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DRØBAK ARKITEKTKONTOR AS 

Holterveien 4D 

1448 DRØBAK 

 

   

   

  

 

 
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 

   22/02104-2 Bertha Solheim Hansen 07.09.2022 

 

 

Gnr 42 bnr 174 - Kirkeveien 15 - Ny enebolig - Søknad om 

rammetillatelse - Hus C - Avslag 
 

Det vises til søknad mottatt 15.06.2022. 

 

Tiltakets adresse: Kirkeveien 15 

Gnr./bnr.: 42/174 

Ansvarlig søker: DRØBAK ARKITEKTKONTOR AS, Holterveien 4D, 1448 DRØBAK 

Tiltakshaver: FINVOLD PROSJEKT CONSULT AS, Ole Deviks vei 35, 0668 

OSLO 

 

   VEDTAK  

 

 Med hjemmel i reguleringsbestemmelsene (R-182) punkt 2 

Område SBb-1 tredje kulepunkt om bevaring av eksisterende 

terreng, hage og vegetasjon avslår bygningsmyndigheten enebolig 

hus C på gnr. 42, bnr. 174 da den omfattende utbygging ikke er i 

tråd med bestemmelsene i punkt 2.  

Vurdering fremkommer av saksutredningen.  

 
Tegninger som er innsendt i søknaden:  
Situasjonsplan, datert 15.06.2021, mottatt 15.06.2022  

Plantegninger av 1. etasje og 2. etasje, datert 15.06.2021, mottatt 15.06.2022. 
Snittegning AA og BB samt snitt med terreng og øvrig bebyggelse datert 

15.06.2021, mottatt 15.06.2022..  
Fasadetegninger, 5 samlede oppriss, datert 15.06.2021, mottatt 15.06.2022. 
 

 
Delegasjon: 

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

Klage på vedtak: 
Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Oslo og Viken, jf. forvaltningslovens 

kap. VI og pbl. § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem 
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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. 

 

 

   SAKSOPPLYSNINGER  

 

Det søkes om rammetillatelse for et stk ny enebolig, hus C.  
Boligen er i to etasjer med 2 stk. parkeringsplasser integrert i 1. etasje. 

 
Det ble først sendt inn rammesøknad om fortetting med 2 nye eneboliger på 
eksisterende boligtomt på gnr 42 bnr 174, Kirkeveien 15. Opprinnelig gjaldt 

rammesøknaden 3 nye boliger, hus A, B og C. Hus C ble trukket fra søknaden 
innen behandlingen.  

Det søkes nå om rammetillatelse for den tredje boligen, hus C. 
 

Eksisterende bolig er oppført i funksjonalistisk stil i ca. 1931 med tilhørende 
uthus, 2 stk parkeringsplasser på gårdsplassen og hageanlegg. Bygg og hage er 
tegnet av landskapsarkitekt Olav Leif Moen og er regulert til spesialområde 

bevaring/boliger. 
 

Eiendommen er omsatt i 2018 og ny eier, Finvold Prosjekt Consult AS, ønsker å 
fortette eiendommen.  
Det ble tidligere søkt om å oppføre tre nye eneboliger øst for den eksisterende 

boligen. Søknaden ble avslått i sak 19/03937-9, datert 23.04.2020. 
Drøbak Arkitektkontor AS er ny søker og prosjekterende for tiltakene på vegne 

av Finvold Prosjekt Consult AS.  
Søknaden om rammetillatelse omfattede opprinnelig 3 nye boliger.  
Uttalelsen fra Viken fylkeskommune er kritisk til særlig den tredje boligen og 

stiller krav om registrering av fortidsminner før det kan tillates tiltak. 
Ansvarlig søker og tiltakshaver ønskede å få behandlet en rammetillatelse med 

betingelser først. 
Per november 2021 er søknaden redusert til 2 boliger, hus A og hus B. 
I søknaden inngår utvidet bruk av avkjørsel til Kirkeveien (Fylkesvei) for de tre 

nye boligene. 
 

Det foreligger rammetillatelse for enebolig hus A og hus B i sak 21/02546-20, 
datert 12.01.2022. 
 

Eiendommen omfattes av reguleringsbestemmelser i tilknytning til 
reguleringsplan for «Kommandanten» m.m. – NLH (R-182) med 

ikrafttredelsesdato 22.09.1999 
Eiendommen er regulert til Spesialområde Bevaring/boliger SBb-1 og tillater 
maksimalt BYA på 15% 

En mindre del, ca. 190 m2 mot sørvest omfattes av reguleringsplan for Campus 
Ås med formål Offentlig eller privat tjenesteyting (OP17). 

