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Søknad om oppføring av to eneboliger i Kjærnesveien 72 
 

På vegne av tiltakshaver søkes det om oppføring av to nye eneboliger i Kjærnesveien 

72 – gnr 109 bnr 90 – i Ås kommune. 

 

Eiendommen: 

Kjærnesveien 72 er en eiendom på 2623 

kvm og er pr. i dag bebygd med en eldre 

enebolig med integrert garasje, samt en 

frittliggende garasje. Den nordre delen 

av eiendommen er kupert med en liten 

åsrygg som stikker 5-7 meter opp i 

terrenget. Den søndre delen av tomten 

er relativt flat. Eksisterende 

bygningsmasse er plassert sentralt på 

tomten. Området består primært av 

eneboliger, bygget på 60-70 tallet med 

senere tilbygg og ombygninger. 
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Plangrunnlag 
 

Eiendommen er regulert til bolig i gjeldene reguleringsplan – R-221– vedtatt 

01.12.2004 og avsatt til bolig i gjeldende kommuneplan for Ås (KPL 15-27). 
 

Grad av utnyttelse er satt %-BYA = 22 % med maks. gesimshøyde på 6,5 meter fra 

ferdig planert terreng og maks mønehøyde på 9,5 meter, eller alternativt %-BYA = 

26 % med maks. gesimshøyde på 3,5 meter fra ferdig planert terreng og maks. 

mønehøyde på 6,5 meter. Areal av carport/garasje/uthus skal inngå i maks. BYA. 
 

Ny bebyggelse skal ha saltak med 

takvinkel på mellom 22 og 45 grader og 

ligge innenfor inntegnede byggegrenser på 

vedtatt reguleringskart. Garasje/uthus kan 

plasseres inntil en meter fra tomtegrense. 
 

Det er kun tillatt å bebygge eiendommene 

med eneboliger eller eneboliger med 

sekundærleilighet på inntil 60 kvm. 

Min. MUA er satt til 300 kvm for eneboliger 

og 400 kvm for eneboliger med 

sekundærleilighet. 

 

Det er ikke åpnet for fradeling av nye 

tomter innen det området 

reguleringsplanen omfatter. 
 

Det omsøkte tiltaket er prosjektert i samsvar med gjeldende reguleringsplan. 

 

 

Tiltaket 
 

Det søkes om å oppføring av to nye 

eneboliger på eiendommen. En mindre 

enebolig med BRA på 141 kvm i tomtens 

sørøstre hjørne, og en litt større enebolig 

med BRA på 193 kvm nord på tomten. 
 

Huset nord på tomten omtales som hus A 

både i søknad og på tegninger, mens huset 

i tomtens sørøstre hjørne som hus B. 

 

Hus A er et relativt tradisjonelt hus på to 

etasjer og saltak med 23 graders helning. 

Huset er tegnet uten kjeller og har en 

sålehøyde på 29 moh, slik at gulvet i andre 

etasje vil bli liggende på nivå med den 

bakenforliggende knausen mellom dette 

huset og det opprinnelige huset på tomten. 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

Hus B er på lik linje med hus A et relativt tradisjonelt hus på to etasjer med saltak 

på 23 grader. Også dette huset er prosjektert uten kjeller. Huset er prosjektert med 

en enkelt garasje på 19,5 kvm integrert i husets første etasje. Over garasjen og den 

bakenforliggende sportsboden er det en stue på 15,3 kvm og en altan på 7,9 kvm. 

 

 
 

 

 

 
 

Slik vi ser det, har begge husene en god arkitektonisk utforming som passer godt inn 

i et etablert boligområde fra 60-70 tallet.  

Nabovarsel 



 

 

 

Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven 

§ 21-3. Det ble sendt ut rekommandert varsel til naboene den 30.04.2019. 

Etter kort tid mottok vi tilbakemelding fra flere naboer om at varslene var 

mangelfulle og at det manglet tegninger av det ene huset i utsendt varsel. 

Vi valgte derfor å sende nytt nabovarsel til samtlige naboer den 21.05.2019. 
 

Det har innkommet merknader fra fem naboer, en gjenboer og en som påberoper 

seg å være gjenboer (se vedlegg). Disse merknadene er så langt mulig blitt besvart 

av oss (se vedlegg), og kommentert under: 
 

Kim Steen – eier av gnr 109 bnr 84, Kjernesveien 74 – mener at det er misvisende 

og villedende å omtale de to prosjekterte eneboligen som «mindre eneboliger». 

