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Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 

   19/01439-35 Stine Irene Mikkelborg 

Sandholtet 

21.12.2020 

 

 

Gnr 109 bnr 90 - Kjærnesveien 72 - Rammetillatelse - Hus B 
 

 

Det vises til søknad mottatt 05.07.2019, med komplettering senest 15.12.2020 
 

Tiltakets adresse: Kjærnesveien 72 

Gnr./bnr./fnr./snr.: 109/90/0/0 
Ansvarlig søker: Lierhus AS, Vebjørnsvei 1, 3414 LIERSTRANDA 
Tiltakshaver: Kjærnesveien 72 AS, Postboks 211 Skøyen, 0213 OSLO 

 

   VEDTAK  

 

 

 Med hjemmel i pbl. § 20-3 jf. § 20-1 gir bygningsmyndigheten 
rammetillatelse for oppføring av enebolig (hus B) på gnr. 109 bnr. 90. 

Tillatelsen gis på grunnlag av innkommet søknad. Vurdering 
fremkommer av saksutredningen.  

 

 Avtale om veirett skal tinglyses før det gis igangsettingstillatelse. 
 

 Høydeplassering for overkant ferdig gulv 1. etasje i tiltaket fastsettes 

til kote + 29,3 relatert til NN2000. 
 

 
 Godkjente tegninger: 

 Situasjonsplan, datert 02.04.2019, sist revidert 01.12.20, mottatt 

15.12.20 
 Utomhusplan, datert 24.04.2019, sist revidert 01.12.2020, mottatt 

15.12.2020 
 Plan, snitt- og fasadetegning, datert 24.04.2019, mottatt 05.07.2019 

 

Ansvarlige foretak har erklært å ha tilfredsstilt krav etter pbl. og 
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byggesaksforskriften slik at tillatelse kan gis. Gjennomføringsplanen viser at alle 
fagområder, ansvarsområder og tiltaksklasser er dekket for å få rammetillatelse. 

Gjennomføringsplanen må oppdateres med alle ansvarsområder før 
igangsettingstillatelse gis. 
 

Byggearbeidet kan ikke påbegynnes før igangsettingstillatelse er 
innvilget. 

 
Anmeldelse av utvendig sanitæranlegg/ledninger (rørleggermelding) 
skal være godkjent av kommunalteknisk avdeling innen igangsetting, jf. 

pbl. kapittel 27.  
 

Bygningen/tiltaket må ikke brukes før ferdigattest eller eventuelt 
midlertidig brukstillatelse er gitt, jf. pbl. § 21-10. 

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

27. 
 

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 pbl. § 

1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem til den påførte 
adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen 

skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være undertegnet, 
angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner 
man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se sakens 

dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19. 

 

BRA nytt   141 m2 

BRA garasje og bod:    25 m2 

BYA eksisterende:   309 m2 

BYA nytt - hus B   107 m2 

BYA – parkering på terreng 

hus B 

   18 m2 

BYA medregnet hus B:   434 m2 

Tomteareal: 2623 m2 

Grad av utnytting:  16,5 %     

BYA nytt – omsøkt hus   129 m2 

BYA totalt etter utbygging 

av hus A og B 

 563 m2 

Grad av utnytting etter 

utbygging av hus A og B 
21,5 % 
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Tiltaket vil etter endelig vedtak bli ført inn i matrikkelen for den enkelte eiendom. 

   SAKSOPPLYSNINGER  

 
Om tiltaket: 

Denne saken gjelder oppføring av en enebolig på gnr. 109 bnr. 90, hus B. 
Eiendommen er allerede bebygd med en enebolig med innebygd garasje, og en 
frittstående garasje. Hus B skal plasseres i tomtens sørøstre hjørne. Eneboligen 

har en BYA på 107 m2 medregnet en integrert garasje og sportsbod. I tillegg 
kommer en parkeringsplass på terreng.  

 
Det er omsøkt en enebolig til på tomten, hus A. Den behandlet i egen byggesak, 
men vil også bli omtalt her i forhold til helheten på eiendommen.  

 
Hus B blir plassert på en del av tomten som er tilnærmet flat. Den plasseres 

innenfor byggegrensene. Huset får en gesimshøyde på 6 meter og en 
mønehøyde på 7,4 meter. Huset får saltak med 23 graders helning.  
 

Det er vist på innsendt utomhusplan at kravet til 300 m2 egnet uteoppholdsareal 
(MUA) per enebolig er tilfredsstilt. Det er totalt vist at det vil bli 1007 m2 med 

MUA, noe som ligger over minimumskravet på 900 m2 som blir minimum for 3 
eneboliger uten sekundærleiligheter.  
 

