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Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   19/01439-20 Stine Irene Mikkelborg Sandholtet 17.12.2019 

 
Gnr 109 bnr 90 - Kjærnesveien 72 – Hus B - Vedtak om avslag på rammesøknad 
 
Det vises til søknad mottatt 05.07.2019 med komplettering av 26.11.2019.  
 

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. § 1-6 jf. § 20-1 gir bygningsmyndigheten avslag på 
søknad om rammetillatelse for oppføring av ny enebolig på gnr. 109 bnr. 90. 
Vurdering fremkommer av saksutredningen.  

 
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 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 eksisterende:    273 m2 

BRA omsøkt hus A:    193 m2  

BRA hus B: 141,2  m2 + 24,6 m2 garasje 

BRA totalt: 631,8 m2 

BYA eksisterende:    309 m2 
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BYA omsøkt hus A: 128,8 m2 

BYA hus b: 106,8 m2 

Parkeringsareal på terreng:      18 m2 

BYA totalt:    564 m2  

Tomteareal: 2 623 m2 

Grad av utnytting: 21,50 %     

 

   SAKSOPPLYSNINGER  

 
Denne saken gjelder oppføring av en ny enebolig på en allerede bebygd eiendom, 

gnr. 109 bnr. 90, Kjærnesveien 72. Eiendommen omfattes av reguleringsplan for et 

området ved Eikestubben på Kjærnes, planid. R-221, og er avsatt til formål bolig.  

 
Det er søkt om oppføring av to nye eneboliger på eiendom gnr. 109 bnr. 90. Dette 
vedtaket gjelder dog kun hus B, hus A blir behandlet separat.  
 
Hus B er et to-etasjes hus, med innebygd enkelgarasje. Det er tenkt plassert i 
tomtens sørøstlige hjørnet. Det er merket av en biloppstillingsplass på terreng, for å 
oppfylle krav til to parkeringsplasser. Huset har et bruksareal på 141 m2. 
 
Utbyggingen vil samlet sett føre til en utnyttelsesgrad på 21,5 %. 
 
Det er ikke vist på situasjonskart at kravet til egnet uteoppholdsareal er oppfylt. 
Reguleringsplanen stiller krav om minimum 300 m2 per enebolig med egnet 
uteoppholdsareal.  
 
Veirett: 
Adkomstveien frem til tomten er en privat vei, tilhørende gnr. 109 bnr. 2. Eier av 
veien bestrider at gnr. 109 bnr. 90 har veirett til mer enn en enebolig. Kravet til 
adkomstvei er et absolutt vilkår for å kunne få byggetillatelse gis, jf. pbl. § 27-4. Det 
ble derfor gitt en frist for å fremskaffe slik veirett. Veirett har i senere tid blitt avtalt 
med eier av veien.  
 
Nabovarsling: 

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

det er innkommet merknader fra nabo/gjenboer som eiere av gnr./bnr. 109/54, 

109/84, 109/89, 110/15, 110/37 og 110/1.  

 

Merknadene går i hovedsak ut på prosjektet fører til for stor utnyttelse av tomten, at 

det ødelegger kulturlandskapet, at det ikke er ønskelig med mer fortetting, at 

prosjektet må ha dispensasjon fordi det ikke er lov til å fradele og det vil bli søkt om 

fradeling/seksjonering i ettertid, prosjektet vil medføre økt trafikk, og en nabo mener 

at hus B vil bli for nærme sitt eget hus.  

 

Søkers kommentar til merknadene:  
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Søker svarer ut merknadene med at det det er politisk bestemt at med en tillatt 

utnyttelsesgrad på 22 % så kan tomten utnyttes så mye som dette. Videre at husene 

er tilpasset terrenget og at noen av terrenget skal modifiseres for å få husene godt 

ned i terrenget.  

 

Kommunens kommentar til merknadene: 

Kommunen har ikke tatt konkret stilling til merknadene fra naboene, da de uansett 

ikke har betydning for utfallet i saken. Kommunen ville ha kommet til akkurat samme 

konklusjon, selv om det ikke skulle ha vært merknader fra naboene/gjenboere.  

 

   VURDERING OG KONKLUSJON  

 

Tiltaket: 

Det omsøkte tiltaket dreier seg om oppføring av to nye eneboliger på gnr. 109 bnr. 

90. Dette vedtaket gjelder hus B.  

 

Eiendommen er omfattet av reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for et 

område ved Eikestubben på Kjærnes, planid. R-221. Kommunen har vurdert den 

omsøkte utbyggingen opp mot bestemmelsene i reguleringsplanen, og sett på om 

den åpner for fortetting, slik som omsøkt.  