 
Det foreligger uttalelse fra Viken fylkeskommune i dokument 21/02546-12, 
datert 07.09.2021. De uttaler seg som regional kulturminnemyndighet og som 
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veieier for fylkesveier, og ber om å bli underrettet om vedtak i saken. 
 

Hovedpunktene i uttalelsen om kulturminner – bygningsmiljø og landskap 
omhandler plan- og vernestatus der er ivaretatt i reguleringsbestemmelsene for 
Kirkeveien 15, som er regulert til spesialområde bevaring/boliger.  

De beskriver at de kulturhistoriske verdier gjelder både bolighuset, garasjen og 
hageanlegget, som har funksjonalistiske trekk og er svært godt bevart. 

 
«De vurderer at bolighuset, garasjen og hagen i Kirkeveien 15 er 
bevaringsverdig fordi det er et helhetlig og svært godt bevart anlegg fra 1930-

tallet, og fordi det er knyttet til Olav L. Moen, som er en av de fremste 
hagekunstnerne i norsk landskapsarkitekturhistorie. Ut fra dette vurderer vi at 

eiendommen er et kulturhistorisk anlegg av nasjonal interesse.» 
 

Fylkeskommunen gav den 06.03.2020 en uttalelse til et tidligere forslag med tre 
boliger i frukthagen, øst for bolighuset. De vurderte at tiltaket var for omfattende 
og ikke ivaretok helheten i anlegget eller kulturminneverdiene. 

 
Fylkeskommunen mener at selv om den arkitektoniske utformingen av de nye 

boliger harmonerer med de bevaringsverdige bygningene vurderer de at det nye 
forslaget ikke ivaretar helheten i anlegget og samspillet mellom hus og hage. 
For å ivareta mer av helheten i anlegget, mener de at utbyggingen bør 

reduseres, de anbefaler spesielt at hus C tas ut. De vurderer å klage på vedtaket 
dersom kommunen gir tillatelse. 

 
 
Automatisk fredete kulturminner er tidligere registrert på nabotomten i nordvest, 

det er registrert en gravhaug fra jernalderen. Gravhaugen er regulert til 
spesialområde bevaring SBg i eksisterende reguleringsplan. Ny rammesøknad 

presenterer tiltak der eneboligene i større grad spres enn hva som var tilfellet i 
den forrige søknaden. Selv om eksisterende granhekk bevares så mener 
fylkeskommunen at de nye boligene vil bli noe dominerende og fortsatt ha en 

viss negativ visuell effekt. «Gravhaugen befinner seg i dag i et villaområde og 
det opprinnelige landskapet er lite lesbart. En fortetning i naboens villahage vil 

føre til en ytterligere forringet opplevelse.» 
 
Undersøkelsesplikten § 9 er ikke oppfylt. 

Viken fylkeskommune opplyser at i forbindelse med offentlig ettersyn av planen 
stilte Akershus fylkeskommune 28.4.1999 krav om arkeologisk registrering. 

«Registreringen ble gjennomført 26.mai 1999, men det ble kun utført søk i 
arealene utenom SB. Undersøkelsesplikten i henhold til kulturminneloven § 9 
vurderes derfor som ikke oppfylt innenfor gbnr. 42/174.” 

Tiltakene vil føre til omfattende inngrep i grunnen og det er stort potensiale for 
funn av uregistrert automatiske fredede kulturminner innenfor Kirkeveien 15. 

 
Viken fylkeskommune beskriver: «Tiltak innenfor eiendommen kan ikke 
godkjennes uten at forholdet til automatisk fredete kulturminner er avklart. Hvis 

kommunen beslutter å gi tillatelse til rammesøknaden må det settes som vilkår 
at det skal gjennomføres arkeologiske registreringer iht. kulml. § 9 før tillatelse 

til igangsettelse kan gis. Tiltakshaver skal ta kontakt med seksjon for 
arkeologiske kulturminner/v Malin Trømborg, malint@viken.no for videre 

saksbehandling.» 
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Viken fylkeskommune uttaler seg som veieier for fylkesveier. 