Eiendommen omfattes av reguleringsplan for et område ved Eikestubben på 

Kjærnes og er avsatt til formål bolig.  

 
Tidligere behandling av saken: 

Denne søknaden ble opprinnelig avslått i vedtak av 17.12.2020. Begrunnelsen 
for avslaget var at reguleringsplanen legger ikke opp til fortetting av tomtene i 
form av flere boliger. Reguleringsplanen sier at tomtene kan bebygges med 

eneboliger og eneboliger med sekundærleilighet. Tomannsboliger er ikke tillatt.  
 

Vedtak om avslag ble påklaget, og i forberedende klagebehandling i Hovedutvalg 
for teknikk og plan ble ikke klagen tatt til følge. Saken ble sendt til 
Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  

 
Den 20.08.2020 opphevet Fylkesmannen i Oslo og Viken vedtaket om avslag 

som ble fattet i kommunen. Begrunnelsen er at selv om det er nærliggende å 

tolke reguleringsplanen slik at det ikke er tillatt med flere boliger på en tomt, så 

er ikke bestemmelsene klare nok til å kunne hjemle avslag. Kommunen må 

derfor behandle saken på nytt. 

 

Nabomerknader: 
Naboer/gjenboere er varslet om tiltaket i medhold av pbl. § 21-3 andre ledd, og 

det er innkommet merknader. Det er kommet merknader fra 7 naboer og 

gjenboere.  

 

Eierne av disse eiendommene har kommet med merknader: 

Gnr. 109 bnr. 85, Kjærnesveien 74 
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Gnr. 109 bnr. 89, Kjærnesveien 76 

Gnr. 110  bnr. 15, Kjærnesveien 78 

Gnr. 110 bnr. 37, Kjærnesveien 80 

Gnr. 110 bnr. 1, Kjærnesveien 67 A 

Gnr. 109 bnr. 2, Kjærnesveien 55 og 57, og veigrunnen 

Gnr. 109 bnr 54, Kjærnesveien 68 A 

 

Merknaden som er konkret rettet mot hus B er fra gnr. 109 bnr. 84 som sier at 

man har bodd fredelig og landlig til, og nå kan han ende opp med en done av et 

funkishus klint opp i husveggen. Han mener det vil gå på bekostning av 

solforhold og utsikt. Han mener generelt at det er misvisende å kalle de to 

omsøkte boligene for «to mindre eneboliger», og at å tillate to så store bygninger 

vil være et stort og grovt inngrep på tomten og i hele nabolaget.  

 

Eierne av gnr. 109 bnr. 89 har anført at prosjektet strider imot 

reguleringsplanens bestemmelse punkt 4a) som sier at ytterligere deling av 

eiendommene er ikke tillatt. Det burde ha blitt søkt om dispensasjon fordi det i 

fremtiden er sannsynlig at det vil bli søkt om seksjonering og seksjoner kan 

likestilles med fradeling.  

 

Eier av gnr. 109 bnr. 2, veigrunnen, kom med merknader angående veiretten. 

De bestred at eiendommen hadde veirett til flere enn en bolig.  

 

Eier av gnr. 109 bnr. 54 har selv sendt brev til ansvarlig søker og påberopt seg å 

være gjenboer og mener at han skulle ha vært varslet. Han anfører at en 

eventuell byggetillatelse vil innebære en vesentlig verdiforringelse av hans 

eiendom. Dette blir begrunnet med at adkomsten til hans eiendom blir vesentlig 

forverret med økt trafikk og at han vil miste vei miste utsikt mot øst. 

 

De andre merknadene gjelder i all hovedsak hus A, og de omtales i vedtaket til 

det huset.  

 

Søkers kommentarer til merknadene: 

Til merknaden fra eier av gnr. 109 bnr. 84 bemerker søker at det fra politisk hold 

har blitt åpnet opp for at eiendomsmassen på denne eiendommen kan økes 

betydelig samt at ny bebyggelse kan plasseres slik varslet i saken. Utbygger har 

i denne saken valgt å utnytte dette ved å bygge to mindre eneboliger på 

eiendommen, slik at eiendomsmassen blir fordelt på flere bygg. Videre sier søker 

at det ene huset har en grunnflate på 99 m2 og et bruksareal på 141 m2, mens 

det andre huset har en grunnflate på 119 m2 og et bruksareal på 193 m2. 

