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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
(vedlegg 1 og 2)

Bakgrunn for saken:
Igangsettingstillatelse til det omsøkte bolighus ble gitt25.10.2007. Tillatelsen gjaldt
oppføring av frittliggende enebolig i to etasjer med integrert 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.

Første etasje –(farge påført av saksbehandler) –Tegninger innsendt ifm. byggesøknad

Kjelleretasje –(farge påført av saksbehandler) –Tegninger innsendt ifm. byggesøknaden
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Etter seksjoneringen ble det klart at den integrerte garasjen i hovedenheten ikke var
egnet til denne bruken og den ble senere innredet som oppholdsrom med egen
inngang fra vaskerommet. Reviderte tegninger med denne løsningen ble godkjent,
og det ble senere utstedt ferdigattest den 19.01.2010.
De godkjente tegningene fra 19.01.2010 viser at det nå er satt inn trapp fra
hovedenhetens 1. etg og opp til et ukjent loftareal. Dette blir ikke redegjort for.
Videre er trappen fra hovedenhetens 1. etg og ned til hovedenhetens kjellerdel nå
fjernet.
Bygningsavdelingen forholdt seg imidlertid kun til omsøkt endring av garasjedelen. At
trappen ned til kjellerdelen var fjernet ble derfor ikke registrert på dette tidspunkt.

Førsteetasje –(farge påført av saksbehandler) –Trapp fra hovedenhetens 1. etg og ned til
hovedenhetens 2. etg er fjernet.

Kjelleretasje –(farge påført av saksbehandler) –Trapp fjernet
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Den 14.04.2010 ble reseksjonering av bygget til tre separate boenheter tinglyst.
Søker hadde nå installert kjøkken og etablert en ny boenheti kjelleren uten å
byggemelde dette. 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.

Kjellerplan –(farge påført av saksbehandler) –Tegning innsendt i forbindelse med
reseksjonering til tre seksjoner –Ny enhet i kjeller er etablert, 1. etg er uforandret

Den 21.06.2010 fikk tiltakshaver tillatelse til oppføring av tilbygg til kjellerdelen i
eneboligen. Tegningene av tilbygget ble godkjent og stemplet. 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
søknad om tilbygg viser at bygget allerede her er oppdelt i hele fire ulike enheter.
Nytt kjøkken var nå installert i tidligere garasjedel i 1. etg, og denne delen var nå i
praksis fradelt som egen enhet uten at forholdet var byggemeldt.

Fra bygningsavdelingens side var det imidlertid kun omsøkttilbygg som ble vurdert
på disse tegningene, og ikke resten av bygget. Videre må det presiseres at godkjente
tegninger ikke eliminerer søknadsplikten ved bruksendring.
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Tegninger vedlagt søknad om tilbygg –(Farge påført av saksbehandler) –eget kjøkken i tidligere
garasjedel –etablert som egen boenhet uten byggemelding.

Kjelleretasje –(Farge påført av saksbehandler) –Tidligere del av hovedenhet er nå blitt egen boenhet
uten trapp opp til 1. etg.
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Den 03.1 2.201 0 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.

Tegninger vedlagt søknad om reseksjonering til fire enheter –(Farge påført av saksbehandler)
–Viser som tidligere to separate enheter med hvert sitt kjøkken.
Til orientering: Søker har brukt gamle tegninger, fra tiden før tillatelse til tilbygget ble gitt.

Kjelleretasje –(Farge påført av saksbehandler) - Viser som tidligere nytt kjøkken, ingen trapp mellom
kjeller og1. etg.



14/00405-12 Side 7 av 13

I forbindelse med reseksjonering til fire enheter ble det fra oppmålingsavdelingens
side opplyst om at «behandling av seksjoneringssaken ikke innebærer noen form for
godkjenning av foretatte byggearbeider etter plan- og bygningsloven» (vedlegg 3). Til
tross for denne merknaden ble det ikke sendt inn søknad om bruksendring til
firemannsbolig.

Den 18.08.2011 mottok bygningsavdelingen ny søknad om tilbygg, denne gang til
eksisterende og godkjent hybelleilighet. Opplysninger om siste reseksjonering ble
heller ikke på dette tidspunkt oppgitt. Det ble heller ikke innsendt tegning av oppdelt
førsteetasje.

Kjelleretasje –(Farge påført av saksbehandler) - Viser som tidligere nytt kjøkken, ingen trapp

Tre uker senere ble bygningsavdelingen gjort kjent med at seksjon 3 (kjellerdelen av
eneboligen) var lagt ut for salg på www.finn.no. Tegningene innsendt i forbindelse
med den første søknaden om tilbygg ble vurdert på nytt, og det ble da oppdaget fire
enheter i bygget. Bygningsavdelingen startet oppfølging av forholdet den 05.09.2011.

