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Gnr 54 bnr 170 - Furuveien 16 - Søknad om opprettelse av ny grunneiendom 
Velg søknadst ype 
 
Det vises til søknad mottatt 20.12.2019. 
 

Tiltakets adresse: Furuveien 16 
Gnr./bnr.: 54/170 
Ansvarlig søker:  ABC hus  AS, Josefine Ystenes  Monsen, Pos tboks  399, 1401 SKI  

Tiltakshaver: Espen Etland, Furuveien 16, 1430 ÅS 
 

VEDTAK 

 
I medhold av pbl. § 20-1 første ledd, bokstav m) jf. § 26-1, innvilger Ås 
kommune søknad om deling av eiendommen gnr. 54 bnr. 170 som vist på 
situasjonskart: Datert 27.11.2019 
 
Deling innvilges på følgende vilkår: 

 Privat veirett/rett til atkomst skal tinglyses for gjenværende parsell 
over ny parsell.  

 Privat rett til fremføring og vedlikehold av ledninger og kabler skal 
tinglyses for gjenværende parsell over ny parsell.  

 Gjensidig avstandserklæring må foreligge, denne bør tinglyses. 
 

Tilleggsopplysninger: 
Erklæring om rettigheter skal påføres: «Tinglysningen kan ikke oppheves uten Ås 
kommunes samtykke, org.nr. 964948798». Erklæringen leveres til kommunen i to 
originale eksemplarer for videre ekspedering til tinglysning. 
 
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. 
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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. 
 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 

 
Fakta og vurderingsgrunnlag: 
Det er søkt om deling av eiendommen på gnr./bnr. 54/170 i Ås kommune. 
Eiendommen er på 1 084 m² og søkes delt i to tomter, på henholdsvis 543 og 541 
m2. Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel og er avsatt til boligformål. 
Her tillates deling av tomter.  
 
Omsøkt deling er vist på situasjonskart datert 27.11.2019.  
 
Naboer/gjenboere er varslet om delesøknaden i medhold av pbl. § 21-3 andre ledd, 

og det og det er innkommet felles merknader datert 20.12.2019 fra naboer/gjenboere 

samt en utvidet nabogruppe som eiere av gnr./bnr 54/169, 54/156, 54/171, 54/153, 

54/154, 54/160, 54/162, 54/168, 54/175, 54/174, 54/173, 54/172, 54/176 og 54/177. 

Merknadene går i hovedsak ut på følgende:  

Merknader knyttet til deling: 

- Mener arealbehov for parkering/garasje/carport/bod skal være tre per bolig, da 

det kan leies ut deler av ny bolig/sekundærleilighet i eksisterende bolig, og at 

p-plasser/carporter på 18 m2 gir for liten bodplass. Videre vil for få p-plasser 

medføre parkering i vei. 

- Mener at uteoppholdsareal på minimum 250 m2 ikke vil bli oppnådd p.g.a. tre 

p-plasser og stort kjøreareal per tomt. 

- Oppdeling av eiendom vil føre til økende trafikk i området. Det må tas hensyn 

til barns lek/gange i området. 

- Lys fra biler som kjører inn på eiendommen vil sjenere naboer i Briskeveien. 

- Mener at delingen medføre utvidelse av atkomstareal. 

- Avløpsanlegg må krysse ny parsell. 

- Mener at det er mangelfull nabovarsling da Furuveien 18 og 19 ikke har 

mottatt varsel. 

- Mener at Furuveien 18 antas å få vesentlig verdiforringelse som følge av enda 

et høyt hus som nærmeste nabo. 

Tiltak:  Deling av eiendom - Opprettelse av ny grunneiendom 

Søknad innlevert: 20.12.2019 

Tiltakshaver: Espen Etland 

Gnr./bnr.: 54/170 

Adresse: Furuveien 16 

Eksisterende eiendom: 1 046 m2 

Ny eiendom 1: Ca. 543 m2 

Ny eiendom 2: Ca. 541 m2 
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Merknader knyttet til omsøkt bolig: 

- Mønehøyden skiller seg ut sammenlignet med eksisterende bebyggelse. 

Mønehøyden bør være tilnærmet lik eksisterende bebyggelse. Mønehøyden 

vil få stor betydning for sol- og lysforhold for naboer, spesielt for 54/171 

- Møneretningen skiller seg også ut sammenlignet med eksisterende 

bebyggelse. 

- Avstand mellom boligene er for liten. Den skal være 8 meter, 4 meter fra 

eiendomsgrense. Dette vil føre til at brannsikkerheten reduseres for området. 