Videre blir der anført at det å tillate to så store bygninger på tomten er «et stort og 

grovt inngrep på både tomten og ellers hele nabolaget», samt at dette for noen vil 

«gå på bekostning av solforhold og utsikt».  
 

Vi har besvart merknaden fra Kim Steen i brev datert 05.06.2019. Vi har vist til at 

gjeldende reguleringsplan, vedtatt 02.02.2014, har lagt til rette for en ytterligere 

utnyttelse av eiendommen i området og at det tiltaket som nå skal omsøkes er 

prosjektert i samsvar med det som er vedtatt fra politisk hold. Videre har vi 

bemerket at det ene huset har en grunnflate på 99 kvm og et bruksareal på 141 

kvm, mens det andre har en grunnflate på 119 kvm og et bruksareal på 193 kvm. 
 

Mette og Kjetil Barfeld – eier av gnr 109 bnr 89, Kjærnesveien 76 – har anført at 

prosjektet er i strid med reguleringsplanen punkt 4a) og at det derfor skulle vært 

søkt dispensasjon. Dette begrunnes med en antagelse om at det en eller annen gang 

i fremtiden vil bli sendt inn en søknad om seksjonering. Videre at en fremtidig 

søknad om seksjonering må likestilles med en eventuelt fremtidig søknad om deling. 
 

Innkommet merknad, med etterfølgende tilføyelser, er besvart av oss i e-poster den 

20.05.2019, 24.05.2019 og 05.06.2019. Vi mener at det tiltaket som nå skal 

omsøkes – oppføring av to eneboliger – ikke er strid med gjeldende regulering. 

Videre at et eventuelt forbud mot seksjonering er noe kommunen konkret må ta 

stilling til, dersom det en eller annen gang i fremtiden blir sendt inn en slik søknad 
 

Anette og Andre Arntsen – eier av gnr 110 bnr 15, Kjærnesveien 78 – har bemerket 

at slik hus A er plassert vil det ødelegge mye av vår utsikt da det er tegnet for høyt i 

terrenget. Det bes om at hus A trekkes nærmere det opprinnelige huset som ligger 

på tomten i dag. 
 

Vi har besvart innkommet merknad i brev datert 05.06.2019. Vi har i dette brevet 

orientert om at det aktuelle huset (hus A) skal senkes godt ned i terrenget, noe som 

gjør at topp såle blir liggende mer enn to meter under toppen på den knausen som 

er på eiendommen i dag. Etasjeskillet mellom første og andre etasje vil med det bli 

liggende på omtrent samme kotehøyde som toppen av knausen. 

 

Anders Steen – eier av gnr 110 bnr 37, Kjernesveien 80 – har bemerket at hus A, 

slik det er plassert på situasjonskartet, vil fremstå som en 15,5 meter høy vegg og 

hindre sollys og lysforholdene for både hans eiendom og for uteområdene. 



 

 

Det blir i den sammenheng gjort oppmerksom på at eksisterende hus i Kjærnesveien 

78 tar lyset for hans eiendom til utpå formiddagen, hvorpå eksisterende hus i 

Kjærnesveien 72 skygger for lyset. Deretter vil hus A skygge for lyset, dersom det 

plasseres slik det er inntegnet på tilsendt kartverk. Det bes derfor om at hus A 

trekkes nærmere eksisterende hus på tomten. Det inviteres til dialog med tanke på å 

eventuelt vurdere en annen plassering av hus A. 
 

Vi har besvart denne henvendelsen i e-post 13. mai 2019. Vi orienterer om at 

merknadene er oversendt både til tiltakshaver og til prosjektleder her hos Lierhus. 

Vi orienterer videre om at hus A er tenkt lagt godt ned i terrenget, med en 

gesimshøyde på 6 meter og en mønehøyde på 7,8 meter og at huset derav ikke vil 

fremstå som en 15,5 meter høy vegg. 
 

Trond Karlsen – eier av gnr 110 bnr 1, Kjærnesveien 67 A – Har i e-post 15.05.2019 

bemerket at hus A blir for høyt i og med at det er på to etasjer og samtidig står på 

en fjellknaus. Han har videre anmodet om at hus A bør flyttes helt inntil eksisterende 

bolig på eiendommen, sprenges ned i terrenget og kun være på en etasje, så det 

ikke ødelegger solforholdene for øvrige naboer. 
 