Den 08.09.2011 mottok bygningsavdelingen e-post fra ansvarlig eiendomsmekler
med spørsmål om seksjon 3 var godkjent og omsettelig. Seksjon 3 var nå allerede
solgt. Bygningsavdelingen informerte her om at salg av seksjon 3 kunne gå som
planlagt, men at resten av bygningen ikke kunne selges før forholdene ellers var
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 tegningene av fire enheter ble godkjent ved behandling av
det første tilbygget. Stedfortreder ble deretter informert om at de godkjente
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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 ble 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 i medhold av plan- og bygningsloven.

Den 27.01.2014 mottok bygningsavdelingen søknad om bruksendring av det aktuelle
bygget. Godkjent enebolig med hybelleilighet er tenkt omgjort til firemannsbolig.
Ansvarlig søker er Zephyr Norge, hvor tiltakshaver er daglig leder.

Tegninger vedlagt søknad om bruksendring –(Farge påført av saksbehandler) –1. etg er oppdelt i to
enheter –seksjon 1 og seksjon 4
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Kjelleretasje –(Farge påført av saksbehandler) –Kjellerdel oppdelt i to enheter –seksjon 2 og seksjon 3.

Fakta i saken:
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Fålesloråsen, R-106 vedtatt at
kommunestyret 01.04.2003 og sist revidert 17.11.2005 (vedlegg 4). Eiendommen er
regulert til byggeområde for boliger og faller inn under felt B1 (vedlegg 5). Det følger
av reguleringsplanens punkt 2, bokstav a) at det kun tillates oppført frittliggende
enebolig eller enebolig 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
for Fålesloråsen punkt 2, bokstav a). En tillatelse som omsøkt kan derfor bare gis
dersom det med hjemmel i pbl § 19-2 kan gis dispensasjon fra reguleringsformålet.
En dispensasjonssøknad må vurderes konkret etter dispensasjonsregelen i plan- og
bygningsloven § 19-2 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.”
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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 plbl § 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 enebolig og enebolig 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 i denne saken gjøres dette gjennom en restriktiv holdning til flere
enheter på hver eiendom. Ny bebyggelse skal således innpasses i en bestående
eneboligstruktur, 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.

Rådmannen ser at dette er en vanskelig situasjon. Likevel må det presiseres at
ansvarlig søker selv valgte å selge disse enheter før de var godkjent etter plan- og
bygningsloven. Rådmannen mener derfor at en eventuell løsning av eierforholdet i
bygget er underlagt søkers eget ansvar.

Ansvarlig søker anfører at det i forbindelse med seksjonering til tre enheter ikke ble
opplyst fra kommunens side om at endringene som var foretatt var søknadspliktige
etter plan- og bygningsloven (vedlegg 6). Til dette svarer rådmann at saken består av
to deler som behandles av to ulike avdelinger. Seksjonering etter eierseksjonsloven
kan utføres uavhengig av hvilken byggetillatelse som ligger til grunn for bygget. Ved
endringer slik som i dette tilfellet er det således søkers eget ansvar å sørge for at
tiltakene er i tråd med gjeldende regelverk. Det må også presiseres at tiltakshaver
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ved seksjonering til fire enheter ble gjort oppmerksom på atbehandling av
seksjoneringssaken ikke innebar noen form for godkjenning av foretatt byggearbeider
etter plan- og bygningsloven. Til tross for dette gikk tiltakshaver i gang med salget av
seksjon 3, uten å søke om bruksendring.

Rådmann erkjenner at det fra kommunens side ble antydet atseksjon 3 i bygget vil
kunne godkjennes ved innsending av søknad om bruksendring. Ansvarlig søkers
advokat har imidlertid tolket dette utsagn som en «uforbeholden godkjennelse».
Rådmannen svarer til dette at det har blitt presisert i forbindelse med salg av seksjon
3 at noen bindende tillatelse ikke blir gitt før det sendes inn søknad om bruksendring.
Rådmannen mener således at salg av seksjon 3 ikke burde funnet sted før vedtak
var fattet og saken var avgjort.

Ansvarlig søker anfører at de ikke fikk videreformidlet informasjonen som ble gitt til
mekler i september 2011 om at resten av bygningen ikke kunne selges før
forholdene ellers var avklart. Det vises videre til at søknad om bruksendring ble
innsendt så fort de fikk instruks om dette (vedlegg 6). Rådmannen presiserer at
seksjon 3 allerede var solgt da korrespondansen med mekler fantsted. Seksjon 3 var
solgt til tross for at tiltakshaver nå var kjent med atbehandling av
seksjoneringssaken ikke innebar noen form for godkjenning av foretatt byggearbeider
etter plan- og bygningsloven.

