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Gnr 55 bnr 246 - Liaveien 38 - Søknad om særskilt 
tillatelse tilå dele opp boenhet til hybler, søknad om 
bruksendring og dispensasjon fra tillatt bygningstype 

 
Saksbehandler: Hedda Sørheim Dybvik Saksnr.: 21/00766-13 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og plan            

 
Kommunedirektørens innstilling: 

Med hjemmel i kommuneplanens arealdel § 18.4 jf. pbl. § 31-6 innvilger 
Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) søknad om særskilt tillatelse til å dele opp 
boenhet til hybler. Begrunnelsen følger av saksutredningen. 

 
Med hjemmel i pbl. § 19-3 jf. § 19-2 gis det midlertidig dispensasjon for 

ubestemt tid fra kommuneplanens arealdel § 18.1 vedrørende tillatt 
bygningstype.  
Det gis tillatelse til bruksendring fra enebolig til annen bygning for bofellesskap, 

jf. saksutredningen.  
 

Dispensasjon innvilges på følgende vilkår: 
 Videre oppdeling av boligen tillates ikke uten forutgående søknad og 

tillatelse fra bygningsmyndigheten.  

 
Søknad om tillatelse for tilbygg behandles administrativt. 

 
Ås, 07.05.2021 
 

Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør  Kommunalsjef 

                                                                  Teknikk, samfunn og kultur 
  
Avgjørelsesmyndighet: 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
 

Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
 

Vedlegg: 
1. Situasjonskart Liaveien 38  

2. Plan- og snitttegning 1.etg  Liaveien 38  
3. Fasadetegning Liaveien 38 

4. Søknad om særskilt tillatelse og tillatelse til tiltak 
5. Nabomerknad til søknad om særskilt tillatelse  
6. Supplerende nabomerknad til søknad om særskilt tillatelse 

7. Dispensasjonssøknad og søknad om bruksendring 
8. Nabomerknad til dispensasjon 1  

9. Nabomerknad til dispensasjon 2 
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10. Kommuneplanens arealdel § 18.4 
11. Retningslinjer for saksbehandling § 18.4 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter i saken. 
 

Saksbehandler sender vedtaket til:  

Ansvarlig søker 
Tiltakshaver 
Naboer 

 
Saksutredning: 

Sammendrag 
Kommunen har mottatt søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg til enebolig, 
samt søknad om særskilt tillatelse etter kommuneplanens arealdel § 18.4 for å 

dele opp boenhet til hybler. Det er også søkt om bruksendring fra enebolig til 
bofellesskap. Slik bruksendring krever dispensasjon fra tillatt bygningstype som 

fremkommer av kommuneplanens areadel § 18.1.  
 

Kommunedirektøren mener det bør gis særskilt tillatelse til å dele opp boenhet til 
hybler. Det bør også gis midlertidig dispensasjon på ubestemt tid fra tillatt 
bygningstype og gis tillatelse til bruksendring fra enebolig til bofellesskap. Dette 

begrunnes med at antall hybler ikke er særlig stort, boligen vil gi gode boforhold 
for leietakere/studenter, det skal etableres ny garasje og biloppstillingsplasser, 

og at eiendommen som sådan vil oppgraderes.  
 
Fakta i saken 

Kommunen mottok 25.02.2021 søknad om tillatelse i ett-trinn for oppføring av 
tilbygg med BYA 75 m2 til enebolig, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-3 jf. § 

20-1.  
Da boligen skal leies ut til flere leietakere/studenter uten at eier selv bor i 
boligen, er det også søkt om særskilt tillatelse til å dele opp boenhet til hybler, jf. 

kommuneplanens arealdel § 18.4 annet ledd bokstav b.  
 

Etter gjennomgang av søknaden, anmodet bygningsmyndigheten at det også må 
sendes inn søknad om bruksendring fra matrikkelkode «111 – enebolig» til «159 
– annen bygning for bofellesskap/1», og dermed også dispensasjon fra 

kommuneplanens bestemmelse om tillatt bygningstype. Tillatt bygningstyper 
etter § 18.1 er enebolig, enebolig med sekundærleilighet inntil 70 m2 og 

tomannsbolig.  
Søknad om bruksendring og dispensasjon ble mottatt 29.04.2021.  
 

