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Kjetil Barfelt 
Kjærnesveien 76 
1407 Vinterbro       Kjærnes, 9/1-2021 
 
 
 
 
 
 
 
Statsforvalteren i Oslo og Viken  
via Ås kommune 
Postboks 195  
1431 ÅS  
 

På mail til post@as.kommune.no; sfovpost@statsforvalteren.no 
 

 
 
KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE KJÆRNESVEIEN 72 – HUS A+B 

Jeg har mottatt kopi av rammetillatelse på oppføring av 2 nye boliger på eiendommen 
Kjærnesveien 72 – gnr/bnr 109/90. Ref 19/02136-23 og 19/01439-35. 

Byggesøknaden er behandlet på delegasjon/fullmakt uten dispensasjonsbehandling 
på tross av at søknadene, eller i hvert fall konsekvensen av søknadene, åpenbart er 
avhengig av dispensasjon fra reguleringsplanens §4a.  

Kommunen har den 17/12-2019 avslått søknadene. Fylkesmannen har efterfølgende 
opphevet avslagene i brev av 20/8-2020. 

 

Intensjonen bak 

I dette brevet skriver Fylkesmannen: «Fylkesmannen ser ikke grunn til å tvile på kom-
munens gjengivelse av intensjon bak planen», og at «Kommunen har lagt avgjørende 
vekt på at planens intensjon er å hindre fortetting i området. Det er vist til bestemmel-
ser som «samlet sett viser at det ikke er intensjonen i planen å tillate ytterligere for-
tetting». 

Fylkesmannen er følgelig enig i at planens intensjon, da den ble vedtatt av Ås kom-
munestyre, var at det ikke skulle tillates ytterligere fortetting. 

Fylkesmannen går så langt som å si at kommunens tolkning er den mest nærligg-
ende, men at bestemmelsene likevel ikke er tilstrekkelig «klare og entydige». Fylkes-
mannen informerer så om muligheten til å nedlegge midl bygge og deleforbud.  

Ettersom både Fylkesmann og Kommune således er enig om at intensjonen med 
planen var at området ikke skulle fortettes, er det eneste fornuftige å nedlegge midler-
tidig bygge og deleforbud, og deretter omformulere gjeldende reguleringsplan slik at 
intensjonen gjenspeiles i reguleringsplanteksten.  
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Byggesak og Deling/Seksjonering    

En utbygging til tre eneboliger vil med 100% sikkerhet føre til en senere søknad om 
seksjonering (evt deling) av 109/90. Dersom ikke eiendommen seksjoneres (eller 
deles) vil fremtidige eiere i praksis være avskåret fra å søke om lån, og salg av de tre 
boligene på eiendommen vil i praksis være umulig.   

Dette er direkte behandlet i PBL §26-1 Opprettelse og endring. Som lyder “Opprett-
else av ny grunneiendom …… må ikke gjøres på en slik måte at det oppstår forhold 
som strider mot denne lov, forskrift eller plan”. I og med at rammetillatelsene vil med-
føre en senere søknad om oppdeling (både deling og seksjonering er oppdeling), og 
ettersom en slik oppdeling er eksplisitt forbudt i §4a “Det tillates ikke ytterligere opp-
deling av eiendommene innenfor planområdet”, vil en rammetillatelse for bygging av 
hus A og B være i strid med §26-1. 

Normal norsk forståelse av §2a «Innenfor områdene tillates oppført frittliggende bo-
liger (eneboliger og eneboliger med hybelleilighet inntil 60 m2 BRA) innenfor de 
byggegrenser som planen viser.” Er at det tillates en bolig (evt bolig m/sekundær-
bolig) på hver eiendom. Denne forståelsen forsterkes av §2c som lyder: “Det tillates 
ikke oppføring av tomannsboliger.” 

Den tolkning som Byggesak nå legger til grunn, vil medføre at det kan etableres 3 
eneboliger (eller til og med tre eneboliger m/sekundærenhet) på eiendommen, men at 
det ikke kan bygges en tomannsbolig. En slik tolkning fremstår som fullstendig men-
ingsløs og urimelig, og det er åpenbart at dette ikke var intensjonen i Ås Kommune-
styres vedtak i 2004. Dette er Fylkesmannen enig i. 

 

Oppdeling = Deling og/eller seksjonering    

Dette spørsmålet er egentlig relativt enkelt, men fra tid til annen hevdes det at 
seksjonering ikke er «oppdeling». Nedenfor vises at dette ikke er riktig, både en ren 
deling og en seksjonering er å regne som en oppdeling av tomten, og er dermed i 
strid med reguleringsplanens §4 a).  

 

Ordet «oppdeling» 

I forarbeidene til Eierseksjonsloven (Prop 39L 2016/17 side 150) om §4 j) står det å 
lese at «Seksjonering er å dele en eiendom i flere bruksenheter.».  

Dette belyses ytterligere i regjeringens veileder til Eierseksjonsloven. Om §4 j) heter 
det at:  

I følge [§4] bokstav j er seksjonering definert som det å dele en eiendom i flere 
bruksenheter. Oppdelingen forutsetter at kommunen gir tillatelse til oppdeling, 
og at vedtaket blir tinglyst.  
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-til-eierseksjonslovens-
offentligrettslige-regler/id2582733/sec3. 

