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Ås Kommune       Ås  28. januar 2020 

Att: Inger Torild Hågensen 

1430 Ås 

 

Klage til Fylkesmannen Gnr 54 bnr 170 – Søknad om opprettelse av ny 

grunneiendom, deres ref 20/00114-2. 

Viser til brev mottatt 17.januar 2020, med klagefrist 3 uker. Naboer/gjenboere er ikke enig i vedtaket 

som er gjort og vil ta saken videre inn for fylkesmannen med henvisning til forvaltningsloven kap VI 

og plan- og bygningslovens § 1-9. Bakgrunnen for vår klage er at pbl §21-2 ikke fullt ut imøtekommes 

da det etter vår vurdering ikke er gitt alle nødvendige opplysninger ”for at kommunen skal kunne 

avgjøre om tiltaket skal kunne gis tillatelse”. 

Pbl §21-3 krav om nabovarsel 

Pbl § 21-3 krav om nabovarsel til naboer og gjenboere er ikke imøtekommet fullt ut. Naboer er 

varslet men ikke alle gjenboere. Ved søk på nett defineres gjenboer som ”eier, fester eller bruker av 

en eiendom som ligger på andre siden av veg eller andre smale arealstriper og således ikke har felles 

grense med angjeldende eiendom. Begrepet gjenboer brukes også om bygning eller bolig med innsyn 

til en annen bolig, for eksempel over gårdsrommet i bygårder”. Furuveien 19 er etter denne 

definisjonen gjenboer da vi har utsikt til Furuveien 16, både huset og garasjen. 

Furuveien 19 har tilsvarende utsikt til Furuveien 18, så også der er vi gjenboer. Vi skulle således ha 

mottatt nabovarsel ved den utbyggingen, hvilket vi ikke har mottatt. Hadde vi fått slikt nabovarsel 

ville vi ha protestert også på det tiltaket før frister gikk ut. Nå er det dessverre for sent. Utbyggingen i 

Furuveien 18 imøtekommer heller ikke nødvendige visuelle kvaliteter og imøtekommer dermed ikke 

kravet i pbl §29-2 om visuelle kvaliteter. 

Pbl § 29-2 visuelle kvaliteter. 

Pbl § 29-2 setter krav til at ”Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det 

etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon 

og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering”. 

Det visuelle inntrykket er kommentert av naboer/gjenboere i vårt brev datert 12.desember 2019 

hvor det påpekes at både møneretning og mønehøyde skiller seg mye ut i forhold til eksisterende 

bebyggelse. Dette er en oppfatning som alle husstandene i kvartalet stiller seg bak. Vi er klar over at 

denne bestemmelsen er subjektiv. Vi vil imidlertid påpeke at når alle husstander i kvartalet har 

samme oppfatning om at en utbygging som foreslått vil være negativt visuelt, så må det tas hensyn til 

flertallsoppfatningen da dette synet skal ivaretas av §29-2. 

Påstand i brevet om at kjørearealet ikke utvides stemmer ikke. Vedlagt ligger kopi av planen for 

tiltaket. Her fremgår det tydelig at med deling av tomt blir kjørearealet betydelig utvidet i forhold til 

hva som gjelder i dag. Dette er også en nødvendighet for å skape rom for parkering og kjøring inn til 

den gamle eiendommen. Utvidelse av kjørearealet vil redusere uteoppholdsarealet betydelig. 
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Kommuneplanen i Ås for perioden 2015-2027 sier i § 2-1 

§ 2-1 i kommuneplanen sier at ”I områder avsatt til bebyggelse og anlegg, kan kommunen kreve 

reguleringsplan før tiltak som er nevnt i plan- og bygningslovens §20-1, samt fradeling til slike formål 

finner sted”. 

I Ås Avis nettutgave kom det torsdag 23. januar opp en artikkel: ”Ås får plan for småhusbebyggelse, 

Ås har utarbeidet forslag til en ny områdereguleringsplan for småhusbebyggelse. Hensikten er blant 

annet å ivareta eksisterende bokvalitet i småhusområdene i kommunen”. Det vises til uttalelse, 

referert i Ås Avis, fra senterpartiets Odd Rønningen at ”Dette er en stor sak og en viktig sak i 

behandlingen av byggesøknader i fremtiden”. Hovedutvalg for teknikk og plan behandlet forslag til 

plan og besluttet å sende forslaget ut til høring. Det vil da bli endelig behandling av ny småhusplan i 

løpet av inneværende halvår. På forespørsel til kommunen får vi opplyst at den kommende planen vil 

legge opp til en minstestørrelse på tomter på 700 m2 for eneboliger og 1100 m2 for tomannsboliger. 

