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ALFA ØST AS 

Fålesloråsen 33 
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Trond Kristiansen 

   

  

 

 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 

   22/02210-12 Hedda Sørheim Dybvik 05.09.2022 

 

 

Gnr 113 bnr 304 - Siriusveien 17 B - Ny enebolig - Tillatelse til tiltak i 
ett-trinn 

 

Det vises til søknad mottatt 05.07.2022. Supplerende dokumenter mottatt 
22.08.2022. 

 

Tiltakets adresse: Eiendommen 113/304/0/0 har ikke adresse. 

Gnr./bnr.: 113/304 

Ansvarlig søker: ALFA ØST AS, Trond Kristiansen, Fålesloråsen 33, 1407 

VINTERBRO 

Tiltakshaver: Sven-Egil Risnes, Veidemannsveien 12 B, 1407 VINTERBRO 

 

VEDTAK  
 

1. Med hjemmel i pbl. §20-3 jf. § 20-1 gir bygningsmyndigheten 
tillatelse til tiltak i ett-trinn for oppføring av ny enebolig på gnr. 

113, bnr. 304. Tillatelsen gis på grunnlag av innkommet søknad. 
Vurdering fremkommer av saksutredningen.  

 

2. Høydeplassering for overkant ferdig gulv 1. etasje/hovedplanet i 
tiltaket fastsettes til kote + 107,5 relatert til NN2000.  

 

Godkjente tegninger: 
 Situasjonsplan, datert 26.04.2022, mottatt 05.07.2022. 

 Plantegninger, datert 03.05.2022, mottatt 05.07.2022. 
 Snitt- og fasadetegning, datert 20.08.2022, mottatt 22.08.2022. 

 
Ansvarlige foretak har erklært å ha tilfredsstilt krav etter pbl. og 
byggesaksforskriften slik at tillatelse kan gis. Gjennomføringsplanen datert 

19.08.2022, viser at alle fagområder, ansvarsområder og tiltaksklasser er 
dekket. 

 
Anmeldelse av utvendig sanitæranlegg/ledninger (rørleggermelding) 
skal være godkjent av enhet for kommunalteknikk innen arbeid kan 

igangsettes, jf. pbl. kapittel 27. 
 

Bygningen/tiltaket må ikke brukes før ferdigattest eller eventuelt 
midlertidig brukstillatelse er gitt, jf. pbl. § 21-10. 
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Delegasjon: 

Vedtaket er fattet etter fullmakt og meddeles i samsvar med forvaltningsloven § 
27. 
 

Gyldighet: 
Tillatelsen taper sin gyldighet dersom arbeidet ikke er igangsatt innen 3 år. Det 

samme gjelder dersom arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl § 21-9. 
Bygningen eller del av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne 
tillatelsen forutsetter. 

 
Klage på vedtak: 

Vedtaket kan påklages til Stasforvalteren i Oslo og Viken, jf. forvaltningslovens 
kap. VI og plan - og 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. 

 

BRA ny enebolig: 

 

317 + 75 + 6 = 359 m2  

Av dette utgjør carport 39 m2 

BYA ny enebolig:   226,19 m2 

Tomteareal: 905,7 m2 

Grad av utnytting: 25 %     

Tiltaket vil etter endelig vedtak bli ført inn i matrikkelen for den enkelte eiendom. 

SAKSOPPLYSNINGER 
 
Det søkes om oppføring av ny enebolig med BYA 226 m2 på gnr. 113 bnr. 304 – 

Siriusveien 17B.   
 

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.  
 

Det ble gitt deletillatelse datert 16.11.2021 i saksnummer 21/02854. I 
forbindelse med tillatelsen er det tinglyst rettigheter over gnr. 113 bnr. 180 for 
gnr. 113 bnr. 304 for å ha rett til å legge, koble til, ha liggende, samt 

vedlikeholde infrastruktur for vann- og avløp over eiendom gnr. 113 bnr. 180 
(21/02854-6). Det er også tinglyst veirett for gnr. 113 bnr. 304 over gnr. 113 

bnr. 180 (21/02854-12).  
 