 

Angående de mer generelle bemerkningene om at husene er store og blir et stort 

inngrep på tomten, bemerker søker at det fra politisk hold er lagt opp til at man 

kan utnytte tomtene mer, og at de omsøkte husene er i samsvar med 

reguleringsplanen. Det påpekes også et at eventuelt forbud mot seksjonering er 
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noe kommunen konkret må ta stilling til dersom det en eller annen gang i 

fremtiden blir sendt inn en slik søknad.  

 

Angående merknaden fra gnr. 109 bnr. 54 bemerker søker at de verken er 

naboer eller gjenboere. De har ikke felles grense og det er et bolighus i mellom. 

Avstanden mellom denne eiendommen og hus A vil bli ca. 60 meter og til hus B 

blir det ca. 85 meter. Hus A vil bli liggende bak huset i Kjærnesveien 70 og delvis 

bak garasjen som befinner seg på gnr. 109 bnr. 54. Hus B blir liggende delvis 

bak eksisterende garasje i Kjærnesveien 70 og delvis bak eksisterende hus i 

Kjærnesveien 72. Søker har også vanskeligheter med å se at to ytterligere 

boenheter på eiendommen kan vesentlig forverre adkomsten til gnr. 109 bnr. 54 

og bidra til en vesentlig verdiforringelse. Det påpekes at gnr. 109 bnr. 54 ligger 

innerst i en blindvei, og det er derfor vanskelig å se at trafikk til og fra 

Kjærnesveien 72 kan virke forstyrrende for gnr. 109 bnr. 54. I 2011 ble det også 

gnr. 109 bnr. 54 bebygget med en ekstra boenhet, og det ble satt opp tilhørende 

garasje i 2016. Gnr 109 bnr. 54 har derfor selv økt antall boenheter og økt 

trafikken. Og siden de ligger innerst i veien, må biler som skal til denne tomten 

passere flere hus.  

 

Veirett: 

Eiendommen har veirett til en privat vei, gnr. 109 bnr. 2, som er regulert som 

adkomstvei til tomtene. Eier av veien bestred at denne eiendommen har veirett 

til flere enn ett hus. Kommunen skal ikke ta stilling til privatrettslige forhold, 

men veiadkomst er en av få private forhold kommunen skal sørge for at er 

sikret, jf. pbl. § 27-4. Kommunen ba derfor tiltakshaver om at veiretten for 

ytterligere to boliger måtte sikres ved tinglysning eller dom før saken kunne 

ferdigbehandles.  

 

Den 26.11.2019 mottok kommunen en komplettering med en erklæring om 

rettighet i fast eiendom som gir gnr. 109 bnr. 90 rett til veiadkomst for 3 boliger 

over vei med gnr. 109 bnr. 2. Avtalen er datert 22.11.2019.  

 

 

 

   VURDERING OG KONKLUSJON  

 

Kommunens vurdering av nabomerknader og søkes kommentarer: 

Bygningsmyndighetene har forståelse for merknadene til naboene om at husene 

vil ta noe av sol og utsikt for naboenedommene. Samtidig så er det fritt frem å 

plassere husene hvor som helst innenfor byggegrensene på tomtene. 

Byggegrensene i denne planen er ikke veldig restriktive, de definerer ikke hvor 

på tomtene husene må plasseres i stor grad. Byggegrensene følger 

eiendomsgrensene i samme form som eiendommen, og legger således liten 

føring på plasseringen av bebyggelse på tomtene. Så selv om eiendommer 

bebygges med ett eller tre hus, kan det ende opp med å påvirke solforhold og 
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utsikt for naboeiendommer. Hus B er prosjekter på en flat del av tomten. Det blir 

liggende innenfor byggegrensene, og er dermed plassert i tråd med 

reguleringsplanen. Hus B har en gesimshøyde på 6 meter og en mønehøyde på 

7,4 meter. Dette er godt innenfor reglene i reguleringsplanen.  

 

I etablerte boligområder vil fortetting kunne være en realitet hvis 

reguleringsplaner ikke har eksplisitte bestemmelser som forbyr fortetting. 

Fortetting kan føre med seg visse ulemper for naboeiendommer.  

