
           
 

 
Liaveien 38 – søknad om tiltak 
 
På vegne av tiltakshaver Gøran Nøstvik rør og vedlikehold søkes det om tillatelse til tiltak på 
eiendommen Liaveien 38 gnr 55 bnr246 
 
Tiltaket omfattes av: 

1. Oppføring av tilbygg til enebolig. Tilbygget får en grunnflate 75 m² og skal inneholde tre 
soverom og utvidelse av stue 

2. Oppføring av frittliggend2 garasje på 50 m² 
3. Riving av eksisterende garasje 

 
 
Reguleringsmessige forhold. 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Dysterskogen når det gjelder byggelinjer, mens 
kommuneplanens arealdel er gjeldene i forhold til utnyttelsesgrad, mønehøyder, gesimshøyder m.m. 
 
Ås kommune har utarbeidet egne retningslinjer fro endret bruk av boliger. I de tilfeller hvor en deler 
opp boenhet i enebolig, tomannsbolig/flermannsbolig til flere hybler, og hvor huseier ikke skal bo i 
boenheten selv. Krav om særskilt tillatelse gjør seg gjeldende uavhengig av om oppdelingen 
medfører søknadspliktige bygningsmessige endringer etter plan- og bygningsloven kapittel 20. 
 
Nabovarsel 
Alle berørte naboer er varslet og det er innkommet felles merknad fra naboer, samt bekreftelse fra 
Ås kommune. 
 
Merknad går i korthet ut på: 
 
Trafikk og parkeringsforhold. Naboer forventer at det blir like mye biler som leieboere i det nye 
bofellesskapet. Dette kan ifølge naboer skape betydelige trafikale ulemper og være til sjenanse for 
naboeiendommene. 
Vedlikehold av utenomhusarealer. Naboer antar at det kan bli problemer med uteområde så lenge 
ikke er jevnlig er til stede. 
Støy og bråk fra leietaker kan ifølge naboer medføre betydelige ulemper for naboene så lenge eier 
ikke bor i huset 
 
I etterkant har naboene oversendt supplerende merknader med utgangpunkt retningslinjer for 
saksbehandling for oppdeling av boenheter til hybler. 
 
Merknad og bekreftelser følger vedlagt.  
 
Kommentar til merknad 
Trafikk og parkeringsforhold. Bekymring rundt parkering og biler, det vil nå bli opparbeidet ny 
parkeringsplass 3 ganger så stor dagens parkeringsplass.  Det vil bli bygget ny garasje som kan huse 2 
biler og sykler m.m. Studenter som studerer ved Ås, er ofte langveisfarende og har som regel ikke bil 



eller ikke økonomi til å eie bil. De fleste benytter seg av miljøvennlig tråsykkel. Når det oppføres ny 
garasje vil parkering foregå på egen eiendom, snuplass vil bli på egen eiendom. Det ser vi som et godt 
trafikksikkerhetstiltak i motsetning til det å benytte i Liaveien som snuplass.  
Bekymring til trafikk, her vil sannsynlig få ha bil.  Vi kan ikke se at ombygging av bolig vil medføre 
trafikale ulemper og være til sjenanse for naboene.  
 
Vedlikehold av utenomhusarealer. Dette er en antagelse som naboene tar ut fra intet.  Vi har fått 
opplyst fra selger at eiendommen ikke har vært vedlikehold på 25 år. Selger har sagt at dette huset 
har vært en skam for hele nabolaget de siste 25 årene pga ekstremt manglende vedlikehold og 
vegetasjonen har tatt overhånd. Det har og vær parkert en sliten og møkkete camping vogn i 
innkjøringen de siste 15 årene.. Tiltakshaver skal samtidig som han bygger på, renovere hele bygget 
med ny kledning, nytt tak og nye vinduer. Hagen skal opparbeides til god standard og det skal 
installeres robotklipper som sørge for at det holdes pent. Tiltakshaver er håndverker og vil besørge at 
bygget for godt vedlikehold Tiltakshaver mener derfor at en kan se bort fra naboenes bekymring.  
 
Støy og bråk. Dette er også en antagelse fra naboene om at tiltaket det søkes om vil medføre 
betydelige ulemper for naboer som vi ikke kommenterer.  
 
Til supplerende merknad hvor det henvises til retningslinjer og som  
som kom inn seinere har vi følgende kommentar. 
 
