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Gnr 107 Bnr 634 - Slorhøgda 10 - Bolig - Dispensasjon - Bruksendring fra
enebolig m/hybelleilighet til firemannsbolig

Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 14/00405-6
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Hovedutvalg for teknikk og miljø 27.02.2014

Rådmannens innstilling:
Hovedutvalg for teknikk og miljø avslår søknad om dispensasjon til bruksendring fra
enebolig med hybelleilighet til firemannsbolig. Avslaget hjemles i plan- og
bygningsloven § 19-2 andre ledd.

Ås, 27.02.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for teknikk og miljø

Vedlegg som følger saken trykt:
Vedlegg 1 - Søknad om tillatelse i ett trinn, Vedlegg 2 - Tegninger, Vedlegg 3 -
Reguleringsplan for Fålesloråsen, Vedlegg 4 - Reguleringskart

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:
Samtlige dokumenter i saken

Vedtak i saken sendes til:
Ansvarlig søker
Nabo med merknader
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag
Bygningsavdelingen i Ås kommune har mottatt søknad fra foretaket Zephyr Norge.
Søknaden gjelder bruksendring av bolighus i Slorhøgda 10, på gnr. 107 bnr. 634.
Godkjent enebolig med hybelleilighet er tenkt omgjort til firemannsbolig

Bakgrunn for saken:
Igangsettingstillatelse til det omsøkte bolighus ble gitt 25.10.2007. Tillatelsen gjaldt
oppføring av frittliggende enebolig i 2 etasjer med garasje, hvor en del av
kjelleretasjen var avsatt til separat hybelleilighet. Seksjonering av de to enhetene ble
tinglyst den 19.12.2007 i regi av oppmålingsavdelingen i Ås kommune. Etter dette ble
det klart at den integrerte garasjen i hovedenheten ikke var egnet til denne bruken og
den ble senere innredet med soverom og stue, som del av hovedenheten. Reviderte
tegninger ble godkjent og det ble senere utstedt ferdigattest den 19.01.2010.

Den 14.04.2010 ble imidlertid reseksjonering av bygget til tre separate boenheter
med hvert sitt kjøkken tinglyst, dette uten byggemelding. Seksjonering etter
eierseksjonsloven kan utføres selv om oppdeling til tre enheter ikke er godkjent etter
plan- og bygningsloven. Seksjoneringen ble derfor utført uavhengig av hvilken
byggetillatelse som lå til grunn for bygget. I praksis forelå det derfor en ferdig
seksjonert tremannsbolig i medhold av eierseksjonsloven. Det hadde imidlertid
verken blitt søkt om, eller gitt tillatelse til bruksendring til tremannsbolig etter plan- og
bygningsloven. Bygningsavdelingen anså dermed fortsatt bygningen som en
enebolig med hybelleilighet, da tiltakshaver ikke hadde opplyst eller søkt om noe
annet.

Den 21.06.2010 fikk tiltakshaver tillatelse til oppføring av tilbygg til kjellerdelen av
eneboligen. Det ble på dette tidspunkt heller ikke opplyst fra tiltakshavers side om at
boligen allerede var reseksjonert til tre enheter. Det ble derfor fra
bygningsavdelingens side lagt til grunn at utbyggingen kun var av behov for utvidelse
av eksisterende enebolig. Bygningsavdelingen ser i ettertid at godkjente tegninger
innsendt i forbindelse med søknaden om dette tilbygget viser at bygget allerede her
er oppdelt i hele fire ulike enheter. Det var imidlertid kun omsøkt tilbygg som ble
vurdert på disse tegningene, og ikke resten av bygget. Videre må det presiseres at
godkjente tegninger ikke eliminerer søknadsplikten ved bruksendring.

Den 03.12.2010 ble bygningen igjen reseksjonert, denne gang til fire separate
boenheter med hvert sitt kjøkken. Bygningsavdelingen ble heller ikke på dette
tidspunkt orientert om reseksjoneringen, og var stadig i den tro at opprinnelig
byggetillatelse til enebolig med hybelleilighet var fulgt. I forbindelse med
reseksjoneringen ble det i tillegg fra oppmålingsavdelingens side opplyst om at
«behandling av seksjoneringssaken ikke innebærer noen form for godkjenning av
foretatte byggearbeider etter plan- og bygningsloven». Til tross for denne merknaden
ble det ikke sendt inn søknad om bruksendring til firemannsbolig.

