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Gnr 111 Bnr 267 - Kjærnesveien 95 - Støttemur
AVSLAG PÅ TILLATELSE TIL TILTAK –PBL. § 20-1

Det vises til søknad om tiltak, mottatt 31.10.2013 med tilleggsdokumentasjon mottatt
17.12.2013.

A. Ansvarsrett
B. Avslag på søknad om tillatelse til tiltak

TILTAK Oppføring av ny støttemur
TILTAKETS
ADRESSE

Kjærnesveien 95

GNR/BNR 111/267
ANSVARLIG SØKER Sivilingeniør Th. Andresen
TILTAKSHAVER Henriette Sæther

VEDTAK

VEDTAK:
Kommunen avslår de anmeldte byggeplanen for støttemur på gnr. på gnr.
111, bnr. 267 –Kjærnesveien 95 i medhold av plan- og bygningslovens § 20-
1, da tiltaket er i strid med plan- og bygningslovenes §§ 29-4 og 29-2.

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
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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 ligger innenfor Reguleringsplan for Nebbaveien (R-212), vedtatt av
kommunestyret 21.04.2004. Revidert 16.12.2004, avsatt til boligbebyggelse.

Søknaden gjelder:
Etteranmeldelse av oppført forstøtningsmur i betong med høyde opp til 2,5 meter fra
terreng, som skal sikre terrenget under omsøkt garasje på eiendommen gnr. 111,
bnr. 267 –Kjærnesveien 95. Det er ikke søkt om dispensasjon iht. PBL. § 19-1 for fra
PBL §29-4 - avstandskrav til eiendomsgrensen for muren. Nærmere utredning av
tiltaket er gitt i søknadsskjema med vedlegg. Særskilt følgeskriv er datert 30.10.2013.

Nabovarsel:
Naboer/gjenboere er varslet om tiltaket, og det er innkommet merknader til
nabovarsel mottatt 20.11.2013 fra Arnfinn Engebretsen someier av gnr.111, bnr. 150
–Kjærnesveien 97:
«Vedlegget til nabovarslet gjør meg usikkerhet på hva detegentlig søkes om, og
tegningen viser ikke alle mål og avstander. Jeg godtar ikke nevnte støttemur, og at
den er bygget med slik drenering mot min eiendom. Muren er i utgangspunktet
bygget uten fagansvarlig ettersyn, uten byggemelding og uten nabovarsel. Muren er
skjemmende og til sjenanse for meg, min eiendom og for omgivelsene. Muren
stenger for lys og gir meg følelse av å være innestengt. Murenvil mest sannsynlig
forringe verdien av min eiendom. Muren er for høy totalt og for nær nabogrensen for
å kunne godtas. Muren gir bekymringer for sprekkdannelser og føles truende.
Ansvarshavende er engasjert etter at muren er bygget. Hvilke nødvendige
undersøkelser har ansvarshavende foretatt i ettertid? Er muren fagmessig byget,
isolert, trygt forankret og sikret mot frostskader? Tåler muren slik belastning som den
påtenkte garasje, eventuelt annet bruk med tilsvarende tyngde? Denne muren har
skapt utrygghet for meg og min familie. Jeg godtar ikke at grunnvann fra naboens
støttemur føres i rør ut på min grunn. Hvilke planer er det for å fjerne alle
eksisterende rør? Riktige antall rør og hull må oppgis og tettes».

Videre er det gitt følgende bemerkninger til garasje og eiendomsgrense:
«Jeg godtar ikke den plassering av garasje som er vist på tegning. Garasjen vil på
den måten bli for dominerende i terrenget, og vil være til sjenanse for omgivelsene og
annen bebyggelse. Avstand til eiendomsgrenser er ikke tydelig markert på tegning.
Det blir ikke aktuelt med grensejustering mot veiområdet. Innkjøring til eiendommen
er ikke markert på kart. Eiendomsgrenser er ikke markert på kart. Grensepluggene
må kontrolleres på nytt. Skader på vi, og skader på veiområde må rettes opp mot
grense.»
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Arnfinn Engebretsen påpeker at nabovarselet han mottok er datert 21.10, sendt
29.10, mottatt 30.10.2013.