Bygningsmyndigheten begrunner krav om bruksendring med at enebolig kan 
defineres som en frittliggende bygning som er beregnet på en husstand. 

Husstand defineres etter bokmålsordboka som «personer som hører til i samme 
husholdning». I motsetning betegnes hybelhus eller andre former for kollektive 
boliger å være beregnet for flere selvstendige personer etter SINTEFs definisjon. 

Ut fra dette kan det tolkes slik at bygning for bofelleskap vil være beregnet på 
mennesker som bor sammen uavhengige av hverandre, har hvert sitt 

soverom/oppholdsrom og disponerer fellesareal med de andre beboerne. 
Eneboliger kan ut fra tolkningen av definisjoner være beregnet på personer som 
har felles husholdning og en tettere relasjon til hverandre.  
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Videre begrunnes krav om bruksendring med at oppdelingen av boenheten 
medfører at bygget ikke lenger blir brukt i tråd med sin opprinnelige funksjon 

som enebolig, og at bofellesskap er en bygningstype som ikke er i tråd med 
tillatt bygningstype etter kommuneplanen § 18.1. Det vises også til retningslinjer 
til § 18.4 i kommuneplanen, der det legges til grunn at «i de fleste tilfeller vil det 

altså være nødvendig å søke om særskilt tillatelse til oppdeling, og bruksendring, 
samt dispensasjon fra tillatt boligtype».  
 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Dysterskogen (R-5), ikrafttredelse 
18.08.1964, og er regulert til formål frittliggende småhusbebyggelse. 

Reguleringsplanens bestemmelser er erstattet av gjeldende 
kommuneplanbestemmelser. 

Det foregår pågående planarbeid på området - Områderegulering for frittliggende 
småhusbebyggelse (R-328), også omtalt som småhusplanen.  

  
Vurderingsgrunnlag 
Søknad om særskilt tillatelse til å dele opp boenhet til hybler vurderes etter 

kommuneplanens arealdel § 18.4 annet ledd bokstav b (vedlegg 10).  
Bestemmelsen gjelder boliger der man deler opp boenheter ved å etablere én 

eller flere hybler eller hybelrom, og hvor huseier ikke bor eller skal bo i 
boenheten selv.  
 

I § 18.4 heter det blant annet:   
«Det må foreligge særskilt tillatelse fra kommunen for (...) å dele opp 

boenheter til hybler (…)  
 
Ved avgjørelsen av om tillatelse (...) skal gis, skal det tas hensyn til om 

det etter kommunens skjønn er en forsvarlig utnytting av boligmassen.  
 

Vedlagte retningslinjer [vedlegg 11] for saker etter bokstav b) skal 
benyttes ved saksbehandlingen. Det kan stilles vilkår for tillatelsen i 
henhold til disse retningslinjene.» 

  
I henhold til bestemmelsens retningslinjer må følgende krav være oppfylt for at 

oppdelingen kan regnes for å «generere en forsvarlig utnyttelse av 
boligmassen»:  

«1. Oppdelingen skal ikke medføre at boligen endrer risiko- og brannklasse 

etter byggteknisk forskrift (TEK10) eller utløser andre krav etter 
byggteknisk forskrift. Dersom dette er tilfellet må bygget prosjekteres i 

henhold til dette. Det skal i alle saker sendes inn rømningsplan og detaljert 
redegjørelse for brannsikkerhet.  
2. Oppdelingen skal ikke medføre at bokvalitet og bomiljø for beboerne 

svekkes.  
3. Oppdelingen skal ikke medføre en bruk som skaper uforholdsmessige 

ulemper for naboer, herunder f.eks. økt støy, økt parkerings- og 
trafikkbelastning.  
4. Oppdelingen skal ikke medføre at strøkets karakter endres på en 

