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Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato
13/05775-2 Bertha Solheim Hansen 05.12.2013

Gnr 99 Bnr 40 - Kongeveien 140 - Garasje
TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT –PBL. § 20-2

Delegert sak nr: 13/05775
Kommunen viser til søknad om dispensasjon og tillatelse til tiltak, mottatt 27.10.2013.

A. Dispensasjon
B. Avslag på søknad om tillatelse til tiltak

Tiltak: Ny garasje
Tiltakets adresse: Kongeveien 140
Gnr./Bnr. 99 / 40 Bygningsnummer:
Tiltakshaver: Hilde Nagel Rikheim

BYA ny garasje: 49 m2

BRA ny garasje: 46 m2

BYA eksisterende bolig,
garasje, dukkestue og
terrasse.:

241 m2

BYA nytt/totalt: 290 m2

Grad av utnytting: 13 % Tomteareal: 2.300 m2

BRA= bruksareal og BYA= bebygdareal

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

VEDTAK
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A. Kommunen avslår i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2
dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser Kap. 2 § 13 Bebyggelse
og anlegg, 2. Underformål boligbebyggelse ny garasje i tillegg til en
eksisterende garasje og mønehøyde på 5,5 m. Dispensasjon vil etter
kommunens vurdering føre til at de hensyn bestemmelsen er ment å
ivareta, i for stor grad blir tilsidesatt.

B. Kommunen avslår i medhold av §§ 20-1 og 21-2 i plan- og bygningsloven de
anmeldte byggeplaner for garasje nummer to på gnr. 99, bnr.40,
Kongeveien 140, tegning datert 01.07.2012, da tiltaket ligger utenfor det
kommuneplanens bestemmelser tillater for garasjer.

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

Klage på vedtak:
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, 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.

SAKSUTREDNING

1. Bakgrunn/Reguleringsmessige forhold:
Plangrunnlag:
I kommuneplanens arealdel er området avsatt til boligbebyggelse, men det er ikke
regulert. Det er kommuneplanens bestemmelser vedtatt av Kommunestyret den
06.04.2011 som gjelder for området.

Det står beskrevet følgende om garasjer:
I uregulerte byggeområder avsatt til boligformål og i regulerte byggeområder avsatt til
boligformål der ikke annet er fastsatt i reguleringsplan, samt for reguleringsplaner for
byggeområder spesifisert i kommuneplanens § 13 pkt 1, gjelder følgende
bestemmelser:

Carport/garasje/uthus kan oppføres som frittliggende bygning eller sammenbygd med
bolighuset. Gesimshøyden, målt fra laveste ferdig planert terreng, skal ikke på noe punkt
overstige 3 meter. Høydeforskjellen mellom møne og laveste ferdig planert terreng skal ikke
overstige 5 meter. Det tillates ikke ark/takoppløft på garasjer.
Maksimal tillatt størrelse på carport/garasje/uthus er 50 m2 BYA per familieleilighet og
25 m2 BYA per hybelleilighet.
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Frittliggende carport/garasje/uthus kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrense, eller i
nabogrense ved sammenbygging av to nabogarasjer/uthus. Ved innkjøring til carport/garasje
vinkelrett på vei skal avstand til tomtegrense mot vei være minst 5 meter. Ved innkjøring
parallelt med vei skal avstand til tomtegrense mot vei være minst 1,5 meter.
Plassering av carport/garasje/uthus skal være vist på situasjonsplan som følger
byggesøknaden for bolighuset, selv om bygningen ikke skal oppføres samtidig med dette.
Dersom det ikke planlegges carport/garasje/uthus samtidig med bolighuset, skal det ved
beregning av utnyttelsesgrad avsettes minst 36 m2 BYA for eventuell senere oppføring av
garasje for hver familieleilighet, og minst 18 m2 BYA for hver hybelleilighet.

2. Søknaden gjelder:
Oppføring av en ny garasje på eiendommen med bebygd areal på 49 m2. Det finnes
allerede en eksisterende garasje med et bebygd areal på 89 m2 og en dukkestue på
10 m2.

Innsendte tegninger:
Situasjonsplan, datert 12.06.2009, mottatt 27.10.2013.
Plan, snitt og fasadetegning, datert 01.07.2012, mottatt 27.10.2013.

Dispensasjonssøknad med begrunnelse:
Det er søkt om dispensasjon for å overskride samlet tillatt areal for
garasje/uthus/carport samt dispensasjon for økt mønehøyde til 5,5m.
Som begrunnelse er oppgitt at garasjen kan gi noe støyskjerming mot trafikkstøy fra
Kongeveien, arkitektonisk tilpasning til bolighuset og mulighet for å benytte garasjen
med skiboks påmontert bilen.

Ut fra en helhetsvurdering der søkers begrunnelse er veiet opp mot de hensyn
bestemmelsen er ment å ivareta anser kommunen at det ikke foreligger en klar
overvekt av fordeler for å kunne innvilge dispensasjon. Konsekvensene av en
dispensasjon vil etter kommunens vurdering føre til at de hensyn bestemmelsen er
ment å ivareta, i for stor grad blir skadelidende.

Nabovarsling:
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i henhold til plan- og bygningslovens §
21-3. Det er ikke innkommet merknader fra naboer og gjenboere.

3. Særlige forhold:
Statens vegvesen har gitt en foreløpig uttalelse til søknad om dispensasjon fra
vegloven § 29 for oppføring av garasje på eiendommen gnr. 99 bnr 40, Ås kommune.
Brev datert 25.10.2012. De ber om at det innsendes revidert situasjonskart med
avstand fra garasje til kant gangvei på 11,5 m.

4. Vurdering med konklusjon og begrunnelse:
Det tillatte arealet for garasje/uthus/carport er allerede overskredet med 49 m2.
Det er sannsynlig at eiendommen har vært et småbruk og detvar naturlig med et
større uthus, men nå ligger den i et område avsatt til boligformål og da må det
være like regler som gjelder for alle boligeiendommer.
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Dispensasjonen avslås da hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, og
hensynene i lovens forhåndsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. Etter en samlet
vurdering er ulempene klart større enn fordelene.

5. Gebyr:
Saksbehandlingen er gebyrbelagt med kr.6.060 (gebyr + dispensasjonssøknad kr.
2.060,-) etter Ås kommunes gebyrregulativ.
Det kreves halvt gebyr ved avslag kr. 3.030,-. Regning ettersendes og skal
innbetales til kommunekassen, jf. plan- og bygningslovens § 33-1.

Med hilsen

Arnt Øybekk Bertha Solheim Hansen
Teknikk og miljøsjef Avdelingsingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Kopi:
Kommunalteknisk

Mottaker Kontaktperson Adresse Sted
Hilde Nagel
Rikheim

Kongeveien 140 1407 VINTERBRO
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