Oppdelingen skal ikke medføre at boligen endrer risiko- og brannklasse etter 
byggteknisk forskrift (TEK10) eller utløser andre krav etter byggteknisk forskrift. 
Tiltaket vil fortsatt være i risikoklasse 4 og bygningsbrannklasse 1. Bygget prosjekteres i henhold til 
de krav som fremkommer av TEK 17 
 
Oppdelingen skal ikke medføre at bokvalitet og bomiljø for beboerne svekkes. 
Slik vi ser tiltaket vil ikke bokvaliteten svekkes. Bygget får god planløsning og gode oppholdsareal 
både innvendig og utvendig. 
  
 Oppdelingen skal ikke medføre en bruk som skaper uforholdsmessige 
ulemper for naboer, herunder f. eks. økt støy, økt parkerings- og trafikkbelastning.  
Vikan ikke se at det omsøkte tiltaket skaper uforholdsmessige ulemper for naboene .Se ellers vår 
kommentar over. 
 
Oppdelingen skal ikke medføre at strøkets karakter endres på en uønsket 
måte etter kommunens skjønn. 
Det omsøkte tiltaket vil ikke medføre at strøkets karakter endres. Tilbygget og de fasademessige 
endringer som gjøres, er tilpasset eksisterende bebyggelse i form og størrelse. 
 
Oppdelingen skal ikke medføre en bruk som skaper uforholdsmessig press på 
teknisk infrastruktur, herunder vei/atkomst, vann og avløp. 
Det omsøkte tiltaket vil ikke legge press på kommunal infrastruktur. 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 etter utbygging få en u-grad på 23 ,6 %. Eiendommen vil ha tilstrekkelig 
utenomhusarealer. 
 
Oppdelingen skal ikke medføre en bruk som vil vesentlig tilsidesette 



hensynene i lovens formålsbestemmelse eller hensynene bak gjeldene 
reguleringsplan for området. 
Med den utforming tiltaket har fått vil vi ikke kunne se at tiltaket vil tilsidesette hensynet i gjeldene 
reguleringsplan og kommuneplan. 
 
Med bakgrunn i nevnte kan vi ikke se at det om omsøkte tiltaket vil være i strid med vedtatte 
retningslinjer for saksbehandling for oppdeling av boenheter til hybler. Med den følge at naboens 
merknader ikke tas til følge. 
 
Dispensasjon fra byggegrense mot vei. 
Garasje er søkt plassert 2,0 m fra eiendomsgrense mot vei. Innkjøring til garasje er planlagt parallelt 
med vei. Regulert byggegrense er 12,5 m målt fra senter vei. Med bakgrunn i dette må det søkes 
dispensasjon fra byggegrense mot vei. 
Ved befaring i området har vi konstatert at det er flere bygninger, både boliger og garasjer som ligger 
nærmere midt vei enn 12,5 m. Om det er gitt dispensasjon for disse tiltakene er ukjent for oss. 
 
Bakgrunn for søknad om dispensasjon er  

- Garasjen størrelse gir ikke annen mulig plassering på tomten enn mot vei. I tillegg til garasjen 
er det søkt om tilbygg til bolig som gjør annen plassering vanskelig. 

- På naboeiendommene er garasjene plassert ca. 10,0 m fra senter vei med adkomst vinkelrett 
på hovedvei. En garasje som omsøkt med parallell adkomst med hovedvei vil gi en sikrere og 
tryggere adkomst til garasjen. Snuplass vil være på egen eiendom og adkomst vil bli bygget 
slik at det blir gitt god sikt.  

- Valgt plassering av garasje vil gi god skjerming fra veien og inn på eiendommens uteområde. 
- Vi legger også til grunn prinsippet om likebehandling i forhold til andre som har bygget 

nærmere midt vei enn det enn det reguleringsplanen angir.  
 

Vi kan ikke se at en dispensasjon fra avstandsbestemmelsen vil kunne føre til presedens for eventuelt 
tilsvarende saker på feltet da det allerede er flere bygninger som er oppført nærmere midt vei enn 
12,5 m. 
 
 
Skulle det være behov for ytterligere opplysninger vennligst ta kontakt med undertegnede  
 
 
 
Med hilsen 
 
Per Fjeldstad 
Fjeldstad prosjektering AS 




