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Gnr 111 Bnr 161 - Nebbaveien 9 - Carport - Klage på avslag

Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 13/05606-15
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Hovedutvalg for teknikk og miljø 03.04.2014

Rådmannens innstilling:
Hovedutvalget for teknikk og miljø opprettholder rådmannens vedtak av 13.01.14,
sak nr 13/05606-5.

Klagen tas ikke til følge

Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til avgjørelse.

Ås, 19.03.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknikk- og miljøsjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalget for teknikk og miljø
Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalget for teknikk og miljø
Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Vedlegg:
Vedlegg 1. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - carport, Vedlegg 2.
Tegninger og situasjonskart, Vedlegg 3. Avslag , Vedlegg 4. Klage på avslag,
Vedlegg 5. Atkomst for brannbil -uttalelse fra Søndre Follo Brannvesen IKS, Vedlegg
5B. Skisse, Vedlegg 6. Reguleringsplan med bestemmelser, R-212

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Alle sakens dokumenter

Vedtak i saken sendes til:
Bjørn Hovstad
Elisabeth Norridge
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
På gnr 111 bnr 161, Nebbaveien 9, ble det søkt om å bygge carport. Søknaden ble
avslått med begrunnelse i at den ville bli liggende for nær eiendomsgrense mot vei,
altså i strid med reguleringsbestemmelsene. Tiltakshaver/søker klager på
kommunens vedtak.
Rådmannen innstiller på at tidligere vedtak opprettholdes.

Fakta i saken:
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for et boligområde ved Nebbaveien (R-
212), vedtatt i kommunestyret 21.04.2004, og er avsatt til byggeområder for
frittliggende eneboliger. Se vedlegg 6.
Den 11.12.13 mottok kommunen søknad om oppføring av carport på gnr 111 bnr
161, Nebbaveien 9. Se vedlegg 1 og 2.
Den 13.01.14 i sak nr 13/05606-5 ble det gitt avslag på søknaden. Se vedlegg 3.
Den 08.02.14 mottok kommunen klage på vedtaket fra tiltakshaver/søker.
Se vedlegg 4.
Carporten er oppført.
Den omsøkte plasseringen er forelagt Søndre Follo Brannvesen IKS til uttalelse.
Uttalelse er mottatt 18.03.14. Se vedlegg 5 og 5B..

Klage:
Carporten utgjør en utvidelse av eksisterende brønnhus. Brønnen har
el.pumpe/trykktank og gjør stor nytte til vanning av hageplanter og stedegen
vegetasjon. Det er lagt stor vekt på å bevare eksisterende landskap og vegetasjon,
inkludert en samling av fjellflora som ble bygd opp før 1998. Eksisterende
bebyggelse er plassert med minst mulig inngrep i naturlig terreng.
Konsekvensen av å opprettholde kravet til 5 meters avstand til eiendomsgrense, vil
føre til at brønnhuset må rives, nedlegging av brønn, felling av et vakkert kirsebærtre
og kanskje felling av en staselig furu med en høyde på over 20 meter.
Kravet er generelt og ivaretar en udefinert trafikkbelastning, så vel som antall
trafikanter. Den faktiske trafikksituasjonen er i tillegg til klagers egen husstand, nabo i
Nebbaveien 15, som bruker atkomsten hele året, samt fritidseiendommen
Nebbaveien 11. Fritidseiendommen har plass til parkering på egen grunn.
Atkomsten er regulert, privat trafikkareal, uten spesifiserte tekniske krav til utforming
eller stigningsforhold. Veien er opparbeidet av tidligere eiere av eiendommene nr 11
og 15. Asfaltering er iverksatt av hjemmelshavere. Renhold, feiing, snørydding
besørges også av hjemmelshavere.
Begge naboer har samtykket i tiltaket. Eier i nr 11 uttrykker senere bekymring over
atkomst for brann- og sykebil.
Brannvesenets utrykningsvogner kan, verken tidligere eller i dag, anvende
oppkjørselen inn til noen av bygningene på eiendommene. En brann i boligen på nr
15 ble slukket med slanger fra p-plassen ved Nebbaveien. Ambulanse har ved 3
anledninger snudd og parkert på søkers p-plass, der carporten står. Det kan den
fortsatt gjøre, selv om carporten blir stående. Se vedlegg 4.

Uttalelse fra Søndre Follo Brannvesen IKS:
Uttalelsen tar ikke særlig for seg aktuelt forespørsel vedrørende carport. Dette er på
bakgrunn av at adkomst ikke er tilstrekkelig etablert på generelt grunnlag. Det
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opplyses om at brannvesenets behov for kjørebredde er 3,5 meter og svingradius i
ytterkant vei er 1 3 meter, og at carporten ikke kan bygges slik at dette komprimeres,
men at dette er under forutsetning av at øvrig kjøreadkomst gjør det mulig å ta seg
fram med brannbil.
Det kommer videre fram av redegjørelsen at det ikke er mulig for brannvesenets biler
å komme opp atkomstveien p.g.a. for bratte stigningsforhold. Se vedlegg 5 og 5B.

Vurdering med konklusjon og begrunnelse:
Carporten består av 4 stolper og et tak, og plasseres slik at bilene står plassert som
de gjorde før carporten ble bygget.
Carporten er omsøkt ca. 1 ,5 til 2 meter fra eiendomsgrense mot vei. Det vil si ca. i
grense regulert veiareal. I følge reguleringsplan for eiendommen skal avstand fra
eiendomsgrense mot vei være minimum 5 meter, ved innkjøring vinkelrett på vei.
Innkjøring på omsøkt carport er vinkelrett på vei.

Som det kommer fram av klagen, er eiendommen søkt bevart uten store inngrep i
eksisterende landskap. Flyttes carporten 5 meter sørover på eiendommen, må det
gjøres inngrep i terreng og eksisterende vegetasjon.
Carporten har et bebygd areal på 18,5 m2, inkludert mellombygget til eksisterende
brønnhus, gesimshøyde er 2,9 meter.

Brannvesenet skriver i sin uttalelse at stigningsforholdet på veien er for bratt for
deres biler. Videre skriver de at brannbilene trenger en svingradius på 1 3 meter og
en veibredde på minimum 3,5 meter. Det viser seg at heller ikke svingradius er stor
nok brannvesenets kjøretøy.

Selv om carporten plasseres slik at bilene står slik de gjorde tidligere, utgjør det en
vesentlig forskjell at det nå bygges en konstruksjon, carport, på området.
Og selv om veien ikke er brukbar for brannbilers framkommelighet, ønsker
rådmannen ikke at omsøkt carport plasseres nærmere vei enn
reguleringsbestemmelsene tillater. Det vil si 5 meter fra eiendomsgrense vei. I dette
tilfelle vil det si 5 meter fra regulert grense regulert veiareal.