uønsket måte etter kommunens skjønn.  
5. Oppdelingen skal ikke medføre en bruk som skaper uforholdsmessig 

press på teknisk infrastruktur, herunder vei/atkomst, vann og avløp.  
6. Oppdelingen skal ikke medføre en bruk som skaper uforholdsmessig 

høyt behov for utomhus- og rekreasjonsarealer på eiendommen.  
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7. Oppdelingen skal ikke medføre en bruk som vil vesentlig tilsidesette 
hensynene i lovens formålsbestemmelse eller hensynene bak gjeldene 

reguleringsplan for området.» 
 
Søknad om bruksendring fra enebolig til bofellesskap beror på de samme 

momentene som ved vurdering av oppdeling av boenhet, «og behandles derfor 
samlet», jf. retningslinjer til § 18.4. Det heter videre at «det fattes likevel to 

separate vedtak, ett om oppdeling etter kommuneplanbestemmelsen, og ett om 
bruksendring etter pbl. § 20-1».  
 

Det fremgår av pbl. § 19-2 første ledd første punktum at kommunen kan gi varig 
eller midlertidig dispensasjon. Det følger av annet punktum at det kan settes 

vilkår for dispensasjonen.  
Kommunen kan gi dispensasjon om hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra ikke blir «vesentlig tilsidesatt» og at fordelene ved å gi 
dispensasjon er «klart større enn ulempene», jf. pbl. § 19-2 annet ledd. 
I det tilfellet at vilkårene for dispensasjon er oppfylt, har kommunen anledning, 

men ingen plikt, til å gi dispensasjon.   
 

I pbl. § 19-3 legges det til grunn at midlertidig dispensasjon kan gis på bestemt 
eller ubestemt tid. Gis det midlertidig dispensasjon kan kommunen bringe denne 
til opphør gjennom pålegg hvis hensyn tilsier det.  

 
Søknad om særskilt tillatelse til å dele opp boenhet til hybel 

Søkers redegjørelse av krav som skal være ivaretatt ved vurdering av hvorvidt 
det skal gis særskilt tillatelse fremgår i søkers kommentarer til nabomerknader 
(vedlegg 4). Søkers kommentarer til merknader fremgår lenger ned i 

saksfremlegget.  
 

Søknad om dispensasjon fra tillatt type bolig 
I søknad om dispensasjon fra tillatt bygningstype (vedlegg 7) viser søker til at 
omsøkte tilbygg er utformet slik at boligen vil beholde sitt småhuspreg og 

harmonisere godt med øvrig bebyggelse i området. Det pekes også på at boligen 
i dag har tre soverom med fem sengeplasser, og etter endring vil det være seks 

soverom med seks sengeplasser. Endringen vil således ikke være særlig stor. 
Det anføres at bokollektiv fører til et billigere tilbud for studenter, er sosialt og er 
miljømessig bedre med tanke utslipp ved at flere deler bad og kjøkken.  

 
Videre pekes det på at det er store utfordringer med å skaffe nok hybler til 

studentene i Ås. Det vises blant annet til skriverier i lokalavisen der det er 
uttrykt at det mangler flere hundre studentboliger, og at utbyggingstakten ikke 
holder tritt med den voksende studentmassen. Det vises også til uttalelser fra 

regjeringen og Norsk studentorganisasjon som uttrykker at vertskommuner for 
skoler for høyere utdanning må legge til rette for bygging av studentboliger og 

saksbehandling som omhandler studentboliger.   
 