Når det gjelder avkjørsel fra fylkesvei 1385 Kirkeveien viser de til den tidligere 
saken og sin uttalelse fra 06.03.2020 avsnitt med overskriften Samferdsel. 
Utklipp fra uttalelsen dokument 19/03937-6  

«Vi ber om at kommunen setter vilkår i rammetillatelsen om at avkjørsel skal 
være utarbeidet i tråd med vegnormalene og at det skal foreligge en godkjent 

avkjøringstillatelse fra Viken fylkeskommune før det gis igangsettingstillatelse til 
det omsøkte tiltaket. Krav til sikt i avkjørsel mot gang- og sykkelvei / fortau må 
være oppfylt i henhold til Statens vegvesen håndbok N100 Veg- og 

gateutforming. Detaljerte tegninger av avkjørselen må sendes til Viken 
fylkeskommune for gjennomgang av våre fagfolk før tiltakshaver kan starte med 

arbeider på den omsøkte eiendommen. Vi minner om at avkjørsel skal etableres 
mest mulig vinkelrett på fylkesvegen av hensyn til trafikksikkerhet for myke 

trafikanter på fortau langs Kirkeveien.» 
De begrunner det med at siktforholdene er noe redusert her, og ber kommunen 
vurdere om det er ønskelig med en utvidelse av denne avkjørselen. 

 
 

Nabovarsling er foretatt den 18.06.2021 og gjaldt de tre boliger samlet hus C, 
hus B og hus A. Nabomerknadene ble også svart ut i forbindelse med 
rammetillatelsen for hus A og hus B og er gjengitt her. 

 
Naboer/gjenboere er varslet om tiltaket i medhold av pbl. § 21-3 andre ledd, og 

det er innkommet merknader fra to naboer som eiere av gnr/bnr 42/110, 
Kirkeveien 17, Espen Olsen og gnr/bnr 42/1 NMBU, Aboretveien 22, v/Kjersti 
Sørlie Rimer. 

Statens vegvesen er også varslet om tiltaket, merknad inngår i uttalelse fra 
Viken fylkeskommune. 

Naboene har kommet med følgende merknader. 
 
Gnr/bnr 42/1, NMBU, Aboretveien 22, v/Kjersti Sørlie Rimer. 

De beskriver at Kirkeveien 15 med bolig og hageanlegg er et sentralt tidstypisk 
funkisanlegg tegnet av landskapsarkitekt Olav L. Moen fra 1931. Bolig, garasje 

og hageanlegget er i høy grad bevart i sin opprinnelige form. Garasjen bør 
bevares og det bør ikke oppføres ny i hageanlegget. «De tre nye boligene er 
uheldig for helheten på eiendommen. NMBU er også bekymret for mer flere 

enheter mht svært utsatt område for fotgjengere i Kirkeveien, og det er ikke 
ønskelig å øke trafikkbelastningen ytterligere.» 

 
Gnr/bnr 42/110, Kirkeveien 17, Espen Olsen. 
De beskriver en øking fra en til fire boenheter vi øke trafikken til og fra 

eiendommen, og at avkjørselen er på et uoversiktlig og trafikkfarlig sted over et 
mye benyttet fortau. 

Videre er det merknader om den felles hekk, eier ønsker dialog/enighet om evt. 
endring av hekk i nabogrense mellom Kirkeveien 15 og Kirkeveien 17.   
 

Søkers kommentar til merknadene:  
Ansvarlig søker og prosjekterende svarer at de er klar over at boligen er tegnet 

av Moen, og de har stor respekt for anlegget. De opplyser at de har tatt hensyn 
til eksisterende situasjon i prosjekteringen av de nye tiltakene og at disse 
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underordner seg eksisterende bolig. Videre viser de til redegjørelsen for 
arkitektur og naturmangfold samt søknadstegninger for tiltaket.  

Den eksisterende garasjen bevares i tiltaket og skal gi parkeringsplass for 1 bil. 
Nybygg har 2 p-plasser integrert i 1. etasje i hver bolig.  
«Som kommentert ifm. nabomerknad forholder tiltak seg til eksisterende 

avkjørsel som ivaretar frisikt i avkjørsel minst i samsvar med frisikt 55 m i 
regulert avkjørsel (Fa-2) nord for 42/174 og 42/110. Samt at det ikke er 

registrert trafikkulykker i Kirkeveien ved eiendommen jf. Statens Vegvesen 
Vegkart.»  
«Det tas til etterretning at det forventes dialog ved eventuell endring av hekk i 

eiendomsgrense mellom gnr/bnr 42/110 og 42/174. Tiltak planlegger imidlertid 
ingen endring av hekken mellom 42/110 og 42/174, slik at den ivaretas fortsatt 

som vindskjerm og visuell skjerm.» 
 