Tidligere nabo på gnr. 107 bnr 633 kom med merknader til bruksendringen. Det
presiseres at denne nabo nå har flyttet og at de nye naboene ikke har merknader til
bruksendringen (vedlegg 7). Av hensyn til sakens opplysning finner rådmann likevel
at merknadene til tidligere nabo bør belyses. Det vektlegges at en bruksendring til
firemannsbolig vil medføre økt trafikk på hennes vei, da beboere i Slorhøgda 10 har
tinglyst rett til å benytte denne veien. Videre blir det påpekt av veiretten 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 tilkomstproblematikken 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 tilkomst, da den er plassert helt
i utkanten av reguleringsområdet ved bratt terreng. Eiendommen har ikke direkte
tilkomst fra kommunal vei, men må benytte seg av en privat veirett over gnr. 107 bnr.
633. Rådmannen anser denne tilkomstsituasjonen som problematisk. En
firemannsbolig som den omsøkte bør i utgangspunktet ha direkte tilkomst fra
kommunalvei, og ikke benytte seg av en privat veirett.

Det vil heller ikke være mulig å etablere ny tilkomst på østsiden av bygget da
terrenget her er svært bratt. Det vil således ikke være mulig for ansvarlig søker å
etablere annen tilkomst enn den som allerede blir benyttet i dag. Dette understreker i
hvor liten grad eiendommen er egnet til en firemannsbolig.

Ansvarlig 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.
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Tidligere 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. Følgene av
bruksendringen vil således klart få en negativ virkning som naboene etter
reguleringsbestemmelsene i utgangspunktet burde vært foruten. Det gjentas likevel
at de nye naboene ikke har merknader til bruksendringen.

Rådmannen finner 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 området dermed 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 forskjellsbehandling, da de som har bygd hittil i området, har bygd 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 tilfellet vil medføre ulemper som etter rådmannens
syn vil veie betraktelig tyngre enn fordelene.

Ansvarlig søker viser til at det ved første søknad om tilbygg kom frem at søknaden
gjaldt «seksjon 3». Rådmann slutter seg til at bygningsavdelingen burde satt seg
bedre inn i de faktiske forhold på dette tidspunkt. Likevel må det presiseres at
bygningsavdelingen forholder seg til det tiltaket som er omsøkt og behandler dette
etter gjeldende regelverk. Da bygningsavdelingen ikke var gjort kjent med
oppdelingen i fire enheter, var anvendt terminologi i søknaden heller ikke noe som
ble vektlagt.

Rådmann erkjenner dog at det er forhold i denne saken som av bygningsavdelingen
burde blitt avdekket på et tidligere tidspunkt. Det er likevel slik at bygningsavdelingen
forholder seg til det konkrete forhold som er omsøkt. Kommunen har ikke kapasitet til
å foreta etterkontroll i hver sak for å sikre at innsendte tegninger er i tråd med
tidligere gitt tillatelse.

Rådmann er blitt gjort kjent med at kjøper av seksjon 3 nå har engasjert advokat for
mulig heving av kjøp. Heving av kjøp vil dessverre klart sette ansvarlig søker i en
økonomisk vanskelig situasjon. Rådmannen finner imidlertid ikke å kunne vektlegge
dette.

Zephyr Norge er et profesjonelt foretak registrert i enhetsregisteret den 09.10.2010,
med tiltakshaver som daglig leder. Foretaket driver byggteknisk konsulentvirksomhet
og prosjektering, kontrollering og utførelse av bygg og anlegg. Foretaket har også
sentral godkjenning hos direktorat for byggkvalitet.

Disse opplysningene tilsier at det må kunne forventes en viss kjennskap til gjeldende
regelverk og det faktum at bruksendring er søknadspliktig. At foretaket ikke er kjent
med et så grunnleggende krav etter plan- og bygningsloven stiller rådmannen seg
spørrende til.
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På dette grunnlag finner rådmannen ikke å kunne vektlegge ansvarlig søkers
økonomiske situasjon i denne saken.

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. Plan- og utviklingssjefen i Ås
kommune har imidlertid uttalt at en omregulering av eiendommen ikke vil la seg
gjøre, både på grunn av tilkomstproblematikk og på grunn av de alvorlige
presedensvirkninger en slik omregulering vil få.

Dersom utvalg for teknikk og miljø stiller seg positiv til bruksendringen i denne saken,
mener rådmannen derfor at dette bør skje gjennom endring av reguleringsplanen i
sin helhet, og ikke gjennom enkeltstående vedtak.

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 blir skadelidende. Rådmannen finner videre aten 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 fylkesmannen i Oslo og Akershus til avgjørelse.

Ikrafttredelse:
Vedtaket trer i kraft etter klagefristens utløp.
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