Ytterligere begrunnelse for dispensasjon fremkommer av søkers kommentarer til 

nabomerknader. Søkers kommentarer til merknader fremgår lenger ned i 
saksfremlegget.   
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Nabomerknader 
Merknad til søknad om særskilt tillatelse til å dele opp boenhet til hybler, jf. § 

18.4 (vedlegg 5 og 6) 
Merknad fra naboer på gnr. 55 bnr. 214, gnr. 55 bnr. 215, gnr. 55 bnr. 245, gnr. 
55 bnr. 247, gnr. 55 bnr. 325 og gnr. 73 bnr. 258 går i hovedsak ut på at det må 

kunne forventes at det blir like mange biler som leietakere og dette føre til økt 
trafikk. Videre kan det medføre problemer knyttet til støy og vedlikehold da eier 

ikke skal bo i boligen. Det uttrykkes at det ikke en god løsning å plassere hybler i 
områder for eneboliger.  
I supplerende merknad bemerkes det at planlagt utbygging vil bryte med de 

fleste av kravene som fremgår av retningslinjene til § 18.4, spesielt punktene 2, 
3, 4, 5 og 7.  

 
Merknad til nabovarsel om søknad om dispensasjon fra tillatt bygningstype  

Merknad fra naboer på gnr. 55 bnr. 215, gnr. 55 bnr. 245, gnr. 55 bnr. 247, gnr. 
55 bnr. 325 og gnr. 73 bnr. 258 (vedlegg 8) går i hovedsak ut på at endring til 
bofellesskap kan føre til økt trafikk og få parkeringsmuligheter om flere 

leietakere har bil. Dette problemet vil forsterkes om leietakerne skal ha besøk 
som også har bil. Vedrørende støy og bråk uttales det at studenter lever på en 

annen måte enn en vanlig familie, og det derfor kan forekomme mer støy. Videre 
uttrykkes det bekymring for snøhåndtering da dette har vært et problem i 
nabolaget.  

Det uttrykkes også bekymring for flere hybler i boligen da det hevdes at eier har 
uttalt at det tilrettelegges for tre nye hybler i kjeller.   

Det pekes på at ved å gi dispensasjon skapes det presedens, og dermed gjøre 
det vanskelig å nekte andre søknader om bruksendring. Dette vil kunne føre til at 
området endrer karakter, og ikke lenger fremstå som et rolig og attraktivt 

bomiljø.  
 

Det foreligger også nabomerknad fra nabo på gnr. 55 bnr. 214 (vedlegg 9). 
Merknaden går ut på at om det gis dispensasjon fra tillatt bygningstype så 
skaper det presedens og vil kunne føre til flere hybelhus. Nabo mener det er stor 

sannsynlighet for at endring vil føre til støy, da boligen er tiltenkt leid ut til 
studenter. Nabo bemerker at behov for utleie til studenter bør skje i hybler i 

boliger der utleier selv bor. Dette reduserer faren for støy.  
I merknad skriver nabo at det fører med seg usikkerhet om hvor stor 
ombyggingen vil være da det av plantegning vises at det skal være seks 

soverom, mens søker i dispensasjonssøknaden skriver at det vil være syv. Nabo 
er også bekymret for at det antall beboere i fremtiden øker.  

Det anføres videre at en bruksendring til bofellesskap vil gjøre at det er lite 
sannsynlig at huset vil bruksendres tilbake til enebolig i fremtiden. Det merkes at 
Dysterlia i hovedsak består av festetomter. I kommunens kontrakt med Dyster 

Gård fra 1964 heter det i § 2 at festeren skal legge ut tomtene til boligfelt i 
henhold til reguleringsplan og vedtekter vedtatt av Ås kommunestyre.  

 
Søkers kommentarer til nabomerknader 
Merknad til søknad om særskilt tillatelse til å dele opp boenhet til hybler (vedlegg 

7) 
Søker uttrykker at det skal opparbeides større biloppstillingsplass på terreng 

samt bygges ny garasje med plass til to biler. Det bemerkes at parkering og 
snuplass er plassert på egen grunn, og fører til økt trafikksikkerhet ved at 
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Liaveien ikke vil brukes som snuplass. Det påpekes at mange studenter ikke har 
bil, og søker kan derfor ikke se at ombygging vil medføre trafikale ulemper.  

 
Bekymring om støy er basert på antagelser. Det er også antagelser at utearealer 
ikke vil bli vedlikeholdt. Tiltakshaver uttrykker at eiendommen vil bli 

vedlikeholdt. Det skal byttes kledning, tak og vinduer på boligen, og det skal 
installeres robotklipper. Det pekes på at eiendommen har vært dårlig 

vedlikeholdt av tidligere eier.  
 