- Mener at utbygging i Furuveien 18 er basert på dispensasjon fra pbl. Og at 

kommunen må unngå å gi dispensasjon for nytt bygg 

 

Videre påpeker naboer at kommunen arbeider med og vil fremme en plan for 

småhusbebyggelse. Denne vil sette strengere krav til utbygging enn kommuneplanen 

gjør, noe også tidligere plan gjorde. Det vil derfor være naturlig at 

utbyggingsforslaget utsettes til ny plan foreligger. 

 

I en ny merknad av 12.1.2020 gjentas ovenstående samt at de ikke er imot utvidelse 

av eksisterende boliger men at de er opptatt av at utvidelse skal gjøres innefor 

gjeldende lover og regler og at ny bebyggelse skal harmonisere med eksisterende 

bebyggelse 

 

Søker har kommentert merknadene slik: 

- Noen av de som har sendt inn merknader er ikke naboer eller gjenboere og 

har derfor ikke mottatt nabovarsel. 

- Det vil bli tettet gjerde mot Briskeveien slik at nabo ikke vil bli sjenert av billys. 

- Tiltakshaver skriver at nye planer heller enn å skjerpe krav i området vil lempe 

dem slik at eiendommene kan fortettes mer enn i dag. En utsettelse av 

avgjørelse i saken vil det bli en stor økonomisk belastning for tiltakshaver. 

- Tiltakshaver skriver at det forventes en stor befolkningsvekst i Ås og at tiltaket 

bygger opp under dette. 

- Utleie i eksisterende bolig er kun utleie av hybel, ikke av en separat 

hybelleilighet. Dette medfører dermed ikke krav til mer enn 2 p-plasser. Den 

nye boligen omsøkes som en enebolig med krav til 2 p-plasser. Begge 

eiendommene tilfredsstiller krav til p-arealer. 

- Krav til uteoppholdsareal innfris. 

- Mønehøyde på omsøkt hus er godt innenfor bestemmelsene om mønehøyde. 

- Møneretningene på eksisterende boliger var tidligere med en hovedretning, 

men de er etter hvert endret. Omsøkt bolig skiller seg dermed ikke vesentlig 

ut. 

- Sol og lysforhold vil ikke forringes spesielt da avstander til nabobebyggelse er 

stor. 
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   VURDERING OG KONKLUSJON  

 
Det er sendt inn felles nabomerknad fra naboer, gjenboere og andre i nabolaget som 
ikke er nabo/gjenboer.  
Eier har sendt ut korrekt varsel i henhold til pbl. § 21-3. 
Naboer mener det ikke er sendt ut nabovarsel til alle som skulle vært varslet. 

Kommunen viser til SAK10 § 5.2., veiledning til første ledd, hvor det blant annet står: 

«Naboeiendommer er eiendom som har felles grense med den tomt som skal 

bebygges. Gjenboereiendom er eiendom hvor kun en vei, gate, elv eller annet areal 

ligger imellom. Både eiere av bebygde og ubebygde eiendommer skal varsles.» 

Det vil si at Furuveien 19 ikke er gjenboer. Eier av Furuveien 18 ble varslet, men 

eiendommen er solgt etter at nabovarsel ble utsendt. Det er da opp til tidligere eier å 

melde ifra til ny eier om nabovarselet. Dette er et privatrettslig forhold. 

 

Kjørearealet utvides ikke, da eksisterende tomt bruker samme innkjøring som ny 

fradelt tomt. 

 
Eksisterende bolig er en enebolig og søknad om bygging av ny bolig på ny tomt viser 
en enebolig. 
For enebolig er det krav til to biloppstillingsplasser/garasje/carport som tas med i 
beregning av grad av utnytting. Kjøreareal regnes ikke med i grad av utnytting.  
 
Tiltaket vil føre til noe mer kjøring til og fra eiendommen. Men likevel ikke mer enn en 
må regne med i et sentrumsnært område. 
 
Det skal tinglyses rett til å føre VA-ledninger og atkomst over ny fradelt eiendom til 
eksisterende eiendom. 
 
Vurdering av økonomiske forhold er utenfor kommunens myndighetsområde 
 
En områdeplan for småhusbebyggelse er under utarbeidelse, men inntil denne 

eventuelt blir vedtatt vil søknaden bli behandlet etter gjeldende plan for området. 

 

Innsendt søknad om deling er i henhold til gjeldende plan, lov og bestemmelser og er 

ikke avhengig av søknad om dispensasjon. Bebygd areal for eksisterende bolig på 

gjenværende tomt og bebygd areal for ny bolig på ny tomt, uteoppholdsareal, p-

plass/carport og kjøreareal er innenfor gjeldende bestemmelser.  

