutt er 
det trapper opp til enda et nytt nivå med uteoppholdsareal, denne gangen et 

ovalt området på 35 m2.  
 
Søknaden ble avslått i vedtak av 08.09.2020. Begrunnelsen var mye av den 

samme som tidligere, at det vil kreve uforholdsmessig store terrenginngrep for å 
bebygge tomten og sørge for tilstrekkelig uteoppholdsareal. Det er også nevnt at 

det er svært uheldig at de foreslåtte uteoppholdsarealet er usammenhengende 
og delvis forbundet med trapper.  
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Klagens innhold 
Avlslaget ble påklaget den 14.09.2020. Det anføres at det nå er sendt inn et 

forslag som er utarbeidet av en arkitekt, slik kommunen anmodet. Videre 
anføres det at den planlagte boligen er godt tilpasset tomten. Videre mener de at 
det innsendte forlaget ivaretar alle krav til plassering av byggverk, jf. TEK17 § 8-

10. Utearealet er utformet slik at det er godt egnet til bruk til ulike aktiviteter for 
ulike aldersgrupper. Det er viktig å utnytte tomteressursene i Ås kommune. 

Tilslutt påpekes det at støttemuren mot sør er en fortsettelse av en tørrmur av 
naturstein som er litt over 2 meter høy. Andre støttemurer er lavere. 
 

Vurdering: 
 

Regelverk 
For å tillate en oppdeling eller endring av tomt må oppdelingen ikke stride imot 

regler i plan- og bygningsloven (pbl.), forskrifter etter plan- og bygningsloven 
eller planer jf. pbl. § 26-1 første punktum. I følge samme paragraf annet 
punktum må det heller ikke dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på 

grunn av sin størrelse, form eller plassering etter reglene i plan- og 
bygningsloven.  

 
Pbl. § 28-7 sier noe om den ubebygde delen av tomten. Ifølge annet ledd av 
bestemmelsen skal uteareal på tomten gjennom størrelse, utforming og 

beliggenhet mv. sikrer forsvarlig oppholdssted i det fri for beboere, og i 
nødvendig utstrekning muliggjøre lek, rekreasjon, avkjørsel, parkering av biler, 

motorsykler, o.l.  
 
TEK17 § 5-6 og § 8-3 sier noe om hvilke kvaliteter uteoppholdsareal skal ha. Det 

skal kunne brukes til variert lek, rekreasjon og opphold, av ulike aldersgrupper 
og uavhengig av funksjonsevne. Videre skal det være trygt å oppholde seg der.  

 
TEK17 § 8-10 sier noe om byggverkets plassering. Den sier at byggverk skal ha 
god terrengmessig tilpasning ut fra hensyn til blant annet god arkitektonisk 

utforming, visuelle kvaliteter, naturgitte forutsetninger, sikkerhet, tilgjengelighet 
og brukbarhet.  

 
Til slutt har også reguleringsplanen som tomten omfattes av, Reguleringsplan for 
Øvre Sjøskogen og del av Øvre Pollenga (R-87) en bestemmelse om deling. § 6 

sier at der forholdene ligger til rette for det, kan den enkelte tomt tillates oppdelt 
i 2 eller flere parseller.  

 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen er av den oppfatning av at huset i seg selv (som er omsøkt i egen 

sak), ikke nødvendigvis har dårlig plassering og utforming. Men det er de andre 
forholdene ved tomten, hvordan man må bearbeide den for å få til garasje og 

uteoppholdsareal som er avgjørende for avslaget og også i behandlingen av 
klagen. Anførselen om at huset tilfredsstiller kravene i TEK17 § 8-10 er derfor 
ikke relevante for utfallet i saken. 

 
Videre mener også Rådmannen at selv om det nye forslaget er tegnet av en 

arkitekt, så oppfyller det ikke kravene som stilles. Det kan ikke ligge noen 
forventninger i at nå som en arkitekt har tegnet forslaget, så vil det være godt 

nok og kan godkjennes. Rådet om å kontakte en arkitekt var ment for å gi søker 
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best forutsetning for å se om det var mulig å få til å bebygge tomten og oppfylle 
kravene i lov, forskrift og reguleringsplan. Det nye forslaget har ikke vist seg å 

være godt nok.  
 
Det anføres også at uteoppholdsarealene er gode og egnet til forskjellig bruk for 

ulike aldere. Rådmannen er ikke enig i dette. Uteoppholdsarealene er kunstig 
formet, og er oppstykket. Det må benyttes trapper for å komme til deler av 

uteoppholdsarealet. Rådmannen er derfor av den oppfatning at 
uteoppholdsarealet ikke har gode nok kvaliteter, og at det er forbundet med 
trapper vil sette begrensninger i bruken for folk i ulike alder og med ulik 

funksjonsevne. Rådmannen mener at det ikke er sannsynliggjort at de foreslåtte 
uteoppholdsarealene tilfredsstiller kravene til uteoppholdsareal i TEK 17 eller 

kravene til den ubebygde delen av tomten i pbl. § 28-7. Dette er dog ikke 
avgjørende for utfallet i saken.  