Til supplerende nabomerknader kommenterer søker at oppdelingen ikke vil 

medføre at boligen endrer risiko- og brannklasse etter Byggteknisk forskrift 
(TEK17) eller utløser andre krav etter TEK17.  

 
Søker anfører at boligen vil få en god planløsning, og ha gode oppholdsarealer 

både ute og inne. Oppdelingen vil ikke medføre at bokvalitet og bomiljø for 
beboerne svekkes. 
 

Søker anfører at oppdelingen ikke fører til at strøkets karakter endres, da tilbygg 
og noen fasadeendringer vil tilpasses eksisterende bebyggelse både i form og 

størrelse.  
 
Dagens bolig er tilrettelagt for fem beboere (fem sengeplasser). Etter en 

ombygging vil det være seks beboere. En økning på en beboere kan ikke anses å 
legge press på kommunal infrastruktur.  

 
Oppdelingen skal ikke medføre en bruk som skaper uforholdsmessig høyt behov 
for utomhus- og rekreasjonsarealer på eiendommen. Eiendommen vil ha 

tilstrekkelig utenomhusarealer. 
 

Søker kan ikke se at utformingen av tiltaket vil tilsidesette hensynene bak 
gjeldende reguleringsplan og kommuneplan.  
Søker kan heller ikke se at det omsøkte tiltaket vil være i strid med vedtatte 

retningslinjer for saksbehandling for oppdeling av boenheter til hybler.  
 

Merknad til nabovarsel om søknad om dispensasjon fra tillatt bygningstype  
Angående merknad om trafikk og parkering vises det til kommentar til forrige 
nabomerknad. Søker supplerer imidlertid med at ved besøk antas det at det 

fortsatt er lov å parkere i Liaveien, og at besøk hos øvrige beboere benytter 
Liaveien til parkering.   

Vedrørende bekymring om snømåking vises det til grannelova § 2, og at snø vil 
holdes på egen grunn.  
 

Til merknad om støy mener søker at beskrivelse av studenter som mer støyende 
enn andre er stigmatiserende, og at flere studier ved NMBU krever ro til lesing. 

Tiltakshaver kan selv velge leietakere, og kan således velge studenter ved 
studier som krever ro til studering. Det bemerkes at det vil fremgå av 
leiekontrakter at det skal være ro fra klokken 23:00.  

 
Til merknad om området endrer karakter mener søker at det omsøkte tiltaket 

ikke vil medføre en slik endring. Tilbygget er tilpasset eksisterende bebyggelse i 
form og størrelse.  
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Vedrørende merknad til arbeider i kjeller viser søker til at det fremkommer klart 
av søknad at det søkes om tilbygg samt om bruksendring fra enebolig til 

bofellesskap. Kjeller vil benyttes til lagring.  
 
Avslutningsvis uttrykker søker at tiltakets utforming gjør at de ikke kan se at 

tiltaket vesentlig tilsidesetter hensynet i gjeldende kommuneplan. De kan heller 
ikke se at klagene som er kommet inn er så vesentlige at de bør tas til følge. 

Fordelen ved å gi dispensasjon anses å være større enn ulempene.  
 
Kommunedirektørens vurdering av søknaden 

Hensynet bak gjeldende bestemmelse i § 18.4:  
Hensynet bak kravet om særskilt tillatelse til oppdeling av boenhet til hybler er å 

i større grad styre hyblifiseringsutviklingen i en ønsket og formålstjenlig retning. 
Bestemmelsen skal gjøre situasjonen mer forutsigbar for både eier og for naboer 

ved at det settes konkrete krav til tiltaket isolert sett, og til selve bosituasjonen 
og området rundt.  
I Ås kommune er det stort press på utleiemarkedet for studenthybler, noe som 

gjør at studentene ofte ikke har mulighet til å velge vekk boliger med dårlig 
bokvalitet. Et viktig hensyn bak bestemmelsen er derfor å hindre at utleiere deler 

opp boliger for å få inn flest mulig leietakere på en måte som svekker 
bokvaliteten for leietakerne og naboer. 
 