Det foreligget godkjent sanitærabonnement datert 11.07.2022 (22/02314-5).  

 

Kommunalteknikk avdeling vei har ingen innsigelser til ny avkjørsel. De viser 

likevel til at deler av frisiktsonen er plassert på naboeiendom gnr. 113 bnr. 180 
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og det må være avklart med nabo at frisiktsone er på deres eiendom og at det 
ikke bør være plassert renovasjonsbeholdere i frisiktsonen.  

 
Det er innsendt skriftlig samtykke fra nabo på gnr. 113 bnr. 80 for plassering av 
støttemur inntil felles nabogrense.  

 
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.  
 

Naboer/gjenboere er varslet om tiltaket i medhold av pbl. § 21-3 andre ledd, og 
det er innkommet merknader fra nabo/gjenboer som eier(e) av gnr./bnr.. 

 
Det har kommet med merknad fra nabo på (gnr. 113 bnr. 190 – Siriusveien 19) 

som i hovedsak går ut på følgende:  
 Målsetting av tegningene er mangelfulle  
 Garasjen må minimeres 

 Tiltaket fører til økt innsyn da det er to vinduer mot hennes bolig og 
eiendom. 

 Mister sol og lys.  
 
Søkers kommentar til merknadene:  

Søker mener at tegningen er godt målsatt som viser høyder, kotehøyder og 
avstander. Søker bemerker at høydene er i henhold til planbestemmelser om 

tillatte høyder på boliger.  
 

   VURDERING OG KONKLUSJON  

 

Kommunens vurdering av nabomerknader: 
Kommunen mener at tegningene er målsatt tilstrekkelig grad og viser avstander 
og høyder. 

 
Garasje/carport har to biloppstillingsplasser. Garasjen er en del av boligen og er 

plassert på 1.etasje med deler av boligens 2.etasje plassert over garasje. Tiltaket 
er innenfor høyder som fremgår av reguleringsbestemmelsene, og kommunen 
kan ikke se at garasjen som sådan da bør minimeres da den er den del av 

boligen.  
 

Vedrørende merknad om vinduer som vender mot nabo på gnr. 113 bnr. 190 må 
dette påregnes i boligområder. Minsteavstand mellom boligene er 15 meter og 
kommunen kan ikke se at innsyn- og utsynvirkningene av tiltaket utgjør mer enn 

det som kan forventes i boligstrøk.   
 

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 
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terrenget enn nabo på gnr. 113 bnr. 190 og all ny bebyggelse på eiendommen vil 
dermed kunne medføre endret solforhold for nabo. 
 

Tiltaket: 
Støttemur med høyde 1 meter er plassert inntil nabogrense mot nabo på gnr. 

113 bnr. 180. Det er innsendt skriftlig samtykke fra nabo og kommunen 
godkjenner slik plassering, jf. pbl. § 29-3 tredje ledd bokstav a.  

 
Det foreligget godkjent sanitærabonnement datert 11.07.2022 (22/02314-5). I 
godkjent sanitærabonnement er det vist VA-ledninger over eiendom gnr. 118 

bnr. 190. Det bemerkes at framføring av VA-ledninger over annen eiendom 
krever tillatelse, og er et privatrettslig forhold.  

Det foreligger imidlertid tinglyst rett for gnr. 113 bnr. 304 til å legge, koble til, ha 
liggende, samt vedlikeholde nødvendig infrastruktur for vann- og avløp over 
eiendom gnr. 113 bnr. 180 (sak 21/02854).  

 
Søknaden er i samsvar med gjeldende regulering, lov og forskrift. 

Bygningsmyndighetene kan ikke se at utbyggingen vil medføre ulemper for 
omkringliggende bebyggelse og miljø. Tillatelse til tiltak gis derfor som omsøkt. 
 