Den 18.08.2011 mottar bygningsavdelingen søknad om tilbygg til eksisterende og
godkjent hybelleilighet. Opplysninger om siste reseksjonering blir heller ikke på dette
tidspunkt oppgitt. Tre uker senere blir bygningsavdelingen orientert om at seksjon 3
(kjellerdelen av eneboligen) er lagt ut for salg på www.finn.no. Tegningene innsendt i
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forbindelse med søknaden om tilbygg blir vurdert på nytt, og det blir da oppdaget fire
enheter i bygget. Bygningsavdelingen starter oppfølging av forholdet den 05.09.2011.

Den 08.09.2011 mottar bygningsavdelingen e-post fra ansvarlig eiendomsmekler
med spørsmål om seksjon 3 er godkjent og omsettelig. Bygningsavdelingen
informerer her om at salg av seksjon 3 kan gå som planlagt, men at resten av
bygningen ikke skal selges før forholdene ellers er avklart. Denne formuleringen var
ikke ment som en uforbeholden godkjenning av seksjon 3. Bygningsavdelingen la til
grunn at mekler var kjent med forvaltningspraksis og visste at en eventuell
bruksendring til flere enheter uansett krevde søknad og tillatelse før saken var
endelig.

Søknaden om tilbygget til hybelleiligheten ble for øvrig avslått på bakgrunn av strid
med reguleringsplan og det ble deretter den 03.10.2011 avholdt møte mellom
tiltakshavers stedfortreder og bygningsavdelingen om oppdelingen av bygget. Det ble
fra stedfortreder vist til at tegninger av fire enheter ble godkjent ved behandling av
det første tilbygget. Stedfortreder ble deretter informert om at de godkjente
tegningene kun gjaldt det aktuelle tilbygget, og at seksjoneringen som ble foretatt ble
gjort uavhengig av byggetillatelsen. Godkjent seksjonering kunne således ikke
regnes som en bekreftelse på at selve byggesaken var i orden.

Løpende korrespondanse mellom tiltakshaver m/stedfortreder, advokater og
bygningsavdelingen har løpt i etterkant av dette. Det vises til saksmappen for en
utdyping av denne korrespondansen. Kjernen i samtalene er for øvrig tiltakshavers
anførsel om at seksjonering til tremannsbolig/firemannsbolig og godkjente tegninger
må ha virkning også på byggesaken. Fra bygningsavdelingens side blir det presisert
at det ikke kan foretas noen vurdering av bruksendring før søknad er innsendt, og at
det per dags dato kun er godkjent en enebolig med hybelleilighet på eiendommen.

Den 27.01.2014 mottok bygningsavdelingen søknad om bruksendring av det aktuelle
bygget. Godkjent enebolig med hybelleilighet er tenkt omgjort til firemannsbolig.

Fakta i saken:
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Fålesloråsen, R-106 vedtatt at
kommunestyret 01.04.2003 og sist revidert 17.11.2005. Eiendommen er regulert til
byggeområde for boliger og faller inn under felt B1. Detfølger av reguleringsplanens
punkt 2, bokstav a) at det kun tillates oppført frittliggende eneboliger eller eneboliger
med hybelleilighet inntil 60 m2 BRA innenfor planens byggegrenser. Søknaden
gjelder bruksendring fra enebolig med hybelleilighet til firemannsbolig. Da dette
strider med reguleringsbestemmelsene søkes det således om dispensasjon.

Vurdering:
Rådmann erkjenner at det fra kommunens side er gitt uheldige uttalelser i denne
saken. Det må likevel presiseres at det per dags dato kun er fattet vedtak om
tillatelse til enebolig med hybelleilighet på eiendommen. Tinglyst seksjonering til
firemannsbolig får ingen direkte virkning overfor dette aktuelle vedtaket.

Forholdet må således vurderes som en normal byggesak, som i dette tilfelle er en
søknad om bruksendring fra enebolig med hybelleilighet, til firemannsbolig. Tiltaket
kommer i strid med pbl. § 12-4 "rettsvirkninger av reguleringsplan", jf. reguleringsplan
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for Fålesloråsen punkt 2, bokstav a). En tillatelse som omsøkt kan derfor bare gis
dersom det med hjemmel i pbl § 1 9-2 kan gis dispensasjon fra reguleringsformålet.
En dispensasjonssøknad må vurderes konkret etter dispensasjonsregelen i plan- og
bygningsloven § 1 9-2 andre ledd, hvor det heter:

”Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra
saksbehandlingsregler.”