 

Til merknadene om at husene ikke kan kalles «mindre eneboliger» og at det vil 

være et grovt inngrep i eiendommen og nabolaget å tillate de omsøkte husene vil 

bygningsmyndighetene bemerke at det er uvesentlig hva man omtaler 

eneboligene som. De er i henhold til bestemmelsene i reguleringsplanene, slik 

som redegjort ovenfor, og heller ikke større eller annerledes enn hva som kan 

forventes i etablerte boligområder som fortettes. Stilen på husene skiller seg litt 

ut fra de husene som ligger i umiddelbar nærhet, men det er i området på 

Kjærnes tillatt andre typer av lignende hus.  

 

Angående økt trafikk støtter bygningsmyndighetene seg på søkers uttalelser om 

at den økte trafikken ikke vil virke veldig forstyrrende for gnr. 109 bnr. 54 fordi 

de ligger innerst i blindveien og den inneværende eiendommen ligger nærmere 

hovedveien. Den økte trafikken til og fra den innværende eiendommen vil ikke 

komme forbi gnr. 109 bnr. 54. Angående anførsler om verdiforringelse er dette 

noe som er privatrettslig og regulert av blant annet grannelova. Kommunen skal 

ikke ta stilling til slike påstander. En byggetillatelse er en offentlig godkjenning 

av byggverk, hvor kommunen ser til at byggene tilfredsstiller krav i lov, forskrift 

og planer. Forhold som for eksempel er regulert av grannelova eller 

erstatningsrett skal ikke kommunen ta stilling til i sin saksbehandling. 

 

Når det kommer til anførselen om at det må søkes om dispensasjon fra 

reguleringsplanens bestemmelse nr. 4a, er bygningsmyndighetene ikke enig i 

dette. Det skal ikke søkes som dispensasjon fra en bestemmelse om forbud mot 

deling av eiendommen selv om det settes opp flere hus. Det er ikke noe i lov 

eller forskrift som sier at det ikke kan være flere hus på samme gårds- og 

bruksnummer. Om seksjonering er omfattet av forbudet mot videre oppdeling i 

reguleringsplanens bestemmelse nr. 4a er noe bygningsmyndighetene må ta 

stilling til hvis vi i fremtiden mottar en søknad om seksjonering. En eiendom kan 

ha flere eneboliger uten å være seksjonert, og kommunen kan ikke nå ta stilling 

til søknad som kan komme senere. 

 

Det omsøkte hus B, og hele utbyggingen samlet sett, er i henhold til 

reguleringsplanen. Alt i alt finner bygningsmyndighetene at selv om det omsøkte 

hus B, og utbygging for øvrig, fører med seg ulemper for naboeiendommene, er 

det innenfor hva som kan forventes av utbygging ut ifra bestemmelsene i 

reguleringsplanen.  
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Tiltaket: 

Bygningsmyndighetene vurderte opprinnelig at reguleringsplanen i området ikke 

åpner opp for eneboliger på samme eiendom, og ga med dette avslag på søknad 

om rammetillatelse. Fylkesmannen i Oslo og Viken fant at selv om det var den 

mest nærliggende konklusjonen, var ikke hjemmelen klar nok til å kunne 

begrunne et avslag.  

 

Det er ingen eksplisitt bestemmelse i reguleringsplanen som sier at det kun er 

lov til å bebygge eiendommene med ett hus per tomt. I mangel av en slik 

hjemmel, kan ikke kommunen avslå søknad om flere enn en enebolig så lenge 

tiltakene ellers holder seg innenfor reguleringsplanens bestemmelser.  

 

Reguleringsplanen sier at tomtene kan bebygges med inntil 22 %-BYA, jf. 

bestemmelse nr.  2 d. Den inneværende tomten er på 2623 m2, og det er derfor 

plass til flere boliger på tomten innenfor den gjeldende utnyttelsesgraden. De to 

omsøkte husene gir sammen med den eksisterende bebyggelsen en 

utnyttelsesgrad på 21,5 %. Dette er innenfor reguleringsplanens bestemmelser. 

Videre har eiendommene innenfor planen byggegrenser. Boligene skal plasseres 

innenfor de byggegrensene som planen viser, jf. bestemmelse nr. 2 a. De 

omsøkte boligene er plassert innenfor byggegrensene, og er derfor i henhold til 

reguleringsplanen.  

 

Tillatt gesims- og mønehøyde med 22 %-BYA er ifølge bestemmelse nr. 2 d. 

henholdsvis 6,5 meter og 9,5 meter. Hus B har en gesimshøyde på 6 meter og 

en mønehøyde på 7,4 meter. Huset får saltak med en vinkel 23 grader. Ifølge 

reguleringsbestemmelse nr. 2 f. skal bebyggelsen ha saltak med vinkel på 

mellom 22 og 45 grader. Den er derfor innenfor bestemmelsene i 

reguleringsplanen.  

