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Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato
13/05606-15 Inger Torild Hågensen 17.03.2014

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT –PBL. § 20-2

Delegert sak nr: 138/05606

Det vises til søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, mottatt 11.12.13, samt
senere kompletteringer.

Avslag på søknad om tillatelse til tiltak

TILTAK Carport
TILTAKETS ADRESSE Nebbaveien 9
GNR/BNR 111/161
TILTAKSHAVER Bjørn Hovstad
BRA GARASJE: 14 m2

BYA NYBYGG 14 m2

VEDTAK

1. Kommunen avslår tillatelse til tiltak med hjemmel i reguleringsplan for et
boligområde ved Nebbaveien (R212) punkt 3.E, jamfør plan- og
bygningslovens § 12-4. Avslaget gis med grunnlag i innkommet søknad.
Vurdering fremkommer av saksutredningen.

2. Tiltaket må fjernes, alternativt må det sendes inn søknad om endret
plassering i henhold til reguleringsbestemmelsene forområdet, innen
15.02.14.
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Vedtaket er fattet etter fullmakt og meddeles i samsvar med forvaltningsloven § 27.

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 reguleringsplan for et boligområde ved Nebbaveien, R 212
og er avsatt til formål bolig.

Søknad om tillatelse til tiltak ble mottatt 11.12.13.

2. Tiltak:
Tiltaket gjelder søknad om oppføring av carport. Nærmere utredning av tiltaket er gitt
i søknadsskjema med vedlegg. Særskilt følgeskriv er datert 31.12.13.

Naboer/gjenboere er varslet om tiltaket, og det er innkommet merknader fra Elisabeth
Norridge som eier av gnr 111 bnr 170.

Elisabeth Norridge har kommet med merknad som i hovedsak går ut på følgende:
Bekymret for atkomst til Nebbaveien 11 og 15, når det gjelder større

kjøretøy som brannvesen, ambulanse og anleggskjøretøy. Veien er bratt og
smal, og carporten står i svingen opp til nevnte eiendommer. Det er i
utgangspunktet dårlig atkomst.

Kartet hun har mottatt er ikke kommunens kart, slik at det er vanskelig å
se avstander og proporsjoner.

Carporten er allerede bygget

Ansvarlig søkers/tiltakshavers vurdering av merknadene:
Tiltaket fører ikke til endringer av atkomst
Området er uten gjennomgangstrafikk
Tiltakshaver har behov for overdekking av eksisterende parkeringsareal.

Kommunens vurdering av saken:
Veien er smal og bratt, slik at det kan være vanskelig å komme opp med større biler.
Bilene får likevel samme plassering på eiendommen som de har hatt før, da
carporten er bygget over eksisterende biloppstillingsplasser. Men en fast
konstruksjon kan likevel ikke flyttes raskt, slik som parkerte biler kan.
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Tiltaket er allerede oppført, og det er oppført i kant av formålsgrense vei, jamfør
reguleringsplan R-212. Kommunen forholder seg til formålsgrensen som den reelle
eiendomsgrense. Det vil si at forkant carport ligger omtrentpå eiendomsgrensen. I
reguleringsbestemmelsene punkt 3. E. står det: Ved garasjeinnkjøring vinkelrett på
vei skal avstand til tomtegrense mot vei være minst 5 meter.

Tiltaket vil føre til at reguleringsbestemmelsenes krav til avstand fra carport til
eiendomsgrense er mindre enn 5 meter. Tiltaket vil følgelig være i strid med
reguleringsplanen, og etter plan- og bygningsloven er denne bindende.

Tiltaket må fjernes, eller det må sendes inn søknad om endret plassering. Frist for
dette settes til 15.02.14. Hvis tiltaket ikke fjernes eller kommunen ikke mottar endret
søknad innen fristen, vil kommunen ilegge tvangsmulkt i henhold til plan og
bygningslovens § 32-5.

Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr:
jf. pbl §§ 32-8 og SAK10 kapittel 16
I henhold til pbl § 32-8 tredje ledd gis det med dette forhåndsvarsel om at det med
hjemmel i pbl § 32-8 første ledd bokstav a), jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1
første ledd bokstav a)vil kunne bli fattet vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr.
Det følger av bestemmelsen at kommunen kan ilegge overtredelsesgebyr ved denne
type overtredelser.

Andre opplysninger:
Det er i utgangspunktet eiers/ tiltakshavers ansvar at plan- og bygningsloven,
herunder tidligere gitte tillatelser, overholdes.

Det orienteres om at endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for
utlegg etter pbl § 32-8 siste ledd.

Deres rettigheter:
De har rett til å uttale Dem før vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr fattes. Frist
for dette settes til 3 uker fra brevets dato, jf. pbl § 32-8 tredje ledd.

Kommunen plikter å følge opp overtredelsessaker, jf. pbl. § 32-1.

3. Konklusjon:
Søknad om tillatelse for oppføring av carport avslås med hjemmel i pbl. § , jf.
ovenstående saksutredning.

4. Gebyr:
Saksbehandlingen er gebyrbelagt med kr2 000, -(Ved avslag kreves 50 % av fullt
gebyr) etter Ås kommunes gebyrregulativ. Regning ettersendes og skal innbetales til
kommunekassen, jf. plan- og bygningslovens § 33-1.

Refe
rans
e nr:

Beskrivelse av gebyr Beløp Antall Sum

1. Saksbehandling tiltak kr. 4 000,- 1(-50%) 2 000,-
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2. Overtredelsesgebyr
3. Lokal godkjenning av foretak kr. 1.030,-
4. Behandling av

dispensasjonssøknad
kr. 2.060,-

Total sum: 2 000,-

Med hilsen

Arnt Øybekk Inger Torild Hågensen
Teknikk og miljøsjef Saksbehandler

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Kopi til: Elisabeth Norridge
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