Regjeringens egen definisjonen legger dermed til grunn at seksjonering er en deling 
av en eiendom i flere bruksenheter, og at «oppdelingen forutsetter…». Det kan 
dermed legges til grunn at både forarbeidene og veilederen definerer seksjonering 
som deling/oppdeling av en eiendom... 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-til-eierseksjonslovens-offentligrettslige-regler/id2582733/sec3
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-til-eierseksjonslovens-offentligrettslige-regler/id2582733/sec3
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Store norske leksikon definerer bruksenhet slik: 

En bruksenhet er et avgrenset areal av en eiendom som er seksjonert etter 
reglene i eierseksjonsloven, som en seksjonseier har enerett til å bruke. 
https://snl.no/bruksenhet 

 

I veiledningen til TEK17 §1-3 (andre begrep definert i standarder) defineres 
bruksenhet slik: 

Bruksenhet: rom eller samling av rom og åpne deler som sammen anvendes i 
en bestemt hensikt av én bruker, som kan være eier, leier eller annen 
bruksretthaver, jf. NS 3940:2012 
En bruksenhet kan være én bygning, f.eks. kontorbygg, eller flere bygninger, 
f.eks. sykehus, men kan også være del av en bygning, f.eks. boenhet (bolig), 
kontorenhet, eller for eksempel avdeling eller post på et sykehus. 
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/1/1-3/ 

 
Hva mener andre kommuner? Et raskt søk viser at bl.a Sandefjord, Gjøvik, 
Holmestrand, Horten, Hurum, Risør og Skien kommuner definerer seksjonering slik: 

«Seksjonering er oppdeling av bygninger i eierseksjoner» 

Også her defineres seksjonering med samme ord «oppdeling» som er brukt i 
reguleringsplanen. 

 

Hva mente reguleringsmyndigheten? 

På tross av at også Fylkesmannen allerede har akseptert kommunens tolkning som 
den mest nærliggende vil jeg gå inn på hva reguleringsmyndigheten egentlig mente.  

En praktisk tilnærming er å forsøke å utlede hva rådmann og politikere la i innholdet i 
pkt 4a) da reguleringsplanen ble vedtatt den 1/12-2004. Mange av Ås kommunes 
reguleringsplaner fra denne tiden har likelydende formulering og saksfremstillingene 
gir ingen pekepinn. Ved forespørsel til den saksbehandler, som saksbehandlet R-221 
i 2004, om hva meningen var med formuleringen, så svares det at «punktet var med 
fordi det ikke var ønskelig med videre fortetting i området».  

Alternativet, at punktet med overlegg kun skulle ramme formell deling av eiendom-
mene men tillate seksjonering, ville bety at rådmann og kommunestyre ønsket å 
forhindre formell deling av eiendom, men at seksjonering av samme eiendom skulle 
være tillatt.  
I praksis ville da fortetting ved hjelp av deling være forbudt og fortetting ved hjelp av 
seksjonering være tillatt. En slik tolkning fremstår som særdeles søkt.   

 

 

 

 

 

https://snl.no/bruksenhet
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Vilkår for seksjonering 

Eierseksjonsloven §7 3. ledd setter vilkår for seksjonering: 

Ved søknad som gjelder boligseksjon, har søkeren bare krav på tillatelse 
dersom hver seksjon er en lovlig etablert boenhet etter plan- og bygningsloven 
og har kjøkken, bad og wc i bruksenhetens hoveddel.  

Det kan følgelig ikke tillates seksjonering dersom ikke seksjonen er lovlig etablert i 
henhold til Plan- og bygningsloven, og pr i dag kan det ikke etableres flere boenheter 
på gnr/bnr 109/90.  

  

Byggetillatelse 

Det kan ikke gis byggetillatelse etter PBL 21-4 1. ledd, da tiltaket åpenbart «er i strid 
med bestemmelser gitt i eller i medhold av [Plan- og Bygningsloven]» ref regulerings-
bestemmelsenes §4 a), uten at det først er gitt en dispensasjon etter PBL §19-2. 

 

Konklusjon 

Det klages følgelig på begge de gitte rammetillatelsene. 

Primært er det vår oppfatning at tiltakene er i strid med gjeldende reguleringsplan, og 
dermed kreves full dispensasjons- behandling etter PBL §19-2. 

Subsidiært ber vi om at det nedlegges midlertidig bygge- og deleforbud på eiendom-
men, og at det deretter gjennomføres en revisjon/tilpasning av teksten slik at den 
samsvarer med intensjonen bak planen. 

 

Oppsettende virkning 

Skulle bygningsmyndighetene mot formodning likevel anse at tiltaket ikke krever dis-
pensasjonssøknad, så bes et eventuelt vedtak gis oppsettende virkning, dvs at et evt 
arbeide ikke kan startes før klagen er endelig avgjort.  

Dette fordi inngrepene i tomten vil være både betydelige og ha irreversible virkning. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

Kjetil Barfelt 

 


