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Fra Tom-Arne Tørfoss 

Saksbehandler Solveig Viste 

Vår ref. 22/01087-4 Dato 23.03.2022 

 

Kommuneplanen 2022-34: Mikrohus - oppfølging av vedtak 
 
Bakgrunnen for notatet er følgende vedtak i kommunestyret 04.05.2022 i sak 

26/22, Innsigelser til kommuneplanen 2022-2034:   
 

5. Bestemmelse § 18.3 om mikrohus detaljeres ytterligere fra 
kommunedirektørens opprinnelige forslag for å imøtekomme innsigelser og 
bygge videre på gode innspill i høringsperioden. 

 
Høringsuttalelsen fra Miljøpartiet De Grønne, Viken fylkeskommune og 

Statsforvalteren i Oslo og Viken er vurdert av kommunedirektøren og det er gitt 
en anbefaling som beskrevet under.  
 

1. Uttalelse fra MDG: 
Det opprettes en mikrohussone. Denne defineres som 2 km gangavstand fra 

Ås stasjon og/eller 1 km gangavstand fra bussholdeplass ved Fv. 152. 
Innenfor denne sonen kan det settes opp fastmonterte og flyttbare mikrohus 
etter de regler som her foreslås. 

 
Kommunedirektørens vurdering og anbefaling:  

Mikrohus kan oppføres på eiendom avsatt til boligformål i skolekretsene Åsgård 
og Rustad. I Brønnerud skolekrets kan mikrohus oppføres på eiendommer avsatt 
til boligformål øst for E6. Det er lagt til grunn at det er gode kollektivforbindelser 

og fullt mulig å bruke sykkel og kollektivt. Antall mikrohus begrenses til 10 
boenheter. Disse føringene mener kommunedirektøren gjør at avgrensing til 

skolekretsene tilnærmet samsvarer med forslaget fra MDG om en mikrohussone.  
 

KDs anbefaling: Uttalelse tas ikke til følge. 
 
2. Uttalelse fra MDG:  

Kommuneplanen gir ikke alene tillatelse til å sette opp mikrohus, der dette er 

i strid med gjeldende reguleringsplan. Dette ser vi som et uttrykk av 
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tidsmessig utakt mellom ny kommuneplanen og gamle reguleringsplaner, og 

reguleringsplanene kan måtte oppdateres. Alternativet er å benytte 

dispensasjonslovgivningen fra sak til sak. Dette stiller vi oss kritiske til fordi 

det kan uthule plansystemet. 

Kommunedirektørens vurdering og anbefaling: 

Mikrohus er definert som enebolig. Der det i reguleringsplan framkommer at det 
kun er tillatt med én enebolig pr. tomt vil det ikke være tillatt med oppføring av 
et mikrohus på eiendommen. For oppføring av mikrohus i slike tilfeller, vil det 

dermed være nødvendig med dispensasjon.  
 

KDs anbefaling: Uttalelsen tas ikke til følge.  
 
3. Uttalelse fra MDG:  

Det bør vurderes å utarbeides en kort veileder for søknader om fradeling av 
tomter og tillatelse til oppføring/beboelse i mikrohus. 

 
Kommunedirektørens vurdering og anbefaling: 
Per nå er det anbefalt å tillate kun 10 mikrohus i løpet av planperioden 2022 – 

2034.  Da antallet er såpass lavt anses bestemmelsen i § 18.3 å være 
tilstrekkelig, og at det dermed ikke er nødvendig å utarbeide en veileder. En 

veileder kan vurderes utarbeidet når Ås og andre kommuner har fått mer 
erfaring med forvaltningen av mikrohus.  

 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas ikke til følge.   
 

4. Uttalelse fra MDG: 
Det lempes på kravene til mikrohus etter SAK10 og TEK17 i tråd med 

regjeringens forslag til endringer i byggteknisk forskrift §§ 1-2, 1-3 og 12-7 og 
byggesaksforskriften §§ 3-1 og 14-2 om mikrohus lagt ut på høring 9. juni 2021. 
Dette gjelder inntil Stortinget har fattet endelig vedtak av forskriftsendringer. De 

nye reglene erstatter da denne lempelsen. Et unntak fra dette er at makshøyden 
økes til 4,3 meter. 

 
Kommunedirektørens vurdering og anbefaling: 
Det anses ikke hensiktsmessig å lempe på kravene før Stortinget har fattet 

endelig vedtak om forskriftsendringer.  
 

KDs anbefaling: Uttalelsen tas ikke til følge.  
 
Mikrohus skal ha god bokvalitet. Høyde på 4 meter kan føre til lite funksjonelle 

mikrohus særlig da de som regle har hems med seng. En økning til 4,3 meter 
kan være hensiktsmessig for å skape gode boliger. En økning på 30 cm er lite, 

men kan utgjøre en forskjell når det kommer til bokvalitet. Det bemerkes at det 
er kommet merknader til direktoratets forskriftsforslag vedrørende høyde. 
Merknaden går ut på at høyde på 4 meter kan være for lite.  

 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til følge og maksimal høyde øker til 4,3 meter i 

bestemmelsen. 
 