 

Videre skal hver enebolig ha minst 300 m2 med egnet uteoppholdsareal (MUA). 

På den nye utomhusplanen er det vist at dette kravet er tilfredsstilt ved at hus A 

får 354 m2 MUA rundt seg, den eksisterende eneboligen for til sammen 349 m2 

MUA rundt seg, mens hus B får 304 m2 MUA rundt seg. Tomten har derfor nok 

egnet uteoppholdsareal til alle tre eneboligene. Dog må eiendommen bearbeides 

for å oppnå dette, men det gjøres bearbeidelser rundt hus A for å få lagt hus A 

lenger ned i terrenget. Dette vil være til fordel for naboer ved at huset vil bli 

lavere i terrenget, og bygningsmyndighetene finner derfor at slik 

terrengbearbeidelse kan tillates i dette tilfellet.  

 

Samlet sett tilfredsstiller det omsøkte hus A kravene i reguleringsplanen, og må 

derfor godkjennes. Søknaden er i samsvar med gjeldende regulering, lov og 

forskrift. Bygningsmyndighetene kan ikke se at utbyggingen vil medføre 
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kvalifiserte ulemper for omkringliggende bebyggelse og miljø. Tillatelse til tiltak 

gis derfor som omsøkt. 

 
Naturmangfoldloven: Tiltaket omfattes ikke av Naturmangfoldloven 

 
Konklusjon tiltak:  

Ås kommune anser at omsøkte tiltak tilfredsstiller kravet til visuelle kvaliteter og 

at tiltaket for øvrig er i samsvar med reguleringsplan. Dokumentasjon etter 

SAK10 kapittel 5 anses å være tilfredsstillende. Rammetillatelse gis derfor som 

omsøkt.  

 

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 føre tilsyn med særlige forhold etter nærmere forskrift. 

 

Gebyr:  
Saksbehandlingen er gebyrbelagt med kr. 6 019,- etter Ås kommunes 

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

Gebyrnr
. 

Beskrivelse av gebyr Grunnbeløp Antall Sum 

1. (?) Saksbehandling tiltak  Kr.               6 019* 1 6 019,- 

Total sum: 6 019,- 

 

* Det er allerede betalt 70 % gebyr for avslag i denne saken. Det er de 

resterende 30 % som da skal betales. 30 % av 26 750 er 8 025 kr. Videre er det 

gebyrer redusert med 25 % fordi kommunen har oversittet 12 ukers 

saksbehandlingsfrist med 1 uke. Den endelige summen blir derfor 6 019 kr.  

Saksbehandlingsfristene begynner å løpe på nytt igjen etter at Fylkesmannen har 

opphevet saken og sendt den tilbake til kommunen for fornyet behandling, se 

blant annet departementets uttalelse i sak 14/4385-2. Saken ble mottatt igjen av 

kommunen den 20.08.2020 etter at Fylkesmannen opphevet vedtaket. Den 

11.11.2020 ble det sendt ut et brev som etterspurte opplysninger som var 

nødvendig for å behandle søknaden. Da hadde det gått 12 uker. Fristen stoppes 

når søknaden ikke er komplett, og begynte å løpe igjen når kommunen mottok 

komplettering den 15.12.2020 og saken var komplett. Vedtak ble fattet 

21.12.2020, en uke etter saken var komplett. Det er en total saksbehandlingstid 

på 13 uker, og gebyret skal reduseres med 25 % for hver uke tidsfristen blir 

oversittet.  

 

Betingelser for tiltaket: 
1. Anmeldelse av utvendig sanitæranlegg/ledninger (rørleggermelding) skal 

være godkjent av kommunalteknisk avdeling. 



Ås kommune - Byggesak og geodata 

Vår ref.: 19/01439-35  Side 9 av 12 

2. Vannmåler skal installeres og fås ved henvendelse til Ås kommune. 

Installasjonen skal utføres av ansvarlig rørlegger. Ansvarlig rørlegger får 

vannmåleren utlevert hos Ås kommune v/kommunalteknisk avdeling.  

3. Det er krav om uavhengig kontroll for følgende fagområder: 

 Tiltaksklasse 1: Våtrom og lufttetthet + brann ved flere boenheter 

 Tiltaksklasse 2 og 3: Bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, 

geoteknikk og brannsikkerhet.  

4. Ansvarlig foretak skal forestå beregning og utstikking av bygningen. 

Ansvarlig søker skal sende inn kontrolldokumentasjon for innmåling av 

plassering før støping av fundament igangsettes.  