Siv. Ing. Th. Andresen har kommet med merknad 13.12.2013, som i hovedsak går ut
på følgende:
«Vann har i all tid rent ned over fjellskrent på utbyggers egen tomt. Etter bygging av
mur og garasje vil vannet fortsatt renne nedover, men i mindre mengder da alt
takvann ledes via takrenner til utbyggers egen tomt.
Muren er i etterkant kontrollert og funnet i orden. Kontroll basert på oppmålinger og
opplysninger fra tiltakshaver. Muren er varslet muntlig til alle naboer ved
underskrivelse av nabovarsel for garasje.
Muren er etter ansvarlig søker syn en sikkerhet for de som oppholder seg nedenfor
fjellskrenten. Opprinnelig fjellskrent hadde et toppskikt av noe løsmasse og
steinblokker som lett kan havne ned på terrasse til Engebretsen og forvolde skade.
Ved underskrift på nabovarsel for garasje ble Engebretsen muntlig varslet om
kommende mur og han utrykte at det var positivt for ham da den ville gi mindre
innsyn til en utvendig dusj han har mot fjellside.
Ansvarlig søker stiller seg uforstående til at muren er sjenerendeda dette området på
eiendommen ikke benyttes som et naturlig oppholdssted.
Utbygger hevder at tidligere fjellvegg med busk og kratt sannsynligvis tok mer lys enn
situasjonen er nå.
Verdien på eiendommen til nabo må være hevet da sikkerheten ot steinsprang er
sikret. Høyden på muren og avstand til nabogrense må sees i sammenheng med
Engebretsens ulovlige plassering av eget hus. Avstand til grense er etter loven 4
meter.
Muren er armert for sprekkdannelse og er ok.
Statiske beregninger av konstruksjonsfasthet er utført på grunnlag gitt av tiltakshaver.
Generelt synes muren ok.
Så langt ansvarlig søker kan se er muren tilfredsstillende utført. Mure er ikke isolert
idet drenering av mur leder bort vann som kan gi frostsprengning.
Muren er beregnet med en nyttelast på 5kn/m2 på utv. Terreng. Garasje er søkt
plassert så langt innenfor mur at garasje belaster underliggende fast fjell og ikke fyller
bak mur. Muren skal tåle belastning fra garasje.
Engebretsen burde føle seg tryggere med mur enn slik situasjonenvar før muren ble
satt opp. Eventuelt grunnvann som kommer ut av drenshull havner på utbyggers
grunn «slik vann fra fjellside har gjort i alle år». Eksisterende drenshull må godtas
som en ekstra sikkerhet mot frostsprengning. Det vil bli minimalt av vann som
kommer ut av disse rør. Hull et stykke opp på veggen er hull etter forskalingsstag og
er ikke gjennomgående».

Kommunens vurdering:
Ulovlig oppføring av mur ble krevet stanset i brev av 05.09.2013 etter befaring.

Tiltakshaver sendte inn redegjørelse den 25.08.2013, hvor det fremgår at tiltakshaver
ikke var kjent med søknadsplikten for muren og behovet for sikring av terrenget
under garasjen. Muren ble muntlig orientert om ved nabovarsling. (Muren var ikke en
del av byggesøknaden for garasjen).
Etter kommunens første befaring er det fylt masser inntil muren og anlagt
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parkeringsplass.

Søknad om etteranmeldt mur blir med dette avslått på bakgrunn av avstand til
eiendomsgrense jf. PBL. § 29-4 og kravet til visuelle kvaliteter i PBL. § 29-2.