Ansvarlige foretak har erklært å ha tilfredsstilt krav etter byggesaksforskriften 
(SAK 10) slik at tillatelse kan gis. Gjennomføringsplanen viser alle fag, 

funksjoner og tiltaksklasser. Det er ikke avdekket gjenstående arbeider som er til 
hinder for å gi tillatelse.   
 

Naturmangfoldloven:  
Tiltakets belastning på naturmangfoldet er vurdert ut ifra kommunens 

kunnskapsgrunnlag. Det er per i dag ikke registrert arter eller naturtyper det skal 
tas særlig hensyn til på eiendommen. Tiltaket anses for å ha liten konsekvens for 
naturmangfoldet. 

 
Kulturminner/SEFRAK: 

Tiltaket berører ikke kulturminner eller SEFRAK-registrerte bygg.  
 
Konklusjon tiltak:  

Ås kommune finner at omsøkte tiltak er i samsvar med kommuneplanens 
arealdel og tilfredsstiller kravet til visuelle kvaliteter. Dokumentasjon etter 

SAK10 kapittel 5 anses å være tilfredsstillende. Byggetillatelse gis derfor som 
omsøkt.  

 
Tilsyn: 
Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i 

samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov. 
Kommunen skal føre tilsyn med særlige forhold etter nærmere forskrift. 

 
Gebyr:  
Saksbehandlingen er gebyrbelagt med kr. 21 400, - etter Ås kommunes 

gebyrregulativ. Regning ettersendes og skal innbetales til kommunekassen, jf. 
plan- og bygningslovens § 33-1. 
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Gebyrnr. Beskrivelse av gebyr Grunnbeløp Antall Sum 

1.1.1 Saksbehandling tiltak - 
enebolig 

Kr. 21 400 1 Kr. 21 400  

Total sum: Kr. 21 400 

 
Tilknytningsgebyr: 
Ved økt bruksareal vil enhet for kommunalteknikk fakturere og ettersende 

tilknytningsgebyr for vann og avløp.  
 

Betingelser for tiltaket: 
1. Det er krav om uavhengig kontroll for følgende fagområder: 

 Tiltaksklasse 1: Våtrom og lufttetthet + brann ved flere boenheter  

2. Ansvarlig foretak skal forestå beregning og utstikking av bygningen. 
Ansvarlig søker skal sende inn kontrolldokumentasjon for innmåling av 

plassering før støping av fundament igangsettes.  
3. Ved graving på kommunal grunn, herunder vei, skal gravemelding 

innsendes til enhet for kommunalteknikk. Graving på privat grunn må ikke 

påbegynnes før eventuelle kabler er påvist. Opplysninger om dette gis hos 
Geomatikk AS.  

4. Terrenget må planeres slik at det ikke blir til ulempe for naboer. Skråning 
mot nabo må ikke være brattere enn 1:2. og avsluttes på egen tomt.   

5. Eventuell ny avkjørsel må opparbeides i samsvar med Ås kommunes 

veinorm, med den del av veinormen som omhandler private avkjørsler til 
kommunale veier.  

6. Bygningen/tiltaket må ikke brukes før ferdigattest eller eventuelt 
midlertidig brukstillatelse er gitt, jf. pbl. § 21-10. 

7. Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til 

kommunen både av den opprinnelige og nye tiltakshaveren, jf. pbl. § 23-
2. 

8. Ildsteder skal rapporteres til Follo Brannvesen IKS.  
9. Oppsamlingsenhet for husholdningsavfall skal plasseres på egen eiendom 

og i henhold til kommunal renovasjonsforskrift, jf. §§ 7 og 8.  

10.Før det gis brukstillatelse skal det være satt opp husnummerskilt i henhold 
til forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften). 

