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Gnr 113 bnr 304 - Siriusveien 17 B - Klage på tillatelse til 
tiltak i ett-trinn for ny enebolig 

 
Saksbehandler: Hedda Sørheim Dybvik Saksnr.: 22/02210-18 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og plan 09.11.2022 

 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i medhold av 

forvaltningsloven § 33.  
 
Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) finner at klagerens anførsler ikke utgjør 

nye momenter som må medføre en annen vurdering av saken enn det som 
fremgår av vedtak av 05.09.2022.  

 
Vedtak av 05.09.2022 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge.  
 

Saken oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
 

Ås, 21.10.2022 
 
Tom-Arne Tørfoss                                Ellen Grepperud 

Kommunedirektør                                Virksomhetsleder 
                                                          Samfunnsutvikling 

  
Avgjørelsesmyndighet: 
Statsforvalteren i Oslo og Viken 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
Statsforvalteren i Oslo og Viken  

 
Vedlegg: 
1. Klage på vedtak om tillatelse til tiltak i ett-trinn 

2. Vedtak om tillatelse til tiltak i ett-trinn 
3. Situasjonsplan 

4. Plan-, snitt- og fasadetegninger 
5. Sol- og skyggediagram 
6. Nabomerknad ved søknad om tillatelse til tiltak i ett-trinn 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

Alle dokumenter i saken  
  
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Klager og nabo – Grethe Kristiane Sandvin 
Ansvarlig søker – Alfa Øst AS  
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Tiltakshaver - Sven-Egil Risnes 
 

Saksutredning 
 
Sammendrag: 

Saken gjelder klage på vedtak om tillatelse til tiltak for oppføring av enebolig på 
gnr. 113 bnr. 304 – Siriusveien 17B.   

 
Vedtaket er påklaget av nabo på gnr. 113 bnr. 190 – Siriusveien 19. Klager 
anfører i hovedsak at oppføring av eneboligen vil medføre ulemper i form av tap 

av sol på hennes eiendom.  
 

Kommunedirektøren har vurdert klagen og mener at den ikke inneholder nye 
momenter som bør føre til en annen vurdering enn i vedtak av 05.09.2022, og 

anbefaler at klagen ikke tas til følge. 
 
Fakta i saken: 

Kommunen har mottatt søknad om tillatelse til tiltak i ett-trinn for oppføring av 
ny enebolig med BYA 226 m2 på gnr. 113 bnr. 304 – Siriusveien 17B. 

 
I forbindelse med søknad om ny enebolig hadde klager nabomerknader knyttet 
til blant annet høyde, inn- og utsyn og sol- og lysforhold (vedlegg 6).  

 
Bygningsmyndigheten innvilget søknad om tillatelse til tiltak i ett-trinn den 

05.09.2022 (vedlegg 2). 
 
Vedtaket er påklaget av nabo (vedlegg 1).  

 
Klagens innhold 

Klager anfører at ny enebolig vil ta all utsikt, sol og lys på hennes veranda, og at 
dagslys inn på kjøkkenet vil forsvinne ved utbyggingen. Nabo uttrykker også at 
morgensol og formiddagsol forsvinner.  

 
Klager mener videre at boligen er høy og fremstår ruvende over hennes bolig.  

 
Videre stiller klager spørsmål om eventuell feil bruk av gårds- og bruksnumre i 
vedtaket i forbindelse med avsnitt om vann- og avløpsledning. Nabo skriver at 

hun vil motsette seg graving på hennes eiendom for etablering av vann- og 
avløpsledninger til boligen.   

 
Vurdering: 
Klagers merknad om tap av sol og lys 

Plan- og bygningsloven er en «ja-lov». Dette innebærer at dersom det omsøkte 
tiltaket er i tråd med lov, forskrift og plan skal bygningsmyndigheten innvilge 

søknaden. Skal kommunen avslå en byggesøknad krever dette hjemmel i 
lovverket.  
 

Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Sporretfeltet med tilstøtende 
områder (R-22), ikrafttredelse 27.10.1976 og er regulert til bolig. 

Reguleringsplanens bestemmelser er erstattet av gjeldende 
kommuneplanbestemmelser. 