Gjennomgang av kriterier for særskilt tillatelse: 
Det er syv førende kriterier som i henhold til vedtatte retningslinjer bør være 

oppfylt for at særskilt tillatelse skal kunne innvilges, disse er gjengitt ovenfor og 
kommentert både av tiltakshaver og av naboer. I det følgende vil det foretas en 
samlet vurdering av disse.  
 

Boligen vil ikke endre risiko- eller brannklasse, og bygget er prosjektert i henhold 
til krav i Byggteknisk forskrift (TEK17).  
 

Boligen har en hensiktsmessig planløsning med gode fellesarealer, og lagrings- 
og bodplass i kjeller. Soverommene har størrelse fra 8 m2 - 12,3 m2. Omsøkte 

oppdeling anses ikke å medføre at verken bokvalitet eller bomiljø for beboerne 
innad i boligen svekkes. 

 
Bruk av vann- og avløp vil ikke anses å være høyere enn det man må forvente at 
en vanlig familiesammensetning vil fordre, det samme gjelder 

uteoppholdsarealer/rekreasjonsområder.  
 

Forutsatt at leietakerne er over 18 år kan man risikere at hver beboer besitter 
bil. Dette vil kunne føre til økt trafikk og økt behov for parkering. Prosjektert 
garasje skal plasseres i sørvestlig retning på eiendommen, og vil kunne skjerme 

slik at nabo i vest ikke har utsyn til parkeringsområde og trafikk på eiendommen. 
Innkjørselen til Liaveien 38 er også plassert et godt stykke unna bolig til nabo øst 

for eiendommen.  
Det skal oppføres garasje med to garasjeplasser, samt etableres parkeringsplass 
på egen eiendom som vil tilrettelegge for flere biloppstillingsplasser.  

Separate individer har i tillegg hver sine familie- og vennekretser, besøk fra disse 
kan utfordre parkeringssituasjonen ytterligere. Det legges imidlertid ikke 

avgjørende vekt på dette.  
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Ved opparbeidelse av flere parkeringsplasser og relativt god avstand til 
naboboliger anses ikke de eventuelle trafikale ulempene å være 

uforholdsmessige for nabo. 
 
Seks leietakere i et bofellesskap kan føre til økt støy. Relativt sett kan seks 

leietakere ikke anses å være et særlig stort antall beboere. Skulle det imidlertid 
være problemer med støy, så er dette et ordensspørsmål, som strengt tatt ligger 

utenfor bygningsmyndighetens myndighetsområde. Oppdelingen anses ikke å 
skape en uforholdsmessig ulempe for naboene.  
 

Boligen vil utad fortsatt fremstå som en enebolig, og området vil således fortsatt 

framstå som et eneboligområde. 
Omsøkte bolig skiller seg derimot ut ved at det vil bo uavhengige personer uten 

familiær tilknytning til hverandre, og eier av eiendommen ikke vil bo i boligen. 
Det kan derfor stilles spørsmål om det vil endre områdets karakter om det gis 
særskilt tillatelse til deling av boenhet, og åpner opp for at det etableres flere 

bofellesskap i området.  
Tiltaket anses ikke å være av et slikt omfang at det medfører at nabolaget 

endrer karakter om det gis tillatelse til det omsøkte tiltaket. Det bemerkes at 
kommunen foretar en konkret vurdering i hver sak som omhandler tillatelse til 
deling til hybler. Det er dermed ikke slik at om det gis tillatelse i denne saken, så 

vil det automatisk føre til at det gis tillatelse til oppdeling av andre boenheter i 
området.  

 
Boligen vil fortsatt bli benyttet til boligformål. Tillatt bygningstype er imidlertid 
enebolig, enebolig med sekundærleilighet og tomannsbolig. Det kan hevdes at 

etablering av et bofellesskap kan stride med dette formålet. Det vises til 
vurdering av dispensasjon fra tillatt bygningstype under.    