Husnummerskiltet skal settes synlig på eller ved inngangsdør til 
bruksenheten. Skilt skal utføres i rustfritt og bestandig materiale, sort 

tekst på hvit bunn. Skilthøyde minimum 150 mm og teksthøyde minimum 
105 mm. Der det er flere adresseenheter langs en felles avkjørsel skal det 
i tillegg settes opp henvisningsskilt /adresseskilt der avkjørselen tar av.  

 

 

Med hilsen 

 
Arve Bekkevard Hedda Sørheim Dybvik 

Enhetsleder Byggesak og geodata Juridisk rådgiver 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
 
Vedlegg: 
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113-304 - Siriusveien 17B - Situasjonsplan 

113-304 - Siriusveien 17B - Plan-, snitt- og fasadetegninger 

113-304 - Siriusveien 17B - Enebolig - Matrikkelinfo  

 

Kopi: 

Sven-Egil Risnes 
ÅS KOMMMUNE MATRIKKELFØRING (Ekstern) 

ÅS KOMMUNE VAR-GEBYR (Ekstern) 
Grethe Kristiane Sandvin, Siriusveien 19, 1407 VINTERBRO 
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ORIENTERING OM KLAGEADGANG 
 

 

KLAGEORGAN 

Statsforvalteren i Oslo og Viken er, etter delegert myndighet fra Kommunal- og 

distriksdepartementet, klageorgan for vedtak fattet av administrasjonssjefen. En 

klage skal sendes til kommunen, og dersom kommunen selv ikke endrer 

vedtaket som følge av klagen, vil den bli sendt videre til  Statsforvalteren i Oslo 

og Viken for avgjørelse. 

 

KLAGEADRESSAT 

Klagen skal sendes til: 

 

Postadresse; 

Ås kommune, Postboks 195, 1431 Ås 

 

E-post; 

Post@as.kommune.no 

 

Digital innsending med eDialog; 

eDialog ÅS KOMMUNE SENTRALADMINISTARSJON 

 

KLAGEFRIST 

Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brev kom frem. Det er tilstrekkelig at 

klagen er postlagt innen fristens utløp. Dersom De klager for sent, kan vi se bort 

fra klagen. De kan søke om å få forlenget fristen, men da må De begrunne 

hvorfor De ønsker det. 

 

INNHOLDET I KLAGEN 

De må presisere: 

 Hvilket vedtak De klager over, oppgi saksnummer 

 Årsaken til at De klager 
 Den eller de endringer som De ønsker 

 Eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av 
klagen 

 Klagers navn og adresse må oppgis. 

 Klagen må undertegnes. 
 

UTSETTING AV GJENNOMFØRINGEN AV VEDTAKET 

Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan 

imidlertid søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute 

eller til klagen er avgjort (anmode om utsatt iverksetting av vedtaket). Slik 

søknad sendes Plan, bygg og geodata, og begrunnes. Avgjørelse om oppsettende 

virkning kan ikke påklages, men De kan selv bringe spørsmålet om oppsettende 

virkning direkte inn for Statsforvalteren til ny vurdering. 

 

mailto:Post@as.kommune.no
https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/964948798


Ås kommune - Byggesak og geodata 
Vår ref.: 22/02210-12  Side 8 av 8 

RETT TIL Å SE GJENNOM SAKSDOKUMENTENE OG TIL Å KREVE 

VEILEDNING 

Med visse begrensninger har De rett til å se gjennom dokumentene i saken. 

Reglene om dette finnes i forvaltningslovens §§ 18 og 19. De må i tilfelle ta 

kontakt med vårt Servicekontor. 

 

KOSTNADER VED OMGJØRING AV VEDTAK 

Når et vedtak som følge av klage blir endret til gunst for en part, kan parten 

kreve dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få 

vedtaket endret. Forutsetningen er da vanligvis at det organet som traff det 

opprinnelige vedtaket har gjort en feil slik at vedtaket blir endret. Kravet må 

settes frem senest 3 uker etter at De har mottatt det nye vedtaket.  

 


