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Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 13/05900-13
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Hovedutvalg for teknikk og miljø 27.02.2014

Rådmannens innstilling:
Hovedutvalg for teknikk og miljø opprettholder rådmannens vedtak av 16.12.2013,
sak nr. 13/05900-4.

Klagen tas ikke til følge.

Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for avgjørelse.

Ås, 05.02.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for teknikk og miljø

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Vedlegg:
Vedlegg 1: Søknad om tillatelse , Vedlegg 4: Klage på vedtak i sak 13/05900-4,
Vedlegg 5: Uttalelse til klage fra ansvarlig søker, Vedlegg 2: Situasjonskart og
tegninger, Vedlegg 3: Tillatelse til tiltak

Vedtak i saken sendes til:
Per-Christian Saxebøl, Bråtenveien 25, 1430 ÅS
Grete Marie Hagbø og Per Kr. Rørstad, Samfunnsveien 3, 1430 ÅS

SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
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Saken gjelder søknad om oppføring av påbygg til eksisterende enebolig i
Høgskoleveien 18, gnr 42 bnr 129. Det ble søkt om dispensasjon fra kommuneplan
2011-2023, planbestemmelser § 1 angående utarbeidelse av reguleringsplan.
Rådmannen godkjente søknaden, og det er nå innsendt klage på vedtaket fra nabo i
vest.

Fakta i saken
Eiendommen omfattes av kommuneplan for Ås 2011 -2023, vedtatt av
kommunestyret 06.04.2011, hvor eiendommen er avsatt til boligbebyggelse.

Per-Christian Saxebøl har på vegne av Åkebakke sendt inn søknad om påbygg til
eksisterende enebolig, den 28.11.13. Se vedlegg 1 og 2. Naboer/gjenboere var
varslet om tiltaket i henhold til plan- og bygningslovens § 21 -3, og det kom inn 2
merknader.
Merknadene ble ikke tatt til følge. Søknaden ble innvilget i delegert sak, vår ref:
13/05900-4, den 16.1 2.13. Se vedlegg 3.

Klage:
Kommunen mottok klage på vedtaket den 17.01.14, fra nabo på gnr 42 bnr 142,
Samfunnsveien 3, på vedtakets pkt. A–Dispensasjon og pkt. B–Tillatelse til tiltak. Se
vedlegg 4.
Hvis klagen ikke fører frem, mener de at det bør settes vilkår for å redusere ulemper
for naboer.
Klager finner saksframlegget mangelfullt. Dette gjelder måten kommunen har gjort
sine vurderinger på, både med henblikk på innvilgelse av dispensasjon og tillatelse til
tiltak.
Klager skriver at de anser huset som bruksendret til hybelhus og at det ikke kan tas i
bruk som familiebolig igjen, uten vesentlige endringer.
Til sist viser klager til en orienteringssak fra Hovedutvalg for teknikk og miljø, som ble
brukt i saksframstillingen. Saken angår generelt utleie av boliger til studenter. Klager
finner det merkelig at kommunen ikke fulgte opp andre del av konklusjonen
angående utfordringer knyttet til parkering.

Søkers uttalelse til klagen:
Det omsøkte tiltaket går ut på å bygge en ny etasje over den delen av bygningen
som er i 1 etasje i dag. Tak og takkonstruksjoner er dårlige. Det vil bli innredet 2
soverom, ikke to nye utleieenheter. Endringer vil være enkelt å gjennomføre. Boligen
har bare et kjøkken og framstår som en normal enebolig, hvor det er et bofellesskap
nå.
Det er 2 parkeringsplasser i garasje/carport og to parkeringsplasser ved innkjørselen.
Det er i dag ingen parkeringsproblemer, og det er god plass, slik at man eventuelt
kan utvide parkeringsplassen ved innkjørselen. Se vedlegg 5.

Konklusjon med begrunnelse:
Klager skriver at det skal utarbeides reguleringsplan, fordi området ikke er regulert. I
kommuneplanens bestemmelsenes punkt 9.0 § 1. står det: I områder avsatt til
bebyggelse og anlegg, kan tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens (pbl) §§ 20-1,
20-2, 20-3 og 20-4, samt fradeling til slike formål, ikke finne sted før reguleringsplan
for området er vedtatt.
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Dette er et etablert boligområde. Det er søkt om og gitt tillatelse til tilbygg og påbygg
på flere eiendommer i samme område. Det vil være en usaklig forskjellsbehandling å
pålegge denne søkeren å utarbeide reguleringsplan for eiendommen, når tidligere
søkere på samme område ikke har måttet gjøre det. Planbestemmelsenes § 1 kan
tolkes som at det er i ubebygde områder, avsatt til boligbebyggelse, reguleringsplan
må utarbeides, før tiltak etter plan- og bygningsloven kan finne sted.

Det omsøkte tiltaket er lite og innenfor kommuneplanens bestemmelser når det
gjelder høyder, avstander og utnyttelsesgrad. Boligen framstår som en enebolig med
ett kjøkken, og vil kunne brukes som en familiebolig uten ombygging. Når kommunen
har innvilget dispensasjon fra krav om utarbeidelse av reguleringsplan har
kommunen ingen hjemmel for å avslå søknaden.

Rådmannen innstiller på at tidligere vedtak om dispensasjon og tillatelse til tiltak
opprettholdes.


