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Arkitekthuset Knut H. Knudsen
Postboks 117
1431 ÅS

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato
14/01337-2 Erik Martinsen 07.04.2014

Gnr 107 Bnr 39 - Slorhøgda 43 - Søknad om dispensasjon

Arkitekthuset Knut H. Knudtsen søker på vegne av Berit Klemmestad, som er
hjemmelshaver på denne eiendommen, om dispensasjon fra
reguleringsbestemmelsenes § 4, punkt d, om fradeling av tomt.

Søknaden begrunnes med at en eiendom innenfor samme regulertingsplan, gnr 107
bnr 98, tidligere er tillat delt.

Eiendommen 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. Eksempleti 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. Det foreligger ingen andre
grunner til at eiendommen skal tillates delt. Søknaden kan med dette ikke
imøtekommes.

VEDTAK:

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.
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Gebyr
Saksbehandlingen er gebyrbelagt med kr 1.060, -(50%) etter Ås kommunes
gebyrregulativ. Regning ettersendes og skal innbetales til kommunekassen, jf. plan-
og bygningslovens § 33-1.

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.

Med hilsen

Arve Bekkevard Erik Martinsen
Leder for bygnings- og geodataavdelingen Saksbehandler

Kopi: Berit Klemmestad, Slorhøgda 43, 1407 Vinterbro

Dokumentet er elektronisk godkjent.


