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TILLATELSE TIL TILTAK –PBL. § 20-1

Delegert sak nr: 13/05900-4
Det vises til søknad om dispensasjon og tillatelse til tiltak, mottatt 28.11.13, samt
senere kompletteringer.

A. Dispensasjon
B. Tillatelse til tiltak
C. Ansvarsrett

TILTAK Påbygg - Enebolig
TILTAKETS ADRESSE Høgskoleveien 18
GNR/BNR 42/129
ANSVARLIG SØKER Per –Christian Saxebøl
TILTAKSHAVER Carl Gøran Aakerberg

BRA EKSISTERENDE 192 m2

BRA PÅBYGG: 25 m2

BYA EKSISTERENDE: 118 m2

BYA NYTT/TOTALT: Ingen endring

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

VEDTAK

A. Kommunen gir i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2
dispensasjon fra kommuneplan 9.0 Planbestemmelser § 1.: Krav om
reguleringsplan, slik det er søkt om da det anses å foreligge en klar
overvekt av fordeler. Begrunnelsen fremkommer av saksutredningen.

B. Kommunen godkjenner i medhold av §§ 20-1 og 21-2 i plan- og
bygningsloven de anmeldte byggeplaner av påbygg på gnr 42, bnr 129,
tegning datert 07.04.13

C. Kommunen gir i medhold av pbl. § 22-3 ansvarsrett til følgende foretak:
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Ansvarsrett for sentralt godkjente foretak tildeles i følgende funksjoner:
Ansvarlig søker (SØK)
Per-Christian Saxebøl-
970095357

TKL 1 Hele tiltaket

Ansvarlig prosjekterende (PRO)
Per-Christian Saxebøl TKL 1 Påbygg
Ansvarlig utførende (UTF)
Per-Christian Saxebøl TKL 1 Påbygg

Bygningsmyndighetene kan føre tilsyn med at kontrollarbeidet utføres og
dokumenteres, samt at systemkravene i byggesaksforskriften er oppfylt.

Ansvarlige foretak anses å ha tilfredsstilt krav etter byggesaksforskriften
(SAK10) slik at godkjenning kan gis.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
1. Behandlingsgebyr i henhold til Ås kommunes gebyrregulativ må betales, jf.

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

2. Tiltaket må ikke brukes før ferdigattest eller eventuelt midlertidig brukstillatelse
er gitt, jf. pbl. § 21-10.

3. Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen
både av den opprinnelige og nye tiltakshaveren, jf. pbl. § 23-2.

Forøvrig skal følgende oppfylles:

4. Ildsteder skal rapporteres til Søndre Follo Brannvesen.

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

Gyldighet:
Tillatelsen taper sin gyldighet dersom arbeidet ikke er igangsatt innen 3 år. Det
samme gjelder dersom arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl § 21-9.
Bygningen eller del av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne
tillatelsen forutsetter.

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:
Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel og er avsatt til boligformål.

Søknad om dispensasjon og tillatelse til tiltak ble mottatt 28.11.13.
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Godkjente tegninger:
Situasjonsplan, datert 02.12.12.
Plan, snitt- og fasadetegninger, datert 07.04.13.

2. Dispensasjon:
Det er søkt om dispensasjon iht. pbl. § 19-1 for følgende forhold:
Kommuneplanens planbestemmelser § 1.: Krav om reguleringsplan

Pbl. § 19-2 setter som forutsetning for å gi dispensasjon at det foreligger en klar
overvekt av fordeler. Det må således vurderes om de hensyn bestemmelsen er
ment å ivareta blir skadelidende dersom dispensasjon gis.

Ansvarlig søker anfører følgende fordeler:
Bestemmelsen er i følge forarbeidene og hensikten med § 1tenkt å gjelde for tiltak
utenfor etablerte byggeområder.

Det er i gjeldende område gitt flere byggetillatelser til tilsvarende tiltak, både med
og uten dispensasjon, og det opplyses i Ås kommune at deti overskuelig framtid
ikke er planlagt utarbeidet ny reguleringsplan for området. Det anses også urimelig
at et tiltak av denne størrelse, hvor det ikke vil bli noen utvidelse av bebygd areal,
ikke vil bli noen økning av mønehøyde og at boligen fortsatt skal være enebolig,
skal framtvinge at tiltakshaver skal måtte utarbeide reguleringsplan for området.

Naboer/gjenboere er varslet om dispensasjonssøknaden, og det er innkommet
merknader fra Grete Marie Hagbø og Per Kr. Rørstad som eiere av gnr 42/bnr 142,
og Wenche Røste Fossen og Jan Henrik Martinsen som eiere avgnr 42 bnr 233.