5. Ved graving på kommunal grunn, herunder vei, skal gravemelding 

innsendes til Kommunalteknisk avdeling. Graving på privat grunn må ikke 

påbegynnes før eventuelle kabler er påvist. Opplysninger om dette gis hos 

Geomatikk AS, tlf. 09146. 

6. Terrenget må planeres slik at det ikke blir til ulempe for naboer. Skråning 

mot nabo må ikke være brattere enn 1:2. og avsluttes minst 0,5 meter fra 

nabogrensen.  

7. Avkjørselen må opparbeides i samsvar med Ås kommunes veinorm, med 

den del av veinormen som omhandler private avkjørsler til kommunale 

veier, se kommunens hjemmeside 

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. 

10.Før brukstillatelse gis, skal det foreligge ferdigmelding på sanitæranlegg 

fra rørlegger. 

11.Ildsteder skal rapporteres til Follo Brannvesen IKS.  

12.Det henvises til § 13-5 i byggeteknisk forskrift som sier at bygningen skal 

prosjekteres og uføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming 

av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i luften skal ikke 

overstige 200 Bq/m3. Bygningsmyndighetene forutsetter at ansvarlig 

prosjekterende har ivaretatt dette innenfor sitt ansvarsområde.   

13.Rom i kjeller tillates bare brukt i tilknytning til eksisterende boenhet. 

Bruksendring til selvstendig boenhet er søknadspliktig.  

14.Oppsamlingsenhet for husholdningsavfall skal plasseres på egen eiendom 

og i henhold til kommunal renovasjonsforskrift, jf. §§ 7 og 8.  

15.Før det gis brukstillatelse skal det være satt opp husnummerskilt i henhold 

til forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften). 

Husnummerskiltet skal settes synlig på eller ved inngangsdør til 

bruksenheten. Skilt skal utføres i rustfritt og bestandig materiale, sort 

tekst på hvit bunn. Skilthøyde minimum 150 mm og teksthøyde minimum 

105 mm. Der det er flere adresseenheter langs en felles avkjørsel skal det 

i tillegg settes opp henvisningsskilt /adresseskilt der avkjørselen tar av.  
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Arve Bekkevard Stine Irene Mikkelborg Sandholtet 

Enhetsleder Byggesak og geodata Juridisk rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
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Fasade øst 
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ORIENTERING OM KLAGEADGANG 
 

 

KLAGEORGAN 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus er, etter delegert myndighet fra Kommunal- og 

regionaldepartementet, klageorgan for vedtak fattet av administrasjonssjefen. En 

klage skal sendes til kommunen, og dersom kommunen selv ikke endrer 

vedtaket som følge av klagen, vil den bli sendt videre til Fylkesmannen i Oslo- og 

Akershus for avgjørelse. 

 

KLAGEADRESSAT 

Klagen skal sendes til: 

Ås kommune, Postboks 195, 1431 Ås 

 

KLAGEFRIST 

Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brev kom frem. Det er tilstrekkelig at 

klagen er postlagt innen fristens utløp. Dersom De klager for sent, kan vi se bort 

fra klagen. De kan søke om å få forlenget fristen, men da må De begrunne 

hvorfor De ønsker det. 

 

INNHOLDET I KLAGEN 

De må presisere: 

 Hvilket vedtak De klager over, oppgi saksnummer 

 Årsaken til at De klager 
 Den eller de endringer som De ønsker 

 Eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av 
klagen 

 Klagers navn og adresse må oppgis. 

 Klagen må undertegnes. 
 

UTSETTING AV GJENNOMFØRINGEN AV VEDTAKET 

Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan 

imidlertid søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute 

eller til klagen er avgjort (anmode om utsatt iverksetting av vedtaket). Slik 

søknad sendes Plan, bygg og geodata, og begrunnes. Avgjørelse om oppsettende 

virkning kan ikke påklages, men De kan selv bringe spørsmålet om oppsettende 

virkning direkte inn for fylkesmannen til ny vurdering. 

 

RETT TIL Å SE GJENNOM SAKSDOKUMENTENE OG TIL Å KREVE 

VEILEDNING 

Med visse begrensninger har De 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 Servicekontor. 

 

KOSTNADER VED OMGJØRING AV VEDTAK 
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Når et vedtak som følge av klage blir endret til gunst for en part, kan parten 

kreve dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få 

vedtaket 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 De har mottatt det nye vedtaket.  

 