 
Dispensasjon fra tillatt boligtype: 
1. Blir hensynet bak bestemmelsen «vesentlig tilsidesatt» ved å gi dispensasjon? 

Bestemmelser om tillatt boligtype skal blant annet sikre en konkret bruk av 
arealene og bygningene i området. Intensjonen er å sikre at bebyggelsen får en 

enhetlig utforming med tilfredsstillende adkomst- og parkeringsforhold, gode 
utearealer, samt tilstrekkelig tilgang på lys og luft mellom bygningene. 

En annen intensjon bak bestemmelsen om boligtype er å regulere utnyttelsen av 
arealene. Områder som er regulert til rekkehus, blokkbebyggelse eller 
studenthybler vil ha høyere utnyttelse hva gjelder antall beboere per arealenhet 

enn et område regulert til enebolig. 
 

I kommuneplanbestemmelsen er det tillatt med én sekundærleilighet i tillegg til 
hovedboenheten. Dette kan tale for at intensjonen bak bestemmelsen er at det 
skal tillates boliger for maksimalt to husstander. Trolig er ikke intensjonen bak 

denne bestemmelsen at det skal tillates hybelhus med flere hybler beregnet på 
flere selvstendige personer.  

 
Plantegninger viser det at det boligen skal ha seks soverom. Eksisterende bolig 
har tre soverom med fem sengeplasser. I forhold til eksisterende bruk av 

boligen, vil omsøkte endring ikke medføre en stor økning av antall beboere, og 
ikke mer enn det som kan forventes av en enebolig tiltenkt én husstand.  
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Da kommuneplanens bestemmelser åpner for at det kan tillates enebolig med 
sekundærleilighet kan det hevdes at det på eiendommen ville vært mulig å 

bygge en større enebolig med sekundærleilighet. I et slikt scenario kunne boligen 
vært bebodd av en familie i sekundærleiligheten og en familie i hovedboenheten. 
Det ville således ha vært like mange eller flere beboere i boligen i et slikt 

scenario.    
 

Når det gjelder parkerings- og trafikkforhold vises det til kommunedirektørens 
tidligere vurdering av dette.  
 

Innvilgelse av dispensjon anses ikke å tilsidesette hensynet til en enhetlig 
utforming da boligen vil harmonisere med annen bebyggelse. Dispensasjon vil 

heller ikke stride med hensyn til å sikre gode utearealer, da eiendommen vil ha 
gode utearealer vendt mot vest.  Dispensasjon vil heller ikke tilsidesette hensyn 

til å bevare luft og lys mellom bygningene eller føre til høy utnyttelse av 
eiendommen.   
 

Hensynet bak bestemmelsen anses ikke å bli «vesentlig tilsidesatt» ved å gi 
dispensasjon.  

2. Er fordelene med å gi dispensasjon «klart større» enn ulempene?                  
På generelt grunnlag vil det være negativt å dispensere fra planbestemmelser, 
da det vil kunne bidra til at planen som et styringsverktøy mister sin kraft.  

En annen ulempe ved å innvilge dispensasjon er at det kan ha en uheldig 
presedensskapende virkning ved at det i andre lignende saker vil kunne skapes 

en forventning om at det vil kunne gis tillatelse å bruksendre andre eneboliger til 
bofellesskap.                                                                                    

Kommunen skal imidlertid behandle hver sak ut fra sine særskilte forutsetninger 
og stedlige forhold, og i hver enkelt sak vil det gjøres grundige vurderinger av 

om omsøkte tiltak er i tråd med gjeldende planbestemmelser og formål. Dette 
kan dermed redusere den presedensskapende virkning.  

Behovet for hybler i Ås er stort. En fordel med å gi dispensasjon er at det skapes 
flere hybler med gode boforhold.  