Wenche Røste Fossen og Jan Henrik Martinsen har kommet med merknad som i
hovedsak går ut på følgende:
Tiltaket er i strid med kommuneplanen for Ås kommune 2011-2023
Boligen framstår som et hybelhus, hvor eier ikke bor i huset.

Grete Marie Hagbø og Per Kr. Rørstad Wenche Røste Fossen og Jan Henrik
Martinsen har kommet med merknad som i hovedsak går ut på følgende:
Tiltaket er i strid med kommuneplanen for Ås kommune 2011-2023, og de mener at
bestemmelsen det søkes om dispensasjon for blir vesentlig tilsidesatt. De mener at
boligen er et hybelhus og mener det er grunn til å tro at tiltaket vil føre til en økning
av utleieenheter. Eier bor ikke i huset. En godkjenning vil legitimere en slik bruk.
De mener at søker sår tvil om kravet om dispensasjonssøknad ved å hevde at § 1 i
kommuneplanen er tenkt å gjelde kun utenfor tettbebygd strøk.
De skriver at det finnes allerede en rekke tilsvarende hybelhus på Kaja, og at de er
kjent med at de holder seg innenfor definisjonen av enebolig ved at det bare er et
kjøkken i boligen, det strider likevel med den alminnelige oppfatningen av hva en
enebolig er. Det vil også føre til trafikale utfordringer, samt bråk/støy.
Tilbygget vil endre omrisset av boligen. Det vil virke som en barriere mot øst fra
deres eiendom, og vil framstå som estetisk dårlig tilpasset eksisterende bygning.
De mener at Ås kommune bør se disse hybelhusene i en større sammenheng.

Kommunen vurderer dispensasjonsforholdet slik:
Det er allerede en bolig på eiendommen, som ikke får et større bebygd areal eller
høyere møne- og gesimshøyder. Det er tidligere gitt tillatelse til tilbygg i nabohuset
og i andre boliger på området. Det vil derfor ikke bli krevet utarbeidet ny
reguleringsplan for området på bakgrunn av omsøkt tiltak.
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Boligen blir brukt til utleie, men framstår fremdeles som en enebolig. Den kan uten
endring, tas i bruk som familiebolig igjen.

Det etterlyses at Ås kommune bør se på disse hybelhusene i en større
sammenheng. Den 17.01.13 ble dette tatt opp i hovedutvalget for teknikk og miljø,
og protokollen lyder:
«ORIENTERINGSAKER I HTM 17.01.2013
Orientering fra bygningsavdelingen om endret bruk av boliger i Ås:
Administrasjonen orienterte skriftlig om fordeler og ulemper for innbyggere i Ås
kommune ved at eneboliger leies ut til studenter. HTM vurderte ulike sider ved
dette. Det ble uttrykt generelt positive holdninger til slik utleie, samtidig som man
ser at det kan oppstå utfordringer knyttet til bl.a. parkering.»

Konklusjon:
Ut fra ovennevnte forhold vurderes det å foreligge en klar overvekt av fordeler som
taler for dispensasjon. Kommunen finner ikke at hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig
tilsidesatt.

3. Tiltak:
Tiltaket gjelder påbygg til eksisterende bolig. Nærmere utredning av tiltaket er gitt i
søknadsskjema med vedlegg.

Naboer/gjenboere er varslet om tiltaket, og det er innkommet merknader som
beskrevet under avsnittet: Dispensasjon.

4. Gebyr:
Saksbehandlingen er gebyrbelagt med kr. 6 695, -(inklusiv kr.2.060- for
dispensasjon) etter Ås kommunes gebyrregulativ. Regning ettersendes og skal
innbetales til kommunekassen, jf. plan- og bygningslovens § 33-1.

Referanse
nr:

Beskrivelse av gebyr Beløp Antall Sum

1. Saksbehandling tiltak kr. 4 635,- 1 4 635,-
2. Ulovlighetsgebyr kr.
3. Lokal godkjenning av

foretak
kr. 1.030,-

4. Behandling av
dispensasjonssøknad

kr. 2.060,- 1 2 060,-

Bet. 4 Arealtillegg per m2

bruksareal over 200 m2
kr. 45,-

Total sum: 6 695,-

Med hilsen

Arnt Øybekk Inger Torild Hågensen
Teknikk og miljøsjef Saksbehandler

Dokumentet er elektronisk godkjent.