 



Ås kommune 

22/02210-18 Side 3 av 5 

Utgangspunktet er at kommunen skal legge til grunn tiltakshavers ønske om 
plassering av tiltaket så fremt plasseringen er i tråd med lov, forskrift og plan. 

Skal kommunen imøtegå tiltakshavers ønske med grunnlag i hensynet til 
naboene, må kommunen ha positiv hjemmel for dette i bestemmelser gitt i eller i 
medhold av plan- og bygningsloven.  

 
Kommunen kan stille krav og kreve byggverkets plassering, høyde og avstand 

endret etter pbl. § 29-4. Bestemmelsen gir kommunen hjemmel til å kreve 
endret plassering av tiltaket, men er ikke en avslagshjemmel.  
 

Før kommunen kan tilvise en ny plassering må det foreligge kvalifiserte 
avgjørende grunner for dette. En slik kvalifisert avgjørende grunn kan være at 

tiltaket medfører kvalifiserte ulemper for naboer. For at ulempene skal være 
kvalifiserte må plassering og høyde på omsøkt tilbygg medføre en betydelig 

ulempe for naboen. Etter en ordlydstolkning er terskelen høy, og det skal således 
mye til for at kommunen kan anvise alternativ plassering. 
 

Under henvisning til rundskriv H-8/15 (utgitt av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet) skal det mye til før naboer i tettbygd strøk blir 

hørt ved tap av sol, da slik reduksjon vil være påregnelig. Det er påregnelig at ny 
bebyggelse som er i tråd med gjeldende planbestemmelsers maksimale 
bygningshøyder vil kunne påvirke naboers sol- og lysforhold.  

 
Tiltaket har flatt tak og det høyeste punktet på taket er 6,8 meter målt fra ferdig 

planert gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Høyder skal måles etter ferdig 
planert gjennomsnittsnivå rundt bygningen, jf. TEK17 § 6-2.  
Ved flate tak er møne- og gesimshøyde den samme og det skal legges til grunn 

gesimshøyde. I kommuneplanen § 19.3 tillates gesimshøyde inntil 8 meter. 
Omsøkte enebolig er i tråd med bestemmelser om tillatt høyde i 

kommuneplanen.  
 
Avstanden mellom eksisterende og ny enebolig er på det minste 7,1 meter. 

Boligen er plassert 4 meter fra nabogrense og er plassert i henhold til pbl. § 29-4 
andre ledd. 

 
Det er innsendt tegninger som viser sol- og skyggeforhold for nabo ved oppføring 
av omsøkte tiltak (vedlegg 5). Kommunedirektøren viser til det som er skrevet i 

vedtak av 05.09.2022 vedrørende dette:  
 

«Søker har etter anmodning fra bygningsmyndigheten innsendt sol- og 
skyggediagram. Diagrammet viser skyggevirkninger av omsøkte tiltak for 
nabo på gnr. 113 bnr. 190 ved 20.mars og 20.juni. Tiltaket vil medføre 

endringer av sol- og lysforhold. Etter å ha vurdert innsendte sol- og 
skyggediagram finner bygningsmyndighetene at skyggevirkningene av 

tiltaket ikke utgjør mer enn det man kan forvente i et tettbygd strøk. Det 
vises til rundskriv H-8/15 (utgitt av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet) der det fremgår at det skal mye til før 

naboer i tettbygd strøk blir hørt ved tap av sol, da slik reduksjon vil være 
påregnelig. Det bemerkes også at eiendommen gnr. 113 bnr. 304 ligger 

høyere i terrenget enn nabo på gnr. 113 bnr. 190 og all ny bebyggelse på 
eiendommen vil dermed kunne medføre endret solforhold for nabo.» 
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Kommunedirektøren ser at tiltaket vil kunne forringe sol- og lysforhold for nabo 
på grunn av høydeforskjellene mellom eiendommene. Ut fra en samlet vurdering 

vurderer imidlertid kommunedirektøren at det er tatt tilstrekkelig hensyn til 
omgivelsene ved plassering av tiltaket, og at omsøkte plassering ikke medfører 
ulemper for naboens eiendom som overstiger det man må påregne og akseptere 

i et boligområde. 
 