Vi har besvart denne henvendelsen med e-post 15. mai 2019. Vi har i den 

forbindelse orientert om at hus A skal senkes en god del ned i forhold til eksisterende 

terreng, slik ønsket og at topp såle – dvs. gulv i 1. etg. – blir liggende over to meter 

under toppen av den knausen som er der i dag. Dette innebærer at etasjeskille 

mellom første og andre etasje blir omtrent på samme kotehøyde som toppen av 

knausen. Videre har vi bemerket at boligen i Kjærnesveien 67 A ligger ca. 200 meter 

fra det stedet der hus A er planlagt oppført og at vi har litt vanskelig med å se at 

tiltaket, slik det nå er prosjektert, vil ødelegge solforhold for dem. 
 

Sissel Ødegaard Landfald og Klaus Landfald – eiere av gnr 109 bnr 2, Kjærnesveien 

55 og 57 – har sendt inn to merknader. Den første datert 11.05.2019 og den andre 

datert 23.06.2019. 
 

I det brevet som er datert 11.05.2019 har det blitt hevdet at Kjærnesveien 72 har 

adkomst, men at denne ikke er tinglyst, og at den varslede utbygningen med det 

ikke oppfyller kravene i plan- og bygningsloven § 27-4 til atkomst. Det har blir 

tilkjennegitt at Kjærnesveien 72 mulig kan ha opparbeidet seg brukshevd jf. 

hevdsloven § 7, men at en slik hevdet rett ikke er sikret ved dom. Videre at den 

planlagte utbygningen går ut over omfanget av en slik eventuell hevdet rettighet.  

 

Vi har besvart den innkommende merknaden i brev datert 20.05.2019. Vi gjør 

oppmerksom på at plan- og bygningsloven § 27-4 i utgangspunktet ikke er en 

kvantitativ bestemmelse. Videre at Kjærnesveien 72 (gnr 109 bnr 90) er utskilt fra 

gnr 109 bnr 2, med andre ord det gnr/bnr som veien ligger på. Det forutsettes at 

eier av gnr 109 bnr 2 ikke har skilt ut og solgt denne tomten (gnr 109 bnr 90) uten 

at tomten hadde lovlig adkomst. 

Vi gjør oppmerksom på at den aktuelle delen av Kjærnesveien er regulert til – og 

opparbeidet som – felles adkomstvei til de aktuelle eiendommene langs denne veien 

og at det fremgår konkret av regulerings-bestemmelsene § 5 at veien skal tjene som 

atkomstvei for bl.a. gnr 109 bnr 90, som er Kjærnesveien 72. 



 

 

Vi gjør også oppmerksom på at Kjærnesveien 72 er regulert til bolig med inntegnede 

byggegrense og tilhørende bestemmelse om grad av utnytting. Det er med andre ord 

– fra politisk hold – blitt lagt til grunn og vedtatt at eiendommen skal kunne 

bebygges fullt og helt ut i samsvar med de regler som er gitt i medhold av loven. 
 

I brev datert 23.06.2019 vises det til juridisk litteratur vedrørende plan- og 

bygningsloven § 27-4 og blir det gjentatt at Kjærnesveien 72 mangler tinglyst 

veirett, samt at det heller ikke foreligger dom for at det er hevdet en adkomstrett. 

Det blir imidlertid erkjent at Kjærnesveien 72 har adkomstrett og at denne ble gitt i 

forbindelse med fradeling av eiendommen. Det hevdes at var en forutsetning for den 

avgitte adkomstretten at eiendommen kun skulle bebygges med en bolig. 
 

Vi har besvart det sist innkommende merknaden i brev datert 02.07.2019. 

Vi har her bedt om å få oversendt en kopi av den avtalen som ble inngått da tomten 

ble skilt ut og solgt, hvor det fremgår at den adkomstrett som ble gitt, er begrenset 

til å kun gjelde en boenhet. 
 

Claes-Borger Landfald – eier av gnr. 109 bnr. 54, Kjærnesveien 68 A – Har i brev 

datert 18.06.2019 påberopt seg å være gjenboer og mener at han i kraft av å være 

gjenboer skulle ha vært varslet. Han anfører at en eventuell byggetillatelse vil 

innebære en vesentlig verdiforringelse for hans eiendom. Dette blir begrunnet med 

at adkomst til hans eiendom vil bli vesentlig forverret med økt trafikk og at han vil 

miste utsikt mot øst. 
 