Det legges følgelig opp til en samlet interessevurdering der hensyn bak den konkrete
reguleringsbestemmelsen må tillegges stor vekt. Pbl § 19-2 er lagt opp til å ha en
høyere terskel for dispensasjon enn den tidligere § 7, og forarbeidene legger opp til
at det ikke er tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt, det må være en klar
overvekt av hensyn som taler for dispensasjon før dette kan gis, jf. Ot.prp.nr 32
(2007-2008).

Omsøkt eiendom omfattes av reguleringsplan for Fålesloråsen, og er avsatt til
byggeområde for boliger. Innenfor dette området tillates det oppført frittliggende
boliger, det vil si eneboliger og eneboliger med hybelleilighet inntil 60 m2 BRA.
Omsøkt hus er i dag godkjent som enebolig med hybelleilighet under 60 m2. Dette er
således i tråd med gjeldende reguleringsbestemmelser.
En bruksendring til firemannsbolig vil imidlertid som nevnt være i strid med dette
reguleringsformålet. Spørsmålet blir således om denne striden medfører at hensyn
bak reguleringsformålet blir vesentlig tilsidesatt.

Hovedhensynet bak reguleringsbestemmelser generelt er at det gjennom en gr  ndig
prosess skal de  ineres h  ilke  orm  l de  like delene skal ha    or   gi et  el   ngerende
reguleringsområde. Kjernen i boligformålet er å sikre en sammenheng og harmoni i
det aktuelle felt, og dette gjøres gjennom en restriktiv holdning til flere enheter på
hver eiendom. Ny bebyggelse skal således innpasses i en bestående «enebolig»-
struktur, og må underordne seg bestående bygninger både når det gjelder utseende
og bruksformål.

I Fålesloråsen er det per dags dato en konsekvent kultur av eneboliger, og tidligere
utbyggere har fulgt reguleringsbestemmelsene og bruksformålet ved prosjektering og
utføring av tiltak. I området har det ikke blitt gitt tillatelse til oppføring av verken tre-
eller firemannsboliger tidligere og rådmannen mener denne praksisen bør fortsette.
Oppføring av firemannsbolig i Fålesloråsen kan etter Rådmannens syn heller ikke
anses som en beskjeden overskridelse. En omgjøring til hele fire separate boenheter
vil medføre et kraftig brudd med bruken ellers i området, og vil således medføre at
hensyn bak reguleringsformålet blir vesentlig tilsidesatt.

Ansvarlig søker anfører at en dispensasjon vil være svært fordelaktig da bygget nå er
seksjonert til fire boenheter med fire forskjellige eiere. Det legges vekt på beboerne
har havnet uforskyldt i en svært vanskelig situasjon og at samtlige beboere har
tinglyst store lån på sine respektive boenheter.
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Rådmannen ser at dette er en vanskelig situasjon. Likevel må det presiseres at
selger selv valgte å selge disse enheter før de var godkjent etter plan- og
bygningsloven. Dette til tross for at det ble presisert avoppmålingsavdelingen at
seksjonering til flere enheter ikke ville få virkning overfor byggesaken. Rådmannen
mener derfor at en eventuell løsning av eierforholdet i bygget er underlagt søkers
eget ansvar.

Rådmannen erkjenner at det fra kommunens side ble antydet at seksjon 3 i bygget vil
kunne godkjennes ved innsending av søknad om bruksendring. Ansvarlig søkers
advokat har imidlertid tolket denne antydningen som en «uforbeholden
godkjennelse». Rådmannen svarer til dette at det har blitt presisert både for ansvarlig
søker og advokaten at dispensasjonssøknaden først må vurderes konkret, og at
noen tillatelse ikke blir gitt før endelig vedtak er fattet i saken. Rådmannen mener
således at salg av de øvrige seksjoner ikke burde funnet sted før vedtak var fattet og
saken var avgjort.

Nabo på gnr. 107 bnr 633 har videre kommet med merknader til bruksendringen. Det
vektlegges at en bruksendring til firemannsbolig vil medføre økt trafikk på hennes vei.
Videre blir det anført at søker har tinglyst veirett over hennes eiendom og at denne
ikke var ment til fire ulike enheter. Rådmannen slutter seg til anførselen om at den
omsøkte bygning klart vil medføre en økt belastning på veien. Rådmannen presiserer
dog at det er selve adkomstproblematikken i seg selv som blir vektlagt i denne
vurderingen. En eventuell strid vedrørende innholdet av tinglyst veirett er et
privatrettslig anliggende som ikke vil bli vektlagt her.