Klagers merknad om mulig feil gårds- og bruksnummer 
Viste trase for vann- og avløpsledninger i søknad om tillatelse viser trase over 
klagers eiendom, gnr. 113 bnr. 190 – Siriusveien 19. Klager har uttrykt at hun 

ikke vil gi tillatelse til graving på hennes eiendom for etablering av slike 
ledninger. 

 
Det ble gitt deletillatelse, datert 16.11.2021 i saksnummer 21/02854, til å 

oppdele Siriusveien 17 (gnr. 113 bnr. 180) i to, slik at det ble opprettet en egen 
eiendom på Siriusveien 17B (gnr. 113 bnr. 304). I forbindelse med deletillatelsen 
er det tinglyst rettigheter over Siriusveien 17 for Siriusveien 17B til å legge, 

koble til, ha liggende, samt vedlikeholde infrastruktur for vann- og avløp over 
Siriusveien 17 (21/02854-6). Det er også tinglyst veirett for Siriusveien 17B over 

Siriusveien 17 (21/02854-12). 
 

Selv om viste trase som følger innsendte søknad viser vann- og avløp over 

klagers eiendom er det tinglyst rettighet for etablering av vann- og 
avløpsledninger på annen grunn enn klagers eiendom. Det foreligger dermed en 

tinglyst sikret rett til vann og avløp til Siriusveien 17B, jf. pbl. §§ 27-1 og 27-2 
er sikret rett til vann og avløp til boligen.  
 

Det er dermed et privatrettslig forhold mellom klager og tiltakshaver å eventuelt 
komme til enighet om at vann- og avløp kan legges på eiendom til klager. 

Dersom det ikke foreligger slik enighet har Siriusveien 17B en tinglyst rett til å 
føre vann- og avløp over naboeiendom mot vest - Siriusveien 17.  
 

Det er gitt tillatelse til tiltak og godkjenning av sanitærabbonement av enhet for 
kommunalteknikk den 11.07.2022 

 
Mindre utelatelse i vedtak 
Bygningsmyndigheten vil også påpeke en mindre utelatelse i vedtaket fattet 

05.09.2022. Det er i vedtaket skrevet følgende:  
«Minste avstand til naboens bolig på gnr. 113 bnr. 80 er 7,6 meter. Det er 

vist at delen av boligen som er nærmere bolig på naboeiendom på gnr. 
113 bnr. 180 skal brannsikres.»  
 

Det påpekes at minsteavstand mellom omsøkte enebolig og eksisterende 
enebolig på naboeiendom Siriusveien 19 er 7,1 meter. I Byggteknisk forskrift 

(TEK17) § 11-6 andre ledd er kravet til avstand mellom eneboliger med tanke på 
brannsikkerhet minst 8 meter, med mindre det er truffet tiltak for å hindre 
spredning av brann mellom byggverkene. Det er i tegninger vist at de delene av 

boligen som er nærmere enn 8 meter til bolig på naboeiendom er brannsikret.  
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Konklusjon: 
Kommunedirektøren finner at klagerens anførsler ikke utgjør nye momenter som 

må medføre en annen vurdering av saken enn det som framgår av vedtak 
05.09.2022, og klagen tas således ikke til følge.  
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen 

 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen  

 
Kan vedtaket påklages?  

Nei. Saken oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket:  
Umiddelbart 
 

_________________________________________________________ 
Alternativ innstilling:  

Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33.  
 

HTP finner at klagers anførsler utgjør nye momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 05.09.2022. Vedtak av 

05.09.2022 oppheves og saken tas til ny behandling.  
 
Klagen tas således til følge.  

 
Hovedutvalget vektlegger følgende:  

(fyll inn begrunnelse her) 
 
Økonomiske konsekvenser:  

I henhold til Forvaltningsloven § 36 har parter krav på å få dekket vesentlige 
kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, dersom klagen tas 

til følge. 
 
Miljømessige konsekvenser:  

Ingen 
 

Klageadgang:  
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 

 


