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Ås Kommune        27.april 2020. 

Postboks 195 

1431 Ås 

e-post: post@as.kommune.no v/enhet for bygg. 

Klage til Fylkesmannen på sak 19/03935-10 utbygging i Furuveien 16, gnr 54, brnr 170 

Viser til brev datert 17.04.2020 hvor det gis tillatelse til tiltak om bygging av ny enebolig i Furuveien 

16. Undertegnede mottok brev pr e-post fredag 17.april og videresendte dette til de øvrige 

interessentene søndag 19.april. 

Dette utvikler seg etter hvert til en omfattende sak med endring av søknader som krever nye klager.  

Nabofellesskapets første klage på nabovarsel er datert 12.desember 2019, sendt ABC Hus med kopi 

til Kommunen. Bakgrunnen for klagen var at utbyggingen etter vår oppfatning ikke var i henhold til 

gjeldende kommuneplan. Hovedbegrunnelse var at tomta er for liten for bygging av et nytt hus. Den 

foreslåtte utbygging forutsetter deling med eiers egen godkjenning til å bygge eksisterende og ny 

bolig med mindre avstand mellom husene enn Plan- og Bygningsloven krever. Den regelen er lett å 

omgå når samme eier gir tillatelse til seg selv ved utskillelse av ny tomt. I den klagen vises også til 

pågående arbeid i kommunen med en ny reguleringsplan for småhusbebyggelse. 

I brev fra Ås Kommune datert 17.01.2020. får vi melding om at deling av tomt innvilges av Ås 

Kommune. 

I brev datert 28.januar 2020. sender nabofellesskapet klage til fylkesmannen på kommunens vedtak. 

Klagen fremfører de samme argumenter. I det brevet grunngir vi de viktigste momentene. Det 

påpekes manglende krav til nabovarsel til gjenboere, manglende visuelle kvaliteter ved at forslaget til 

nytt bygg skiller seg vesentlig ut fra eksiterende bebyggelse, manglende reguleringsplan for området, 

og avstander til nabogrenser ved deling av tomt, samt mangel på parkeringsarealer. 

I e-post datert 26.02.2020. melder Ås Kommune at vår klage blir lagt frem for Hovedutvalg for 

Teknikk og Plan 22. april. 

I brev datert 17.04.2020. fra Ås Kommune til Knut og Kathrine Singsaas innvilger kommunen revidert 

søknad om oppføring av ny enebolig på gnr 54. brnr. 170. Det opplyses også om klagemulighet til 

Fylkesmannen.  Av brevet fra kommunen fremgår: 

”Denne saken gjelder oppføring av ny enebolig på nylig godkjent fradelt tomt, se delesak 

med dokumentnummer 20/00114-2”. 

Vi viser i denne sammenheng til møte og vedtak i Hovedutvalg for Teknikk og Plan 22.04.2020 hvor 

HTP gjorde følgende vedtak: 

”Hovedutvalg for teknikk og Plan (HTP) har vurdert klagen i medhold av forvaltningsloven § 

33. 

mailto:post@as.kommune.no


2 
 

HTP finner at klagers anførsler utgjør momenter som må medføre en annen vurdering av 

saken enn det som fremgår av vedtak av 17.01.2020. Klagen tas således til følge. Vedtak av 

17.01.2020. oppheves. 

Med hjemmel i pbl.§13-1 varsles det at kommunen vil nedlegge midlertidig forbud mot tiltak 

på gnr 54 bnr 170 i påvente av Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i 

Ås Kommune”. 

Dette forholdet har vi naboer påpekt i tidligere klager. Vi er derfor veldig glad for vedtaket HTP har 

gjort. 

I den nye reviderte søknaden, meddelt i brev av 17.01.2020., er gesims og mønehøyde redusert i 

forhold til tidligere søknad. En mønehøyde på 7,1 m i tillegg til hovedmøneretning på tvers av de 

øvrige husene i kvartalet bidrar fortsatt til at en eventuell ny bolig ikke vil harmonisere med miljøet i 

kvartalet. Forslaget er ikke tilpasset krav til visuell kvalitet. 

Avstand fra nytt bygg til nabogrense vil fortsatt være kortere enn de 4 meterne pbl. forutsetter. 

Dette vil fortsatt være basert på at eier vil gi seg selv tillatelse til å redusere kravet til minsteavstand 

mellom hus. Fortsatt har det ikke vært lovgivers forutsetning å gi en slik anledning. 

Med dette klager nabofellesskapet til Fylkesmannen på byggetillatelsen kommunen har gitt. Vi viser 

også til at i forslaget til Reguleringsplan for småhusbebyggelse i Ås, som nå er til høring, ligger det 

formuleringer om krav til tomt: 

”Minste tomtestørrelse er 700 m2 for enebolig og for enebolig med sekundærleilighet på 

inntil 70 m2. 

Minste tomtestørrelse er 1100 m2 for tomannsbolig, og 550 m2 for hver parsell dersom 

tomten deles. Deling av tomt kan ikke finne sted før etter at tomannsboligen er oppført. 

En boligtomt kan kun bebygges med en frittliggende enebolig. Boligtomt skal være fradelt før 

det kan søkes igangsettelse.” 

Disse kravene vil tilfredsstille de krav nabofellesskapet setter. I tillegg må også krav til visuell 

utførelse og harmonisering til eksisterende bebyggelse imøtekommes 

Dette brevet er sendt til alle naboer nevnt under i dette brevet. Naboene signerer brevet gjennom 

godkjenning av innhold meddelt meg på e-post/SMS. 

 

Vennlig hilsen 

På vegne av Nabofellesskap på Søndre Moer 

Knut Singsaas 

(sign) 
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Følgende naboer har gitt meg elektronisk signatur ved å godkjenne dette brevets innhold på e-post: 

Astri Willberg Holmlund, Furuveien 21 

John og Bente Sandbæk, Furuveien 14 

Olav Hadvar Aarrestad, Furuveien 23 

Heidi Eldor, Furuveien, Furuveien 27 

Jorunn Olsen og Jens Østli, Seljeveien 7 

Frank Maurang, Briskeveien 2 

Lars- Ingmar og Tone Engh. Briskeveien 4 

Sissel Veland og Odd Arne Dolmen, Briskeveien 6 

Kari Petterson, Briskeveien 8 

Terje Negård, Bjørkeveien 6 

Vivian Johansen, Bjørkeveien 11 