Omsøkt eiendom ligger imidlertid dårlig til hva gjelder adkomst, da den ligger helt i
utkanten av reguleringsområdet ved et nokså bratt terreng. Eiendommen har ikke
direkte adkomst fra kommunal vei, men må benytte seg av en privat veirett over gnr.
107 bnr. 633. Det vil heller ikke være mulig å etablere ny adkomst på østsiden av
bygget da terrenget her er svært bratt. Dette understreker i hvor liten grad
eiendommen er egnet til en firemannsbolig.

Søker viser til at det skal etableres parkeringsplasser til 9 biler på eiendommen.
Rådmannen har ingen merknader til dette, da 9 parkeringsplasser er innenfor kravet
ved etablering av firemannsbolig.

Nabo vektlegger videre at etablering av fire ulike boenheter klart vil medføre
betraktelig mer støy og støv på eiendommen. Rådmannen slutter seg til dette. Fire
boenheter vil utvilsomt skape mer trafikk og støy på eiendommen. Dette er støy som
nabo ikke kunne forutsett, da eiendommen i utgangspunktet kun var beregnet til
enebolig med en liten hybelleilighet. Følgene av bruksendringen vil således klart få
en innvirkning på naboen.

Rådmannen finner imidlertid grunn til å legge avgjørende vekt på at de bebygde
eiendommer ellers i området består av eneboliger eller eneboliger med
hybelleiligheter. Naboene vil i dette regulerte områdetdermed ha en forventning om
at ny bebyggelse i området skal følge gjeldende reguleringsbestemmelser. Det er
også mange ubebygde eiendommer i området, og en dispensasjon i dette tilfellet vil
dermed ha en alvorlig presedensvirkning der konsekvensen blir uheldig uthuling av
reguleringsplanen. En dispensasjonspraksis i området vil igjen kunne medføre
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forskjellsbehandling, da de som har bygget hittil i området, har bygget i den tro at
reguleringsplanen er et juridisk bindende dokument.

Tatt i betraktning fremtidige byggesøknader i området må det dermed legges til
grunn at en dispensasjon i dette tilfelle vil medføre ulemper som etter rådmannens
syn vil veie betraktelig tyngre enn fordelene. Slik rådmannen ser det kan kommunen
ikke ta hensyn til den økonomiske situasjonen til ansvarlig søker.

Alternativer:
Rådmannen presiserer at en bruksendring som den omsøkte bør avklares i
overordnet plan. Reguleringsplanen er styrende i dette området og formålet er å
skape langsiktighet, stabilitet og forutberegnelig saksbehandling i kommunen.
Reguleringsplanen er et juridisk bindende dokument, og rådmannen ser det slik at en
dispensasjon fra formålet klart vi undergrave reguleringsplanens styringsverdi.
Rådmannen viser til at en eventuell tilrettelegging for firemannsboliger må skje
gjennom omregulering, og ikke gjennom dispensasjon. Sjef for plan og utvikling har
imidlertid uttalt at en omregulering av eiendommen ikke vil la seg gjøre, både på
grunn av tilkomst og på grunn av presedensvirkninger.

Konklusjon:
Etter en konkret helhetsvurdering finner Rådmannen at en bruksendring til
firemannsbolig klart vil medføre at de hensyn reguleringsformålet er ment å ivareta, i
for stor grad vil bli skadelidende. Rådmannen finner videre at en kvalifisert overvekt
av ulemper vil gjøre seg gjeldende ved en bruksendring som den omsøkte. Av denne
grunn må søknad om dispensasjon avslås i medhold av plan- og bygningsloven § 19-
2 andre ledd.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i Oslo og Akershus innen tre uker, jf. plan-
og bygningsloven § 1-9 jf. forvaltningsloven kapittel 6. Klagen skal være skriftlig og
begrunnet. Klagen skal sendes Ås kommune v/bygningsavdelingen, postboks 195,
1430 Ås eller på e-post til post@as.kommune.no.

Klagen vil først bli behandlet i hovedutvalg for teknikk og miljø. Dersom vedtaket
opprettholdes vil klagen oversendes til fylkesmannen i Oslo og Akershus til
avgjørelse.

Ikrafttredelse:
Vedtaket trer i kraft etter klagefristens utløp.
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