 

   VURDERING OG KONKLUSJON  

 

Søknad og tegningsdokumentasjonen er grundig og godt bearbeidet. Den 
arkitektoniske utformingen av hus C harmonerer med de bevaringsverdige 

bygningene og er tilnærmet lik med hus A og hus B. 
De to boligene, hus A og hus B, er plassert øst for den eksisterende funkisboligen 
og underordner seg denne. Derimot er hus C plassert sydvest for den 

eksisterende funkisboligen og virker dominerende, ved å utbygge både bakenfor 
og foran funkisboligen fremstår bebyggelsen som omfattende. Dette går på 

bekostning av bevaringen av både hageanlegget de bevaringsverdige bygninger 
og samspillet på hele eiendommen. 
 

Fylkeskommunen har uttalt seg som fagmyndighet og bygningsmyndigheten 
tillegger den faglige vurderingen stor vekt i denne saken og det vises til 

sammendraget ovenfor. De konkluderer med at, for å ivareta mer av 
helheten i anlegget, mener de at utbyggingen bør reduseres, de 
anbefaler spesielt at hus C tas ut. 

 
Fylkeskommunen uttaler se også om den registrerte gravhaug fra jernalderen på 

nabotomten. De mener at en ytterligere fortetting i området med de tre nye 
boliger vil gi en forringelse av opplevelsen av kulturminnet. «Gravhaugen 
befinner seg i dag i et villaområde og det opprinnelige landskapet er lite lesbart. 

En fortetning i naboens villahage vil føre til en ytterligere forringet opplevelse» 
 

Det foreligger to nabomerknader for tiltaket. Ansvarlig søker har svart ut forhold 
om etablering av avkjørsel, bevaring av hekk og økt trafikk over fortau. 
Merknadene er i noen grad imøtekommet. 

 
Merknaden fra NMBU om ikke å berøre det tidstypiske hageanlegget 

imøtekommes ikke ved en evt. oppførelse av hus C på den sydvestlige delen av 
tomten. Dette er også tungtveiende i begrunnelsen for å avslå rammesøknaden 
for hus C. 

 
Ansvarlig prosjekterende beskriver at de nye boligene er godt tilpasset det 

arkitektoniske uttrykket og volumet på den eksisterende bygningen, men 
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allikevel ivaretas ikke helheten i anlegget fordi der utbygges på store deler av 
hageanlegget/eiendommen. 

 
Kommunen vurderer at nabomerknadene imøtekommes ved å avslå hus C. 
 

Tiltaket: 
Etableringen av en tredje ny bolig, hus C på den sydvestlige delen av tomten 

anses å danne en omfattende utbygging som gir stort bygningsvolum tett opp til 
Kongeveien og i siktlinjen mot den eksiterende funkisboligen. Hus C vil med sin 
plassering ikke underordne seg  eksisterende funkisbolig, snarere tvert om så vil 

den nye bygningen dominere. 
 

Søknaden er ikke i samsvar med gjeldende regulering, lov og forskrift. 
Bygningsmyndighetene finner at utbyggingen med hus C vil ødelegge helheten i 

anlegget som er regulert til spesialområde bevaring/boliger og samspillet mellom 
hus og hage. 
 

Tillatelse til tiltak gis derfor ikke som omsøkt. 
 

Konklusjon tiltak:  
Søknad om rammetillatelse for oppføring av enebolig hus C avslås med hjemmel 
i reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for «Kommandanten» 

m.m. – NLH (R-182) punkt 2 Område SBb-1 tredje kulepunkt om bevaring av 
eksisterende terreng, hage og vegetasjon, jf. ovenstående saksutredning.  

 
Gebyr:  
Saksbehandlingen er gebyrbelagt med Kr. 16.050 etter Ås kommunes 

gebyrregulativ. Regning ettersendes og skal innbetales til kommunekassen, jf. 
plan- og bygningslovens § 33-1. 

 

Gebyrnr. Beskrivelse av 

gebyr 

Grunnbeløp Antall Sum 

1.1.1 Saksbehandling tiltak  Kr. 21.400 0,75* Kr. 16.050 

*Betalingsbetingelse pkt. 2: Ved avslag kreves 75% av fullt gebyr. 

Total sum: Kr. 16.050 

 
 

 

 

Med hilsen 

 
 

Arve Bekkevard Bertha Solheim Hansen 
Enhetsleder Byggesak og geodata Avdelingsingeniør 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
 

Kopi: 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Kjersti Sørlie Rimer, 

Postboks 5003, 1432 ÅS 
Espen Olsen, Kirkeveien 17, 1433 ÅS 
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VIKEN FYLKESKOMMUNE, Postboks 220, 1702 SARPSBORG 
VIKEN FYLKESKOMMUNE, Hilde Kobbelund Habberstad, Postboks 220, 1702 

SARPSBORG 
FINVOLD PROSJEKT CONSULT AS, Ole Deviks vei 35, 0668 OSLO 
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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. 
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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.  

 


