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Gnr 111 Bnr 267 - Kjærnesveien 95 - Støttemur - 
Dispensasjonssøknad 
 
Saksbehandler: Annette Grimnes Saksnr.: 13/05265-18 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 21.08.2014 

 
 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø avslår dispensasjonssøknad for støttemur på gnr. 
111, bnr. 267 hjemlet etter plan- og bygningslovens § 19-2. 
 
Ås, 12.08.2014 
 
Trine Christensen                              Arve Bekkevard 
Rådmann                                          for Teknisk sjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig behandling 
 
Vedlegg:  
1. Søknad om tillatelse - GB 111-267, 2. Saksutskrift - Gnr 111 Bnr 267 - 
Kjærnesveien 95 - Støttemur - Klage , 3. Søknad om dispensasjon - GB 111-267 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Bildedokumentasjon av muren 
Reguleringsplan for Nebbaveien (R-212), vedtatt av kommunestyret 21.04.2004. 
Revidert 16.12.2004. Eiendommen er avsatt til boligformål. 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Siv. ing. Thorleif Andresen, Sundbyveien 119, 1407 Vinterbro 
Henriette Sæther, Kjærnesveien 95, 1407 Vinterbro 
Arnfinn Engebretsen, Kjærnesveien 
Fylkesmannen i Oslo- og Akershus 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Sak vedrørende muren på Kjærnesveien 95 legges frem på nytt for politisk 
behandling som følge av mottatt dispensasjonssøknad for oppføring av muren 
nærmere enn 4 meter fra eiendomsgrense.  
Dette skjer etter at hovedutvalget har behandlet klagesaken på etteranmeldt 
støttemur hvor klagen ikke ble tatt til følge da det ikke foreligger søknad om 
dispensasjon.  
Muren er i dag ulovlig oppført og plassert nærmere enn 4 meter fra felles 
eiendomsgrense med fritidseiendom. Murens høyde og plassering er bakgrunn for at 
kommunen avslo søknad om å få godkjent etteranmeldt byggesøknd på muren. 
Høyde og plassering utløser krav om dispensasjon fra PBL. §29-4. Se HTM – sak nr. 
Muren er oppført i betong med høyde opp til 2,5m i terreng. Muren skal sikre 
terrenget under omsøkt garasje på eiendommen. Muren er høyere enn kriteriene i 
PBL § 20-3 som utløser søknadsplikt. I følge PBL. §29-4 er det krav om 4 meter til 
nabogrense for støttemur som er søknadspliktig. Muren ligger 55cm til 1,75m fra 
eiendomsgrense. 
 
PBL § 29-4 «Hvis ikke annet er bestemt i plan eller kapittel 11 og 12, skal byggverk 
ha en avstand fra nabogrense som mist svarer til byggverkets halve høyde og ikke 
under 4 meter.» 
 
Det følger av PBL § 20-3 første ledd, bokstav d) jf. SAK 10§4-1 bokstav c) nr. 5 at 
forstøtningsmur nærmere nabogrense enn 2 meter unntas søknadsplikt dersom den 
er under 1 meter høy. Oppført mur på gnr. 111, bnr. 267 er plassert nærmere 
nabogrense enn 2 meter, og er over 1 meter høy. Fritak fra søknadsplikt ette 
PBL§20-3 gjør seg således ikke gjeldende i denne saken. Tiltaket faller da 
automatisk inn under ordlyden «varig konstruksjon» i PBL.  §20-1 første ledd bokstav 
a) og er således underlagt krav om prosjektering og utførelse av kvalifisert foretak 
med ansvarsrett jf. PBL. §20-1. andre ledd. Da tiltaket er søknadspliktig, uavhengig 
av ansvarsrett, inntrer normale avstandskrav etter PBL. §29-4 eller regulert 
bebyggelse. 
 
Saksopplysning: 
Kommunen mottok dispensasjonssøknad for oppført mur den 14.05.2014. Søknaden 
var ikke begrunnet, og ansvarlig søker fikk ny mulighet til å begrunne søknaden 
samtidig som kommunen ga veiledningsmateriale om dispensasjonssøknader utgitt 
fra offentlig myndighet. Ny redegjørelse fra ansvarlig søker er mottatt 27.05.2014. 
Muren er som kjent fra tidligere politisk behandling oppført av tiltakshaver som 
forstøtning til godkjent garasje. Kommunen har trukket tilbake godkjenning av garasje 
da det ble kjent at den store støttemuren var oppført uten nødvendig 
byggesaksbehandling.   
 
Det søkes dispensasjon for plassering av støttemur på grunn av murens høyde uten 
henvisning til PBL § 29-4, som det må dispensers fra. Søker har ikke drøftet hvorvidt 
tiltaket i vesentlig grad vil tilsidesette de hensyn PBL. §29-4 er ment å ivareta.  
Det søkes dispensasjon fra PBL § 29-4 for plassering nærmere enn 4,0m fra 
eiendomsgrense. Ansvarlig søker har følgende argumenter for dispensasjon: (se 
også vedlegg) 
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 Muren er nødvendig med tanke på helse, miljø og sikkerhet, da det er nødvendig 
med sikring av 2-3m høy fjellskrent etter utsprengning for å sikre at barn ikke 
skades ved eventuelt fall ved lek på den planerte parkeringsplassen. Slike murer 
er ikke uvanlig. 

