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Gnr 107 Bnr 39 - Slorhøgda 43 - Søknad om dispensasjon - Klage på 
vedtak 
 
Saksbehandler: Erik Martinsen Saksnr.: 14/01337-5 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 05.06.2014 

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Rådmannen opprettholder vedtaket i sak av 07.04.2014 og gir ikke dispensasjon fra 
reguleringsplan for Fålesloråsen (R-106), reguleringsbestemmelsenes § 4, punkt d, 
og tillater ikke at eiendommen gnr 107 bnr 39 deles. 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
 
Ås, 23.05.2014 
 
Trine Christensen Arnt Øybekk 
Rådmann Teknisk sjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 

Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) 

 

Vedlegg: 
Vedlegg 1 - Søknad, Vedlegg 2 - Vedtak 07.04.2014, Vedlegg 3 - Klage på vedtaket , 
Vedlegg 6 - Reguleringsbestemmelser, Vedlegg 5 - Utsnitt av reguleringsplan, 
Vedlegg 4 - Tidligere behandling sak D 544/11.  
 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Juridisk avdeling, Postboks 8111 Dep, 0032 

OSLO 

Arkitekthuset Knut H. Knudtsen, Postboks 117, 1431 Ås 

Berit Klemmestad, Slorhøgda 43, 1407 Vinterbro 
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
Arkitekthuset Knut H. Knudtsen søkte på vegne av Berit Klemmestad, som er 
hjemmelshaver på gnr 107 bnr 39, om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes 
§ 4, punkt d, om fradeling av tomt.  
 
Søknaden ble begrunnet med at en eiendom innenfor samme reguleringsplan, gnr 
107 bnr 98, tidligere er tillat delt. Eiendommene ligger innenfor reguleringsplan for 
Fålesloråsen (R-106), godkjent 22.06.2004, og senere revidert, sist 17.11.2005. 
Reguleringsbestemmelsenes § 4, punkt d, tillater ikke ytterligere oppdeling.  
 
Eksemplet i søknaden som det vises til, er vist i den godkjente planen. Det er 
tidligere innenfor reguleringsplanen ikke gitt tillatelser til oppdeling av tomter, som 
ikke er vist i den godkjente reguleringsplanen. Dersom dispensasjon skulle gis og 
fradeling tillates, vil dette gi uheldige konsekvenser, og sannsynligvis gi mange nye 
søknader om fradeling. Det foreligger ingen andre grunner til at eiendommen skal 
tillates delt.  
 
Rådmannen vedtok den 07.04.2014: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2, gir ikke rådmannen dispensasjon 
fra reguleringsplan for Fålesloråsen (R-106), reguleringsbestemmelsenes § 4, 
punkt d, og tillater ikke at eiendommen gnr 107 bnr 39 deles. 
 

Søkeren hadde også i 2011, sak D 544/11, den 19.12.201, en tilsvarende søknad til 
behandling. Søknaden ble avslått med henvisning til bestemmelsene i 
reguleringsplanen. Bygnings- og reguleringssjefen vedtok:  

Med henvisning til saksutredningen og i medhold av plan- og bygningslovens § 
26-1 avslår bygnings- og reguleringssjefen søknaden om deling av eiendom gnr 
107 bnr 39, som vist på vedlagte kartskisse i målestokk 1:500 datert 08.12.2011. 

 
Vedtaket ble ikke påklaget. 
 
I brev datert 17.10.2011, mottatt i Ås kommune den 24.04.2014, påklager Knut H. 
Knudtsen vedtaket av 07.04.2014. Knudtsen redegjør i klagen hvordan saken kan 
løses. Deler av eiendommen 107/39 fradeles og tillegges 107/41, som i 
reguleringsplanen er avsatt til privat fellesatkomst, i den hensikt å etablere en ny 
boligtomt, uten at det opprettes nye grunneiendommer. Det hevdes med en slik 
opprettelse av en ny boligtomt ikke vil skape presedens og gi uheldige konsekvenser 
for senere søknadsbehandling. 
 
Søknaden begrunnes med at eksisterende bebyggelse på eiendommen ikke passer 
med den øvrige bebyggelsen i området, og at det skal oppføres ny bebyggelse 
tilpasset dagens standard og tilpasset området slik det er i dag. Det hevdes at 
eksisterende bebyggelse er i god befatning og vil kunne bli stående i lang tid 
fremover. I søknaden i 2011, ble det hevdet at det var en gammel og liten bygning i 
dårlig forfatning på den delen som søktes fradelt. Bygningen er opprinnelig oppført 
som hytte og tillates dermed ikke brukt til boligformål. Hovedbygningen på 
eiendommen som er godkjent til boligformål. 
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Eiendommens nåværende grenser ble etablert etter avtale om grensejustering i 
2006, i henhold til godkjent reguleringsplan. Dette medførte at 107/41 ble liggende 
igjen som regulert privat fellesatkomst. 
 
Vurdering: 
Det vil være for omfattende å ta et resymé av reguleringsplanbehandlingen for 
bakgrunnen av godkjenningen av reguleringsplanen og etablering av de nye 
byggetomtene. Området ble opparbeidet og eiendommene oppmålt i henhold til den 
godkjente planen. Det har i ettertid vært en mengde henvendelser og søknader om 
fradeling av nye tomter, samt henvendelser og søknader om bygging av bygninger 
med flere leiligheter i området. Det har fram til nå ikke blitt gitt slike tillatelser. Dersom 
en ville åpne for en slik dispensasjonsordning, vil det gi rom for at flere tillatelser vil 
måtte gis, noe som vil gi uheldige konsekvenser for området og fremtidig 
saksbehandling av slike saker. Selv om mange tomter i området er store, og kan 
være egnet for fradelinger, er det strenge bestemmelser om utnyttelse og 
byggehøyder. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannens kan ikke se at det er kommet nye opplysninger eller opplysninger som 
kan tillate at dispensasjon skal gis, og at fradeling av ny boligtomt skal godkjennes. 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for avgjørelse. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
 