 

I bestemmelse nr. 2 a står det at det «innenfor områdene tillates oppført frittliggende 

boliger innenfor de byggegrensene som planen viser». Frittliggende boliger er i 

parentes presisert til å være «eneboliger og eneboliger med hybelleilighet inntil 60 m2 

BRA». I bestemmelse 2 b står det videre at det for eiendommer inntil 700 m2 kan 

tillates enebolig uten hybelleilighet. Videre står det i bestemmelse 2 c at det tillates 

ikke oppføring av tomannsboliger. I bestemmelse 4 a står det at det ikke tillatelse 

ytterligere oppdeling av eiendommene i planområdet.  

 

Bygningsmyndighetene mener at alle disse bestemmelsene sett samlet taler for at 

intensjonen til planen er å tillate én enebolig eller én enebolig med hybelleilighet på 

hver eiendom. At det snakkes om boliger/eneboliger i flertall er kun fordi man også 

snakker om «områdene» i flertall tidligere i setningen, og dermed blir det grammatisk 

korrekt å nevne boliger med flertall også. Frittliggende boliger blir vanligvis brukt om 

både ene- og tomannsboliger, men her har man spesifisert at man ikke ønsker 

tomannsboliger. Dette underbygger videre at det ikke er meningen at tomtene i dette 

området skal bebygges med flere boenheter. Det tillates kun enebolig med 

hybelleilighet, og hybelleiligheten kan ha maksimal størrelse 60 m2 BRA. Videre 

kreves det en tomt på minimum 700 m2 for å få lov til å ha en hybelleilighet i 

eneboligen. Det er derfor lagt vekt på at tomtene skal være romslige og at området 

skal fremstå som åpent. Den siste bestemmelsen som taler for at reguleringsplanen 

ikke legger opp til mer fortetting i dette området er at reguleringsplanen ikke tillater at 

eiendommene i området blir ytterligere oppdelt.  
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Innenfor planområdet til denne reguleringsplanen er det heller ikke tidligere gitt 

tillatelse til å oppføre flere boliger på samme tomt. Det er kun enebolig eller enebolig 

med hybelleilighet som er godkjent eller ligger innenfor planområdet.  

 

Det anføres i søknaden at det er politisk vedtatt at man skal kunne utnytte tomtene 

fult ut, og at det er 22 %-BYA som gjelder. Dette åpner dog ikke for at man skal 

kunne bygge flere boenheter på tomten for de som har store tomter. Man må se den 

bestemmelsen i sammenheng med de andre bestemmelsene som er omtalt ovenfor, 

og de bestemmelsene er klare på at det her ikke er ment å åpne opp for flere 

boenheter på samme tomt bortsett fra muligheten til å ha en hybelleilighet på inntil 60 

m2 BRA i eneboligen. Den tillatte utnyttelsesgraden vil kunne føre til at store tomter 

slik som denne har lav utnyttelsesgrad, men regelen gjelder også for de mindre 

tomtene. At man ønsker å bevare store og luftige tomter, underbygges også av av 

bestemmelsene om at tomtene ikke tillates delt ytterligere og at man må ha minimum 

700 m2 tomt for å få lov til å ha en hybelleilighet.  

 

Å tillate oppføring av flere eneboliger, på en allerede bebygd tomt vil derfor stride 

imot reguleringsplanens intensjon. Reguleringsplanen for området åpner ikke for 

fortetting, og ifølge pbl. § 1-6 annet ledd kan ikke tiltak som strider mot blant annet 

reguleringsplan iverksettes.  

 

På bakgrunn av dette, avslår derfor bygningsmyndighetene søknad om oppføring av 

ny enebolig B på gnr. 109 bnr. 90.  

 

Naturmangfoldloven: Tiltaket omfattes ikke av Naturmangfoldloven 
 
Konklusjon tiltak:  
Søknad om rammetillatelse for oppføring av ny enebolig avslås med hjemmel i pbl. § 

1-6 annet ledd, jf. ovenstående saksutredning.  

 

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. 18 725,- (ved avslag betales 70 % av 
vanlig gebyrstørrelse) etter Ås kommunes gebyrregulativ. Regning ettersendes og 
skal innbetales til kommunekassen, jf. plan- og bygningslovens § 33-1. 
 

Gebyrnr. Beskrivelse av gebyr Grunnbeløp Antall Sum 

1.1.1 Saksbehandling tiltak  Kr.               26 750,- 70 % 18 725,- 

Total sum: 18 725,- 
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Med hilsen 

 
 
Arve Bekkevard Stine Irene Mikkelborg Sandholtet 
Enhetsleder Byggesak og geodata Juridisk rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Mottakere: 
Lierhus AS, Vebjørnsvei 1, 3414 LIERSTRANDA 

Kopi: 
Kjærnesveien 72 AS, Postboks 211 Skøyen, 0213 OSLO 
ADVOKATFIRMAET ØVERBØ GJØRTZ AS, Marina Opstad, Julsundvegen 4, 6412 
MOLDE 
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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 

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.  

 