I følge plan- og bygningslovens § 20-3 gjelder fritak fra søknadsplikt for støttemurer
som er lavere enn 1,5m og 4 m fra nabogrense eller lavere mur enn 1 meter med 2
meter avstand til nabogrense.

Støttemuren er høyere enn kriteriene i PBL. § 20-3 og er således å regne som
søknadspliktig etter PBL §20-3.

I følge PBL § 29-4 er det krav om 4 meter til nabogrense for støttemur som er
søknadspliktig. Når muren ikke oppfyller kravene etter § 29-4 iPBL, må det søkes
om dispensasjon fra 4 meters regelen dersom det ikke foreligger nabosamtykke. Det
foreligger ikke nabosamtykke.

Det må derfor i utgangspunktet søkes om dispensasjon fra avstandsbestemmelsen i
§29-4. Vi anser imidlertid innsending av dispensasjonssøknad som unødvendig da
en dispensasjonssøknad vil bli avslått. Dette på bakgrunn av hensynene bak
avstandsbestemmelsen er vesentlig tilsidesatt og vi anser bakdelene med tiltaket
som større enn fordelene ut ifra en konkret helhetsvurdering.

Det følger av PBL § 29-2 om visuelle- kvaliteter at:
«Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter
kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til
dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering.»

Ved prosjektering skulle tiltakshaver ha forsøkt å innpasse muren i omgivelsene og
landskap og sørge for en god estetisk helhet. Vi har gjort en konkret vurdering i lys av
PBL § 29-2 og finner at tiltaket er i vesentlig strid med disse estetiske prinsippene.

Konklusjon og begrunnelse:
Kommunen har vanskelig for å kunne godkjenne søknaden på muren når tiltaket ikke
er i samsvar med gjeldende regulering, lov og forskrift.
På grunn av avslaget er det tale om et ulovlig forhold, i strid med PBL § 20-1.

Vi varsler med dette om at vi vurderer å gi pålegg om retting av tiltaket i medhold av
PBL § 32-3.

Vi ber om at eventuell merknader til dette forhåndsvarslet om retting blir sendt
kommunen innen 5. februar 2014 jf. PBL § 32-2, 1. ledd og Forvaltningslovens § 16.
I PBL. § 32-3 heter det:
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«Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven,
kan plan- og bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg om retting av
det ulovlige forhold, opphør av bruk og forbud mot fortsatt virksomhet, samt
stansing av arbeid.
Ved utferdigelsen av pålegg skal det settes frist for oppfyllelse.
Samtidig med utferdigelsen av pålegg kan det fastsettes tvangsmulkt. Ved
utferdigelse av pålegg gis opplysning om at pålegget vil kunne følges opp
med forelegg som kan få virkning som rettskraftig dom.
Endelig pålegg kan tinglyses som en heftelse på den aktuelle eiendom».

PBL § 31-5
«Pålegg om riving gir kommunen mulighet til å kreve fjerning av byggverk med
videre, dersom det etter kommunens skjønn er kommet i slik tilstandat det medfører
fare eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø, eller virker sterkt
skjemmende, og det ikke er satt i stand innen en fastsatt frist.»

Dersom et eventuelt pålegg om retting ikke blir fulgt kan kommunen utferdige
overtredelsesgebyr etter PBL § 32-6.

2. Gebyr (iht. Ås kommunes gebyrregulativ):
Saksbehandlingen er gebyrbelagt med kr. 2.060, -(gebyr kr. 4120 redusert med
50 % etter gebyrregulativet pkt. 2 da det er avslag på søknad) etter Ås kommunes
gebyrregulativ. Regning ettersendes og skal innbetales til kommunekassen, jf. plan-
og bygningslovens § 33-1.

Med hilsen

Arnt Øybekk Annette Grimnes
Teknikk og miljøsjef Avdelingsingeniør
Dokumentet er elektronisk godkjent.

Kopi sendt til:
Arnfinn Engebretsen, Pilestredet park 36, 0176 Oslo
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