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Visertil brev om vedtak i ovennevnte sak (datert 16.20.2013, mottatt 27.12.2013). Vi vil med dette
klage på vedtaket pkt. A (dispensasjon) og B (tillatelse til tiltak).

Vi er uenige i konklusjonene -dvs at det gis dispensasjon fra § 1 i kommuneplanens plan-
bestemmelser og at det gis tillatelse til å gjennomføre tiltaket. Dersom vår klage på disse punktene
ikke fører frem, mener vi det bør settes vilkår for å redusere ulemper for naboer.

Vi finner saksfremlegget mangelfullt. Det er ikke mulig å se på hvilken måte kommunen har gjort
sine vurderinger. Når det for eksempel i konklusjonen heter at kommunen ikke finner at hensyn er
vesentlig tilsidesatt, bør dette fremgå av vurderingen og vedtaket.

I avsnittet om kommunens vurderinger av dispensasjonsforholdene, presenteres stort sett bare
generelle argumenter. Det vises blant annet til at det er gitt tillatelse til tilbygg i nabohuset og andre
boliger i området. Dette skal selvsagt tillegges vekt, men en dispensasjonssøknad krever en konkret
vurdering av det omsøkte tiltaket. Det er forskjell mellom det abygget et nytt bad i sin egen bolig
og det å bygge to nye utleieenheter i ett hybelhus. Generelt finnes det i saksfremlegget ingen
konkrete vurdering av fordeler og ulemper.

I vurderingene hevdes det at boligen uten endring kan «tas i bruk som familiebolig igjen». Boligen
er tilpasset utleie, og vi mener at den neppe kan tas i bruk som familiebolig uten vesentlige
endringer. Vi mener fortsatt at ett hybelhus ikke er en enebolig og dermed er i strid med
kommuneplanen.

Saksutredningen viser til en orienteringssak i hovedutvalget for teknikk og miljø (13.01.2013). Det
er interessant å vite hva HTM mener om utleie til studenter, men det å uttrykke «generelt positive
holdninger til slik utleie» har relativt liten verdi i en konkret situasjon. Uten å kjenne den skriftlige
orienteringen fra administrasjonen - den burde vært vedlagt saksutredningen - mener vi det er
viktig å påpeke at det store forskjeller mellom aha en utleieleilighet i egen bolig og det å kjøpe en
enebolig og bygge den om til hybelhus.
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Vi finner det merkelig at kommunen ikke følger opp andre del av konklusjonen fra møtet i HTM:
«samtidig som man ser at det kan oppstå utfordringer knyttet til bl.a. parkering». Som nevnt i våre
merknader til søknaden, vil tiltaket kunne medføre bl.a. parkeringsproblemer. Dette er en kjent sak
på Kaja. Vi finner ingen vurderinger av dette i saksfremlegget. Primært mener vi at det ikke skal gis
dispensasjon, men om vårt syn ikke vinner frem må det som ett minimum stilles krav til knyttet til
trafikale forhold for å redusere ulempene for naboer.
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