Vi har besvart denne henvendelsen i brev datert 03.07.2019. Vi legger til grunn at 

Claes-Borger Landfald som eier av gnr. 109 bnr. 54, Kjærnesveien 68 A, verken er 

nabo eller gjenboer til det planlagte prosjektet i Kjærnesveien 72. Eiendommene har 

ikke felles grense og det ligger en bebygget eiendom – Kjærnesveien 70 – i mellom 

de to eiendommene hvor både eksisterende hus og garasje blir liggende i mellom. 

Hus A vil med det bli liggende bak eksisterende hus i Kjærnesveien 70, men også 

bak den garasjen som befinner seg i Kjærnesveien 68 A. Avstanden mellom de to 

byggene (hus A og boligen i Kjærnesveien 68 A) blir ca. 60 meter. 

Hus B vil bli liggende delvis bak eksisterende garasje i Kjærnesveien 70 og delvis 

bak eksisterende hus i Kjærnesveien 72. Avstand mellom hus B og boligen i 

Kjærnesveien 68 A blir på ca. 85 meter. Videre ligger Kjærnesveien 68 A innerst i en 

blindvei. Vi har derfor vanskelig med å se at eventuell trafikk til og fra Kjærnesveien 

72, kan virke forstyrrende for beboere i Kjærnesveien 68 A. Vi har også vanskelig 

med å se at etablering av to boenheter til skal medføre en vesentlig forverret 

adkomst til Kjærnesveien 68 A og at dette skal bidra til en vesentlig verdiforringelse. 

  



 

 

Av det vi kjenner til ble Kjærnesveien 68 bebygget med ytterligere en boenhet til i 

2011, med tilhørende frittstående garasje i 2016. Eier av denne eiendommen har 

med andre ord selv økt antall boenheter på egen eiendom og selv bidratt til økt 

trafikk på den aktuelle veistubben, en trafikk som antas å være til sjenanse for flere i 

nabolaget enn trafikk til og fra Kjærnesveien 72, da Kjærnesveien 68 ligger innerst i 

blindveien og biler som skal inn til denne tomten må passere flere nabohus. 

Vi er ikke kjent med at eier av Kjærnesveien 72 ble varslet som gjenboer i 

forbindelse med de aktuelle byggeprosjektene i Kjærnesveien 68. 

 

Oppsummering av innkommende nabomerknader: 

Av de varslede naboer og gjenboere er det to (en nabo og en gjenboer) som ikke har 

kommet med merknader. Det er eierne av Kjærnesveien 64 og Kjærnesveien 70. 

Eierne av Kjærnesveien 67, 78 og 80 har utelukkende protestert på hus A, og da på 

plasseringen og høyden på dette huset. De har ikke kommet med innsigelse på hus B 

Eier av Kjærnesveien 74 har primært påklaget det kvantitative og estetisk. Dels ved 

å omtale hus B som «en doning av en funkiskasse» og dels ved å omtale det 

omsøkte tiltaket som «et stort og grovt inngrep på både tomten og ellers hele 

nabolaget». Eier av Kjærnesveien 76 mener at tiltaket krever dispensasjon og at det 

eventuelt må søkes dispensasjon fra punkt 4 a i reguleringsbestemmelsene. 

Eier av Kjærnesveien 55 og 57 mener at Kjærnesveien 72 ikke har tilstrekkelig 

adkomstrett og at tiltaket bør avslås med hjemmel i plan og bygningsloven § 27-4.  

 

Avsluttende merknad 

Slik vi ser det er tiltaket prosjektert og omsøkt i samsvar med gjeldende regulering. 

Det er fra politisk hold – i kraft av gjeldende reguleringsbestemmelse – vedtatt at 

eiendommene i område – herav denne eiendommen – kan bebygges ytterligere. 

En klage på at eier ønsker å bebygge eiendommen ytterligere, ut over det den 

allerede er bebygget, men innenfor rammene av gjeldende regulering, er i realiteten 

en klage på vedtatt reguleringsplan og ikke en klage på tiltaket som sådan. 

 

 

Med vennlig hilsen 

   LIERHUS AS 

 

   Tom Wirak 

 