Den tidligere reguleringsplanen for Søndre Moer satte strenge krav til tomtearealer. Tomtestørrelsen 

i Furuveien 16 er på 1083 m2, delt på to vil tomtestørrelsene bli på 540 m2. Etter den kommende 

planen for småhusbebyggelse vil disse tomtene være for små for deling. 

Da kommunen har hjemmel til å utsette behandling i kommuneplanen forbauser det oss at søknad 

om tiltak blir behandlet med henvisning til kommuneplanen når kommunen har anledning til å 

utsette behandling av søknader inntil ny reguleringsplan er behandlet. Å behandle søknad om tiltak 

nå innebærer en type fortetting som ikke ønskes av omgivelsene og som ikke vil la seg gjennomføre 

etter den nye småhusplanen 

Pbl §29-4 setter krav til avstand fra nabogrense som skal være minimum 4 meter. Kommunen kan 

godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrensa enn nevnt i andre ledd eller i nabogrense: 

a) Når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller ……….. 

b) ………………… 

Det er ikke problematisk å dele en eiendom når den er stor nok til å imøtekomme krav i lovgivning 

om avstand til tomtegrenser. Når utgangspunktet, som i dette tilfellet, er at dispensasjon må 

imøtekommes blir det mer utfordrende. Det har neppe vært lovgivers hensikt at en skal kunne gi 

dispensasjon til seg selv som i dette tilfellet. 

Plantegningene viser beregning av BYA. Beregningene viser en utnyttelsesgrad på 27,4 %, litt under 

kravet som er 30%. I det regnestykket er det regnet inn biloppstillingsplass og fremtidig carport. Det 

er imidlertid ikke regnet inn ytterligere en biloppstillingsplass til utleiedelen som faktisk er i det 

eksisterende huset. Det er et faktum at det pr dato er tre biler som parkerer fast tilknyttet dette 

huset. Slik må vi forutsette det også blir i fremtiden. Den ene biloppstillingsplassen som er 

opparbeidet i dag vil etter tegningene fjernes. Parkering vil da skje i gata. Det er ikke hensiktsmessig 

og blir rotete i et bomiljø hvor parkeringen i dag skjer på egne eiendommer. Da huset er tegnet inn i 

minimumsavstand fra veien vil det bli trangt og gateparkering vil medføre vanskeligere 

gjennomføring av snøbrøyting og redusere fremkommelighet generelt. 

Når en ekstra biloppstillingsplass regnes inn i bygningsarealet blir utnyttelsesgraden over de 

lovpålagte 30 % og imøtekommer ikke pbl § 5-1 
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Tomt 543 m2 

Eks. hus: 112,6 m2 

Parkering: 18 m2 

Fremtidig carport: 18 m2 

Totalt: 148,6 m2 

BYA 27,4 % 

Reg.best. 30 % 

Beregning for nytt hus 

Tomt 543,2 m2 

Nelly R: 98,1 m2 

Parkering: 18 m2 

Fremtidig carport: 18 m2 

Totalt: 134,1 m2 

BYA 24,7 % 

Reg.best. 25 % 

Av begge beregningene fremgår at kjøreareal ikke er medtatt i regnestykket. Når  kjørearealet 

medregnes blir uteoppholdsareal mindre den de 250 m2 kommuneplanen krever. 
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Vennlig hilsen 

På vegne av nabofellesskap 

Knut Singsaas 
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Nabofellesskapet består av eiendommene. Alle deltakere har mottatt dette brevet på e-post og 

bekreftet at de står bak denne klagen. 

Furuveien 19, Kathrine og Knut Singsaas 

Furuveien 21, Astri Wilsberg Lund 

Furuveien 23, Olav Halvard Arrestad 

Furuveien 27, Heidi Eldor 

Furuveien 14, John og Bente Sandbæk 

Seljeveien 7, Jorunn Olsen og Jens Østli 

Briskeveien 2, Frank Maurang 

Briskeveien 4, Lars Ingmar Eng og Tone Eng 

Briskeveien 6, Sissel Veland og Odd Arne Dolmen 

Briskeveien 8, Kari Petterson 

Bjørkeveien 9, Terje Negaard 

Bjørkeveien 11, Vivian Johansen og Leif Sandsdalen 

 