 
Situasjonsplanen som er sendt inn med søknaden om deling viser et oppstykket 
uteoppholdsareal. Det er tatt utgangspunkt i 250 m2 MUA, selv om de ikke er 

regulert i reguleringsplanen. Rådmannen kan derfor ikke pålegge utbygger å ha 
250 m2 uteoppholdsareal, men her må det tas en skjønnsmessig vurdering av 

hva som er tilstrekkelig. Kommuneplanen oppgir 250 m2 som minimum 
uteoppholdsareal, andre reguleringsplaner har opptil 300 m2. Antall 
kvadratmeter er dog ikke det avgjørende i denne saken, det er kvaliteten på 

uteoppholdsarealene og de store terrengmessige endringene som må til for å i 
det hele tatt få til egnet uteoppholdsareal. Tomten fremstår i dag som en bratt 

fjellskrent. Den vil kreve uforholdsmessig store terrenginngrep for å få til 
tilfredsstillende uteoppholdsareal på tomten.  
 

Tomtens vestlige side har en høydeforskjell på 18 meter på 20 meter i luftlinje. 
Det tilsvarer en helning på 90 %, og en vinkel på 42 grader. Tomten er noe 

flatere på østlige og sørlige side, men det er lagt opp til at mye av 
uteoppholdsarealet skal være på tomtens vestlige og nordlige side, oppe i 
skråningen (se vedlagte bilde tatt av saksbehandler i vedlegg 5). Selv om det vil 

være mulig å bygge et hus i en slik skråning, er det neppe gode muligheter for å 
få til gode uteoppholdsarealer uten omfattende inngrep i terrenget eller 

opparbeidelse av kunstig terreng. Søker henviser til at det i kommuneplanen 
tillates at takterrasser/takhager kan regnes som uteoppholdsareal. Dette gjelder 
dog når det er snakk om blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse. 

Dette er en enebolig, og er dermed ikke målgruppen for de reglene.  
 

På situasjonsplanen vises det at det også er nødvendig å bruke deler av 
nabotomten for å manøvrere inn og ut av garasjen. Det er ikke mulig, slik det er 
prosjektert nå, å få til å manøvrere fullstendig på egen tomt. Dette vil være en 

stor utfordring uansett hvordan man prosjekterer huset, garasjen og 
uteoppholdsarealet.  

 
Både pbl. § 26-1 og § 6 i reguleringsplanen sier at tomtene kun kan deles opp 
hvis det ligger til rette for det, tomten skal ikke være uegnet til bebyggelse. En 

må kunne si at en tomt er uegnet til bebyggelse når den ikke har noen partier 
hvor man kan få til egnet uteoppholdsareal uten store terrengendringer og 

sikring av nivåforskjeller. Den største delen av uteoppholdsarealet er oppe på 
støpt dekke over garasjen. Dette er kunstig terreng. Uteoppholdsarealet på 

tomtens nordvestlige del er også avhengig av bearbeidelse og eventuell sikring 
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av terreng rundt som ikke er bearbeidet. Rådmannen er av den forståelse at for 
å være egnet til bebyggelse, må en tomt i alle fall ha noen områder som ikke 

krever uforholdsmessig store terrenginngrep for å få til bebyggelse, kjøreareal og 
uteoppholdsareal. Den omsøkte parsellen har et veldig lite flatt parti, og det 
foreslås brukt til kjøreareal og garasje. 

 
Konklusjon 

På bakgrunn av de store terrenginngrepene, støttemurene og sikringstiltakene 
som må til for å få bygget et hus, en garasje og få tilstrekkelig med 
uteoppholdsareal på tomten, er tomten uegnet til bebyggelse etter § 26-1. 

Videre vil heller ikke reguleringsplanens bestemmelse § 6 være oppfylt, det 
ligger ikke til rette for å fradele den omsøkte parsellen.  

 
Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder momenter som må føre til en 

annen vurdering. Vedtak av 08.09.2020 opprettholdes.  
 
Saken sendes over til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  

 
Økonomiske konsekvenser: 

Ingen.  
 
Miljømessige konsekvenser: 

Ingen.  
 

Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan ikke påklages. Dette er en forberedende klagesaksbehandling, og 
saken sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
 

 

 

Alternativer: 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
HTP har vurdert klagen i medhold av forvaltningsloven § 33.  
 

HTP mener at klagen inneholder momenter som må føre til en annen vurdering 
enn i vedtak av 08.09.2020. Vedtak av 08.09.2020 oppheves og klagen tas 

således til følge.  
 
Nytt vedtak: 

Søknad om fradeling av ny parsell innvilget.  
 

(Fyll inn hjemmel og begrunnelse for innvilgelse her).  
 
Kan vedtaket påklages? 

Omgjøring er et enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen, jf. 
forvaltningsloven kap IV og pbl. § 1-9. klagefristen er 3 uker regnet fra den 

dagen brevet kom frem til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er 
postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til det organ som har 
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truffet vedtaket. Den skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som søkes, og de grunner man vil anføre for klagen. 

Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se sakens dokumenter, dersom ikke 
annet følger av forvaltnignsloven § 19.  
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 

 
 
 

 