En annen fordel med å innvilge dispensasjon er at eiendommen får en bedre 

utnyttelse med utvidet og oppgradert bolig. Ut fra søkers redegjørelse, vil de 
også sørge for godt vedlikehold av boligen og eiendommen, som vil være positivt 

for eiendommene rundt.  

Etter denne vurderingen anses det å foreligge «klart større» fordeler enn 
ulemper ved å gi dispensasjon.  

3. Kan kommunen innvilge dispensasjonen?                                                      

I «kan»-vurderingen trekkes det frem at formålet med å ha bestemmelse om 
særskilt tillatelse i § 18.4 med retningslinjer er å kontrollere utviklingen av 
hybelhus. Det vil også forhindre dårlige boforhold for studenter og andre 

leietakere. De er således med på å skape en viss standard for bosituasjonen for 
denne gruppen. Hensikten bak bestemmelsen med retningslinjer har derimot 

ikke vært å gi en avslagsgrunn for alle søknader om å etablere hybler. I de 
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tilfeller der tiltaket anses å føre til gode boforhold for studenter bør det dermed 
legges vekt på dette. 

Det legges vekt på at det er tale om et hybelhus for seks leietakere. Det er 

således ikke et særdeles stort antall mennesker, og er også et antall som kan 
forekomme i en vanlig husstand.   

 
Vedrørende bekymringer for om det i fremtiden vil bruksendres rom i kjeller til 
flere hybler, bemerkes det at slik søknad om bruksendring fra tilleggsdel til 

hoveddel i kjeller er søknadspliktig. Det kan også settes som vilkår for å innvilge 
dispensasjon at videre oppdeling av boligen ikke tillates uten forutgående søknad 

og tillatelse fra bygningsmyndigheten.  
 
Det legges også vekt på at planløsningen ikke anses å bære særlig preg av å 

være et bofellesskap, og det vil således være mulig å eventuelt bruksendre 
boligen tilbake til enebolig i fremtiden.  

 
I «kan»-vurderingen pekes det også på at kommunen kan gi midlertidig 
dispensasjon på ubestemt tid. Ved å gi en slik dispensasjon kan kommunen 

trekke dispensasjonen tilbake om den finner dette nødvendig. Dette kan for 
eksempel være i det tilfellet at dispensasjon fra tillatt bygningstype medfører 

utilsiktede ulemper eller forhold, som for eksempel støy og trafikk som anses å 
være en uforholdsmessig ulempe for naboer.   
 

Konklusjon  
Nabomerknader og søkers kommentarer av disse er vurdert opp mot momentene 

som skal vurderes i vurdering av om det kan gis særskilt tillatelse til oppdeling 
og om det kan gis dispensasjon.  
Etter denne vurderingen mener kommunedirektøren at nabomerknadene ikke bør 

tas til følge, og at det skal gis særskilt tillatelse til å dele opp boenhet til hybler, 
gis tillatelse til bruksendring og gis midlertidig dispensasjon på ubestemt tid fra 

tillatt bygningstype. Det settes som vilkår for midlertidig dispensasjon at 
eventuell videre oppdeling av boligen ikke tillates uten søknad og tillatelse fra 
bygningsmyndigheten.  

 
Økonomiske konsekvenser: 

Ingen 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
 

Kan vedtaket påklages?  
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og planog 

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. 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. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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_________________________________________________________ 
Alternativ innstilling: 

Med hjemmel i kommuneplanens arealdel § 18.4 jf. pbl. § 31-6 avslår 
Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) søknad om særskilt tillatelse til å dele opp 
boenhet til hybler.  
 

(fyll inn begrunnelse for innvilgelse her) 
 

Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel § 18.1 vedrørende tillatt bygningstype.  
 

Søknad om bruksendring fra enebolig til annen bygning for bofellesskap avslås.  
 

Nabomerknader tas således til følge. 
 
Kan vedtaket påklages? 

Omgjøring er et enkeltvedtak som kan påklages til Statsforvalteren, jf. 
forvaltningsloven 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, og 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 fvl. 

§ 19. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket:  

Umiddelbart 


