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Adresseinformasjon fylles inn ved 

ekspedering. Se mottakerliste 
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Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 

   20/00285-7 Eva Merete Lunde 08.09.2020 

    

 

Gnr. 107 bnr. 329 - Veidemannsveien 57 - Søknad om 
deling - Melding om vedtak 

 

 

VEDTAK 

 
 I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) § 26-1, jf. § 20-1 første 

ledd bokstav m), avslår Ås kommune søknad om deling av 
eiendommen gnr. 107 bnr. 329 i to parseller til boligformål.  

 

 

 
 

Delegasjon:  
Vedtaket er fattet etter fullmakt og meddeles i samsvar med forvaltningsloven § 

27.  
 
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. 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.  
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SAKSOPPLYSNINGER: 

 

1. Sakens forhistorie:  
Det ble innvilget fradeling av to parseller til boligformål fra eiendommen gnr. 
107/329 i januar 2018. Videre ble det søkt om deling av gjenværende tomt 

(107/329) i to parseller 20.01.2020. Søknaden ble avslått 21.02.2020.  
 

2. Fakta og vurderingsgrunnlag: 
Ås kommune mottok revidert søknad om deling eiendommen gnr. 107 bnr. 329 

17.07.2020. Eiendommen er uforandret på 1499,7 m² og søkes fremdeles delt i 
2 parseller på henholdsvis 799,2 m2 (gjenværende parsell) og 700,5 m2 (fradelt 
parsell). Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Øvre Sjøskogen og del av 

øvre Pollenga vedtatt 25.05.1988, sist revidert 11.09.1996. 
 

Naboer/gjenboere er ikke varslet om den reviderte delesøknaden men ble varslet 
forrige gang ved tilsvarende søknad 10.11.2019. I medhold av pbl. §19-1 jf. § 
21-3 andre ledd, gis det fritak for ny nabovarsling ettersom deres interesser ikke 

ansees å bli endret.  
 

 

   VURDERING OG KONKLUSJON  

 

Vurdering: 
Som nevnt i Ås kommunes vedtak av 21.02.2020 står det i plan- og 

bygningsloven § 26-1 om opprettelse og endring av eiendom at «…, må ikke 
gjøres på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift 
eller plan. Opprettelse eller endring som nevnt i første punktum, må heller ikke 

gjøres slik at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse pga. sin størrelse, 
form eller plassering etter reglene i denne lov.»  

 
På bakgrunn av vedlagte skisser til planlagt bolig, henviste kommunen dessuten 
til byggteknisk forskrift (TEK 17) med veiledning om tekniske krav. Forskriften 

trekker opp rammeverket for et minimum av egenskaper et tiltak må inneha. I 
henhold til forskriftens § 8-10 om plassering av byggverk, gjelder også følgende: 

«Byggverk skal ha god terrengmessig tilpasning ut fra hensyn til god 
arkitektonisk utforming, visuell kvalitet, naturgitte forutsetninger, sikkerhet, 

helse, miljø, tilgjengelighet, brukbarhet og energibehov». 

Tiltak:  Deling av eiendom - Opprettelse av ny grunneiendom 

Søknad innlevert: 17.07.2020 

Hjemmelshavere: Nadi Faouzi og Mourad El Boukhlifi 

Ansvarlig søker: Arkitekthuset ved Knut H. Knudtsen 

Gnr./bnr.: 107/329 

Adresse: Veidemannsveien 57, 1407 Vinterbro 

Eksisterende eiendom: 1499,70 m2 

Gjenværende parsell 1: 799,2 m2 

Fradelt parsell 2: 700,5 m2 
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I forbindelse med oppføring av planlagt bolig på den omsøkte fradelte parsellen, 
ser Ås kommune at dette fremdeles vil kreve uforholdsmessig store terreng-

inngrep som ikke synes å være løst på en tilfredsstillende måte. Det framgår av 
innsendt situasjonskart i delesaken samt tegninger av plan, snitt og lengde- 
profiler vedlagt søknad om rammetillatelse, at foreslått bolig planlegges me                                                                                                                                                                                                        

d høye støttemurer foran, nord og sør for det ønskede bygget. Ettersom tomta er 
meget bratt, vil det være utfordrende å oppnå gode og sammenhengende 

utearealer.  
 
Videre skal opparbeidet uteareal i henhold til § 8-1 utformes slik at det er 

tilstrekkelig egnet til sin funksjon. Det anses av den grunn som svært uheldig at 
foreslåtte uteoppholdsarealer(MUA) er usammenhengende og delvis forbundet 

med trapper slik kartet som følger delesøknaden viser. Kommunen finner derfor 
ikke at kravene i forskriftens § 8-10 er oppfylt.  

 
Konklusjon:   
Ås kommune viser til saksutredningen og kan ikke se at det foreligger endringer 

som tilsier omgjøring av vedtak datert 21.02.2020. Kommunen avslår dermed 
søknaden om fradeling av parsell til boligformål fra eiendommen gnr. 107 bnr. 

329 med henvisning til at vilkårene for fradeling opplistet i pbl. § 26-1 ikke er 
oppfylt. 
 

5. Gebyr: 
Saksbehandlingen er gebyrbelagt med kr. 7 226,- etter Ås kommunes 

gebyrregulativ av 11.12.2019. Regning ettersendes og skal innbetales til 
kommunekassen, jf. plan- og bygningslovens § 33-1. 
 

Gebyrnr. Beskrivelse av gebyr Grunnbeløp Antall Sum 

4 Saksbehandling deling: Kr. 10 323,- 0,7 7 226,- 

     

Total sum: 7 226,- 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 
Arve Bekkevard Eva Merete Lunde 
Enhetsleder Byggesak og geodata Avdelingsarkitekt 

 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
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Mottakere: 

Arkitekthuset Knut H. Knudtsen , Postboks 117 , 1431 ÅS 

 

Kopi: 

Mourad el Boukhlifi, Veidemannsveien 57, 1407 VINTERBRO 

Faouzi Nadi, Veidemannsveien 57, 1407 VINTERBRO 