 Fritidsboligen er bygget kloss inntil fjellet. Eventuelle steinsprang fra platået på 
fjellsiden kunne skadet nedenforliggende fritidsbolig. 

 Muren er ikke spesielt vakker i dag, men muren er i følge tiltakshaver ikke ferdig 
og skal blendes med naturstein.  

 Muren vil øke verdien av fritidseiendommen da den gir et ekstra uterom dersom 
enighet om bruksrett av stripen mellom eiendomsgrense og muren kunne bli 
aktuelt.  

 Hyttenabo ble kjent med oppføring av muren før igangsetting. 

 Muren er bygget for å sikre terrenget for fremtidig garasje og det er ingen 
alternative løsninger for plassering av garasjen. Muren er bygget som sikring og 
ikke fundament for garasje. 

 Søker kan ikke se at muren får noen negativ betydning for nabo eller området. En 
flott natursteins forblendet flate i bakkant av hytte er langt flottere enn en rufsete 
fjellflate bevokst med kratt og busker. Når man ser på HMS i området vil muren 
ha stor positiv betydning. 

 
Dispensasjonssøknaden er nabovarslet i henhold til PBL. §21-3, og det er kommet 
inn en merknad fra berørt nabo som eier av gnr. 111, bnr. 150 som i hovedsak går ut 
på: (se vedlegg) 

 Naboen kan ikke godta støttemuren da den skjermer for lys og føles truende.  

 Det aksepteres ikke at drenering føres inn på naboens grunn.  
 Det stilles spørsmålstegn ved hvorvidt muren er fagmessig utført. Ansvarshaver 

er engasjert først etter at muren er oppført.  

 Naboen mener muren vil forringe verdien av fritidseiendommen. 

 For dårlig tegningsgrunnlag som vanskeliggjør vurderingen av murens utforming. 
Endelig utforming er ikke vist.  

 Uklart hvilke muligheter som finnes for løsning og om det er vilje til endring. 
 Det stilles spørmålstegn ved hensikten med muren. Er det nødvendig for å få 

plass til garasjen. 

 Det vises også til uklare grenseforhold hvor det ikke gis tilslutning til 
grensejustering ut mot vei 

 
Ansvarlig søkers merknad til innkommet klagen: 

 Søker vurderer murens utforming som en ren sjønnsbetraktning og viser til at 
ingen andre naboer har klaget.  

 Som motargument til klage om redusert lysinnfall og følelse av innestengelse 
argumenteres det med at busker og trær i skråningen antagelig har tatt like 
mye lys som muren. 

 I motsetning til naboen tror søker at muren vil øke verdien på 
fritidseiendommen.  

 Søker er enig med naboen om at muren er for høy og viser til at det nå søkes 
dispensasjon.  

 Naboens bekymringer for murens sprekkdannelser svarer søker at muren er 
armert for sprekkdannelse.  



13/05265-18 Side 4 av 4 

 Når det gjelder kontroll av mur i etterkant og spørsmål om 
konstruksjonssikkerhet viser søker til opprinnelig søknad hvor det er besvart 
(statiske beregninger).  

 
Rådmannens vurdering: 
Rådmannen ser ikke at muren er nødvendig for å sikre fjellskrenten. Tvert i mot 
medfører muren økt behov for sikring. Bygging av garasje og sikring av fjellskrent 
kan etter rådmannens vurdering gjøres på en enklere og mer nennsom måte enn ved 
oppføring av omsøkt mur. 
Murens høyde og plassering nær inn til nabogrense medfører at den kan virke 
ruvende og sjenerende for nedenforliggende eiendom. En forblending av muren med 
naturstein vurderes ikke å bedre dette. 
Nedenforliggende fritidsbolig har etter de opplysninger som fremkommer i saken ikke 
tidligere vært utsatt for steinsprang eller ras. Naboen har heller ikke ytret slik 
bekymring.  
 
Vurdering av eventuell verdiforringelse er utenfor kommunens kompetanseområde.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Etter en konkret helhetsvurdering finner rådmannen at tiltaket vesentlig tilsidesetter 
de hensyn PBL§29-4 er ment å ivareta. Ulempene ved muren er i tillegg klart mer 
tungtveiende enn fordelene. På dette grunnlag fraråder rådmannen at 
dispensasjonen innvilges i denne saken.  
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen konsekvenser for kommunen.  
 
Kan vedtaket påklages 
Ja, vedtaket kan påklages. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Vedtaket trer i kraft etter klagefristen utløper.  
I samsvar med forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker fra det 
tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til mottaker. Klagen sendes Ås 
kommune, hovedutvalg for teknikk og miljø, Postboks 195, 1431 Ås. 
 
 