 
Naboers merknad vedrørende sjenerende billys blir imøtekommet ved at gjerde mot 
nabo tettes. 
 
Merknader til byggesaken drøftes under behandling av denne. 
 
Deling - § 20-1 første ledd, bokstav m) jf. § 26-1: 
Det følger av pbl. § 26-1 andre pkt. at «opprettelse (av ny grunneiendom), må (..) 
ikke gjøres slik at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin 
størrelse, form eller plassering etter reglene i denne lov». 
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Atkomst pbl. § 27-4: 
Det følger av pbl. § 27-4 første ledd at «før opprettelse eller endring av eiendom til 
bebyggelse skal byggetomta enten være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for 
alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument eller på annen måte være sikret 
vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende.» 
 
Kravet er oppfylt i denne saken. Veirett vil sendes til tinglysing når eiendommen 
formelt er fradelt. Tomtene er etter kommunens syn dermed sikret lovlig og 
tilfredsstillende atkomst, jf. pbl. § 27-4.  
 
Vannforsyning pbl. § 27-1: 
Det følger av pbl. § 27-1 at «opprettelse eller endring av eiendom (ikke skal skje) 
med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig 
drikkevann, samt slokkevann.(..) Rettighet til å føre vannledning over annens grunn, 
alternativt til å knytte seg til felles ledningsnett, skal være sikret ved tinglyst 
dokument eller på annen måte som kommunen godtar som tilfredsstillende.»  
 
Kravet er oppfylt i denne saken. Privat rett til fremføring av vannledning vil sendes til 
tinglysing når eiendommen formelt er fradelt. Tomtene er etter kommunens syn 
dermed sikret lovlig vannforsyning, jf. pbl. § 27-1.  
 
Avløp pbl. § 27-2: 
Det følger av pbl. § 27-2 at «før opprettelse eller endring av eiendom (..) skal 
bortleding av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven. Rettighet til 
å føre avløpsledning over annens grunn, alternativt til å knytte seg til felles 
ledningsnett, skal være sikret ved tinglyst dokument eller på annen måte som 
kommunen godtar som tilfredsstillende.»  
 
Kravet er oppfylt i denne saken. Privat rett til å føre avløpsledning over annens 
grunn/tilknytning til felles ledningsnett vil sendes til tinglysing når eiendommen 
formelt er fradelt. Tomtene er etter kommunens syn dermed sikret lovlig avløp, jf. pbl. 
§ 27-2.  
 
Annet: 
Alt overvann håndteres på egen grunn. 
 
Konklusjon 
Vilkårene for fradeling opplistet i pbl. § 26-1 er oppfylt. På dette grunnlag gis det i 
medhold av pbl. § 20-1 første ledd bokstav m) tillatelse til deling av den omsøkte 
eiendom på gnr 54 bnr. 170 i Ås kommune. 
 
5. Gebyr: 
Saksbehandlingen er gebyrbelagt med kr. 10 323,-, etter Ås kommunes 
gebyrregulativ, punkt 4.1. Regning ettersendes og skal innbetales til 
kommunekassen, jf. plan- og bygningslovens § 33-1. 
  

Saken sendes til geodataavdelingen for videre ekspedering. Ordinær 
behandlingstid er ca. 16 uker, noe mer i vintersesongen. 
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Med hilsen 

 
Arve Bekkevard Inger Torild Hågensen 
Enhetsleder Byggesak og geodata Saksbehandler 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
Mottakere: 
Espen Etland, Furuveien 16, 1430 ÅS 

 
 
Kopi: 
John og Bente Sandbæk, Furuveien 14, 1430 ÅS 
Agnete Strand, Furuveien 18A, 1430 ÅS 
Astri Wilsberg Lund, Furuveien 21, 1430 ÅS 
Olav Harald Aarrestad, Furuveien 23, 1430 ÅS 
Lars-Ingmar og Tone Eng, Briskeveien 4, 1430 ÅS 
Sissel Veland og Odd Arne Dolmen, Briskeveien 6, 1430 ÅS 
Bjørg Sørlie, Furuveien 17, 1430 ÅS 
Knut og Kathrine Singsaas, Furuveien 19, 1430 ÅS 
Heidi Eldor, Furuveien 27, 1430 ÅS 
Jens Østli og Jorunn Olsen, Seljeveien 7, 1430 ÅS 
Frank Maurang, Briskeveien 2, 1430 ÅS 
Kari Petterson, Briskeveien 8, 1430 ÅS 
Terje Nergård, Bjørkeveien 9, 1430 ÅS 
Vivian Johansen, Bjørkeveien 11, 1430 ÅS 
 


