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Deres ref. Vår ref. Nordby,

Klage på vedtak jf. Forvaltningslovens kapittel VI og plan-og bygningsloven
§ 1-9 - Kjæmesveien 95 byggeplanen for støttemur gnr 111 bnr 267

Viser til avslag på tillatelse til tiltak -- PBL. § 20-1 fra As kommune datert 16.01.2014

Avsla et er basert å 29.2 som går på visuelle kvaliteter, visuelle kvaliteter i forhold
til funksjon, samt visuelle kvaliteter i forhold til omgivelser og tilpassing.
Utseende på muren slik den fremstår i dag er ikke vakker. Tiltakshaver hevder at muren
pr. i dag ikke er ferdig. Tiltakshaver har til hensikt å forblende muren med natursten og
beplante den med slyngplanter.
Funksjonelt er muren av stor betydning for nabo Engebretsen på nabotomt, og det dreier
seg om sikkerhet.
As kommune godkjente plassering av garasje på et platå som ligger 2-3 m over gulv-
nivå hos Engebretsen. Dette er i seg selv betenkelig idet normal håndtering rundt og
foran garasje ville kunne medføre at ting rullet ut for kanten og ned på Engebretsens hus
som helt ulovlig er bygget tett inn til grense. (Vi kan ikke se at kommunen har noen
bemerkninger til Engebretsens tilbygg som er oppfort uten søknad og uten nabovarsel.)
Med tillatt plassering av garasje var støttemur eneste mulighet for asikre nabotomt.
Nabo ble varslet om dette ved underskrift på nabovarsel for garasje, og hadde da ingen
kommentar.
I kommunens saksutrednin er det lagt vekt på manglende disp.søknad for avstandskrav
til grense i etteranmeldelse av muren.
Videre omfatter saksutredningen utskrift av naboens kommentar til nabovarsel samt
merknader fra Siv.ing. Th. Andresen til Engebretsens naboklage.

Kommunens vurdering:
-Kommunen stoppet arbeide med mur i brev av 05.09.13 etter befaring.

-I redegjørelse fra tiltakshaver den 25.08.13 fremkommer at tiltakshaver ikke var
kjent med søknadsplikt, men at han satte i gang med mur for å ivareta sikkerhet
for nabo.
Kommunen anfører at det er oppfylt masser bak mur og anlagt parkeringsplass.
Det er ikke snakk om parkeringsplass , men adkomstvei til" godkjent" garasje.
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SIV.ING. MNIF

H.ANDRESEN

Fylkesmann i Oslo og Akershus
Støttemur på 111/267 i Ås side 2

Kommunens vurderinger:
Avslag p.gr.a.avstand til eiendomsgrense

--'-- ---- visuelle kvaliteter
Støttemur er høyere enn kriteriene i § 20-3 og er søknadspliktig (Søkt i etterkant)
Krav om disp.søknad ved mindre avstand enn 4 m samt at nabosamtykke
foreligger. ( Hvorfor setter ikke kommunen de samme krav til avstand og nabo-
samtykke for tilbygg til hytte hos Engebretsen???)
En evnt. dispsøknad vil iflg kommunen bli avslått med begrunnelse i avstand fra
grense og at dette gir tiltaket større bakdeler enn fordeler.
Vi mener at fordelene med muren er langt større enn bakdelene. Hvis tiltakshaver
ikke hadde startet på mur så hadde sannsynligvis garasje blitt bygget ferdig
etter godkjente tegninger. Hva da med den høye skrenten ned mot nabo i umiddel-
bar nærhet. Ting og tang fra øvre nivå ville lett lande på terrasseplatting til nabo.
Likedan ville steinblokker ovr tid løsne og falle ned.
Vi mener at sikkerhet teller mest og at støttemur er rett ting på rett plass.

Visuelle kvaliteter:
- Iflg. tiltakshaver var hans intensjon og forblende muren med naturstein.

Mange kan godt tenke seg å ha en innvendig vegg i t.eks. stue som er forblendet
med naturstein. I og med at Engebretsens terrasseplatting er ført helt ut mot
fjellskråningens fot ville en steinkledd vegg i bakkant kun heve standarden.
Kommunens vurdering at muren er i vesentlig strid med de etiske prinsipper
gitt i PBL $29-2 kan ikke forstås.

Konklusjon og begrunnelse fra Ås kommune:
- Avslag på søknad er begrunnet med at tiltaket ikke er i samsvar med gjeldene

regulering, lov og forskrift.

Min konklusjon:
- Undertegnede kom inn som ansvarlig søker eter at mur var støpt ferdig, og

jeg kan forstå kommunens argumentasjon. Men jeg synes i dette tilfelle at
når Ås kommune ga byggetillatelse for garasje, så er bygging av mur en
naturlig videreføring av tiltaket. Hvis byggetillatelse for garasje var avslått
hadde vi ikke hatt denne diskusjon.
Engebretsen har skriftlig godkjent nabovarsel for garasje, men i etterkant
trukket sine underskrifter både for garasje og en grensejustering mot øst
som var forutsetning for garasje. Sist har han nektet bygging av mur.
Jeg har vært engasjert som fagdommer i tingretten og skjønnsmann i
Lagmannsretten i en årrekke og har vært bort i lignende saker.
Jeg vil derfor tillate meg å anmode bygningsavdelingen i Ås Kommune
om bistand til å løse nevnte sak i fellesskap mellom partene.

r egn.Alf<an°
Jeg ber om at klage fra Henriette Sæther vedlegges denne klage til Fylkesmann