5. Uttalelse fra MDG: 
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Løsning for vann og avløp må godkjennes i hvert enkelt tilfelle. Vann og avløp 

skal følge alt av gjeldende forskrifter, dvs. At mikrohus skal kobles til vann- 
og avløp.  

 
Kommunedirektørens vurdering og anbefaling: 
Krav om tilkobling til vann- og avløp vil gjelde fullt ut. Det er fordi mikrohus er 

en helårs boenhet og det kan ikke stilles andre krav til den enn andre boenheter. 
Det er av hensyn til ytre miljø, beboere og naboer. 

 
KDs anbefaling: Uttalelsen tas til orientering.  
 

6. Uttalelse fra MDG: 
I tillegg til dette stiller vi oss positive til mindre ansamlinger av mikrohus 

innenfor områder disponert til bolig/sentrumsformål. Til dette mener vi det 
bør stilles krav om enkel reguleringsplan for midlertidige hus, eventuelt en 
mer omfattende reguleringsplan dersom de skal være fastmonterte. 

 
Kommunedirektørens vurdering og anbefaling: 

Det presiseres at dette er en prøvefase for mikrohus i kommunen. Krav til 
reguleringsplan anses dermed som et neste skritt etter at kommunen har fått 

erfaringer med forvaltning av boligtypen.  
KDs anbefaling: Det tas ikke inn krav om regulering i bestemmelsene nå..   
 

 
7. Uttalelse fra MDG: 

- Administrativt tillate 10 fastmonterte mikrohus i planperioden, men kun på 
egne tomter innenfor områder disponert til bolig innen mikrohus-sonen. 
- Administrativt tillate fradeling av inntil 10 tomter mellom 250 og 350 kvm i 

planperiode dersom tomten egner seg til opprettelse av mikrohus. 
- Innføre boplikt på de fastmonterte mikrohusene 

- Krav om sykkelparkering for fastmonterte mikrohus 
 
Kommunedirektørens vurdering og anbefaling: 

I bestemmelsen er det åpnet for kun 10 mikrohus. Det er fordi det er behov for å 
høste erfaring med forvaltningen av denne boligtype. Det anbefales derfor at 

oppføring av antall mikrohus begrenses til 10. Fradeling av eiendommer til 
mikrohus kan vurderes etter at kommunen har fått mer erfaring.  
 

KDs anbefaling: Uttalelsen tas ikke til følge.  
 

8. Uttalelse fra MDG: 
- Lage en ordning slik at det i praksis gir 20 flyttbare mikrohus stående hvert 
år. Det kan gis tillatelse til maksimalt ett mikrohus per bebygd tomt. Dette 

gjelder kun innenfor områder disponert til bolig og for konsesjonspliktige bruk 
innenfor mikrohussonen. For mikrohus ved konsesjonspliktig bruk skal 

mikrohuset plasseres i tilknytning til eksisterende gårdsbebyggelse. 
- Tillatelser tildeles etter administrasjonens skjønnsmessige vurdering av om 
tomten egner seg. 

 
Kommunedirektørens vurdering og anbefaling: 

Slik bestemmelsen er formulert åpnes det kun for 10 mikrohus, se begrunnelsen 
over. Kommunedirektøren mener det ikke er hensiktsmessig å skille mellom 
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antall fastmontert- og flyttbare mikrohus på nåværende tidspunkt. Fradeling av 

eiendommer til mikrohus kan vurderes etter at kommunen har fått erfaring med 
mikrohus. 

KDs anbefaling: Uttalelsen tas ikke til følge.   
 
9. Uttalelse fra statsforvalteren: 

Det legges til grunn at kommunen med bestemmelsen § 18.3 mener å 
regulere minste størrelsen på bebyggelse når det gjelder flyttbare og faste 

oppførte mikrohus. Boliger opp til 30m2 er mikrohus og må forholde seg til § 
18.3. Boliger over 30 m2 vil ikke anses som mikrohus og § 18.3 vil ikke 
komme til anvendelse.  

 
Kommunedirektørens vurdering og anbefaling: 

Størrelsen på mikrohus er BRA eller BYA 30 m2, noe som betyr at størrelse over 
30 m2 ikke omfattes av bestemmelsen i § 18.3.  
 

KDs anbefaling: Uttalelsen er ivaretatt i bestemmelsen.  
 

10.Uttalelse fra fylkeskommunen:  
Mikrohus er en ny bygningstype i Norge. Mikrohus kan få en aparte utforming 

i forhold til «vanlige» hus. De kan derfor fremstå som fremmedelementer i et 
(vernet) kulturlandskap og det bes derfor om at «Brønnerud» fjernes fra 
bestemmelsens andre ledd, i det minste for denne planperioden. Saken kan 

evt. vurderes på nytt når man har fått mer erfaring med boligtypen. 
 

Kommunedirektørens anbefaling: Uttalelsen tas til følge og bestemmelsen 
oppdateres til  at mikrohus begrenses til østsiden av E6 Korsegården i Brønnerud 
skolekrets i denne planperioden. 

 
 

 
 
Med hilsen 

 
 

 
Ellen Grepperud Solveig Viste 
Virksomhetsleder Rådgiver 
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