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Gnr 42 Bnr 249 - Lyngveien 25 - Dispensasjonssøknad for å
opprettholde den tredje boenheten - ved søknad om rammetillatelse
påbygg enebolig til tomannsbolig.

Saksbehandler: Bertha Solheim Hansen Saksnr.: 13/00058-25
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Hovedutvalg for teknikk og miljø 03.04.2014

Rådmannens innstilling:
Ås kommune avslår dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i tilknytning til
endret reguleringsplan for østre del av Kajaområdet, deler av gnr. 42 (R-260)
punktene 2.0 a boligbebyggelse og 4.0 b tomannsbolig da hensynene bak
bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt.

Ås, 24.03.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalget for teknikk og miljø

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalget for teknikk og miljø
Fylkesmannen

Vedlegg:
1. Kartutsnitt med regulering., 2. Søknad om rammetillatelse., 3.
Reguleringsbestemmelser - R-260., 4. Søknad om dispensasjon fra
reguleringsbestemmelsene., 5. Nabomerknad., 6. Ansvarlig søkers svar på
naboklage.

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Alle dokumenter i saken.

Vedtak i saken sendes til:
Arkitektene Fosse og Aasen AS, Drammensveien 126, 0277 Oslo
Daniel Ellingsen og Julian T. Moussawi, Lyngveien 25, 1430 Ås
Signe Skare og Kåre Årsvoll, Starrveien 2, 1430 Ås
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SAKSUTREDNING:

Historikk i kronologisk rekkefølge:
Følgende vesentlige dokumenter foreligger i saken.
05.07.2013 Søknad om rammetillatelse ble mottatt.
23.09.2013 Søknaden var komplett.
02.10.2013 Søknaden ble avslått.
22.10.2013 Klage på vedtak om avslag ble mottatt.
12.12.2013 Hovedutvalget for teknikk og miljø klagebehandler saken. Avslag

opprettholdt. Se Sak nr. 123/13
20.12.2013 Saken sendes til Fylkesmannen for klagebehandling.
10.03.2014 Søknad om dispensasjon for den tredje boenhet ble mottatt.
13.03.2014 Trekker klagen om klagebehandling hos Fylkesmannen.

Sammendrag:
Eiendommen Lyngveien 25 ble omsatt den 26.02.2013. Vedlegg 1.
For området gjelder Reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser i
tilknytning til endret reguleringsplan for østre del av Kajaområdet, deler av gnr. 42 (R-
260) vedtatt av Kommunestyret den 23.11.2011. Felt B-2. Vedlegg 3
De nye eiere har allerede fra anskaffelsestidspunktet vist interesse for å foreta
endringer på eiendommen. De nye eiere har først ønsketå avklare om det var mulig
å foreta fortetting i etablerte boligområder i Ås utfra den måten de selv tolket
gjeldende kommuneplans bestemmelser på. Se opprinnelig rammesøknad uten
dispensasjon vedlegg 2.
Rådmannen har på den annen siden understreket at det er av stor prinsipiell
betydning at man i tillegg til å oppfylle gjeldende reguleringsbestemmelser også
fortsetter dagens praktisering med at det kun tillates to boenheter i en tomannsbolig.
Dermed søkes det nå om dispensasjon for å beholde den tredje boenheten.

Fakta i saken:
Hovedutvalget for teknikk og miljø skrev i vedtaket den 12.12.2013 at de imøteser en
eventuell søknad om dispensasjon. Derfor legges søknaden om dispensasjon nå
fram til politisk behandling.

Dispensasjonssøknad:
Det er søkt om dispensasjon iht. pbl. § 19-1 for (Vedlegg 4) følgende forhold:
Dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i tilknytning til endret reguleringsplan for
østre del av Kajaområdet, deler av gnr. 42 (R-260) punktene 2.0 a boligbebyggelse
og 4.0 b tomannsbolig.
• Dispensasjon er begrunnet med følgende 7 punkter fra ansvarlig søker:

1. Reguleringsbestemmelsene overholdes i alle forhold unntatt mht. antall
boenheter. Krav til BYA, MUA og parkering blir således overholdt.

2. Hvis det ikke gis dispensasjon vil bygningsvolumet etter planen bli det samme,
eneste forskjellen vil være at kjøkkenet i hybelen fjernes. Evt. vil sågar
bygningsvolumet kunne økes noe pga. at krav til parkering for hybelleilighet
utgår.

3. Hvis hybelleiligheten beholdes vil eksisterende halvpart av tomannsboligen
egne seg for en familie som leier ut hybelleiligheten. Det vil gi familier mulighet
til å kjøpe som ellers ikke ville ha råd til så stor en bolig.
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4. Hvis kjøkkenet i hybelleiligheten fjernes vil eksisterende halvpart av
tomannsboligen bli en stor bolig med to bad, to stuer, ett kjøkken og mange
soverom. Denne boligtypen vil det sannsynligvis være etgodt marked for, men
det er kanskje ikke familier som vil være den mest aktuelle kjøpegruppen.

5. Ved utbygging som omsøk vil tomten bli utnyttet effektivt, og slik at det fortsatt
vil være gode og romslige uteoppholdsarealer.

6. Det er veier på to sider av tomta og til-/påbygget ligger ut mot veikrysset, noe
som gjør at utbyggingen neppe vil virke sjenerende for noen.

7. Utbyggingen vil ikke ha betydning for naboers utsikts- eller solforhold.

Pbl. § 19-2 setter som forutsetning for å gi dispensasjon at de hensyn bestemmelsen
er ment å ivareta ikke blir skadelidende dersom dispensasjon gis. Videre må
fordelene med å gi dispensasjon være klart større enn ulempene.

Naboer/gjenboere er varslet om dispensasjonssøknaden, og det er innkommet
merknad fra en nabo innenfor fristen. Den refereres og kommenteres nedenfor.
Det kom nabomerknad fra samme nabo ved den tidligere søknaden.

Nabomerknad fra gnr./bnr. 42/81, Starrveien 2: Vedlegg 5.
- De kommenter først vedtaket som er gjort av HTM den 12.12.2013. Deretter

kommenterer de avsnitt to, hvor HTM imøteser en eventuell søknad om
dispensasjon fra reguleringsplaner.

- Naboene svarer på de syv punkter som ansvarlig søker har angitt som
begrunnelse for søknad om dispensasjonen. Naboene mener fortsatt det er et for
stor bygningsvolum, det vil gi økt trafikk på skoleveien for barn og at det vil
påvirke nabomiljøet for Kajaområdet.

Ansvarlig søker skriver følgende svar til nabomerknadene:
- Til nabomerknad fra gnr./bnr. 42/81 skriver ansvarlig søker. Vedlegg 6.
- Etter vår oppfatning er klagen svært lik klagen som gnr./bnr. 42/81 sendte inn i

forbindelse med rammesøknaden, og vi kan ikke se at den tilføyer noen nye
argumenter.

- Til punkt 1: Boligbebyggelse. Hovedutvalget for teknikk og miljø har myndighet og
kan gi dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene når det foreligger særlige
grunner.

- Til punkt 2: Denne påstanden mangler proporsjoner, det henvises til punkt 4 b og
c i reguleringsbestemmelsene. Påstanden er feil. Områdeter ikke et rent
enebolig-miljø.

- Til punkt 3: Nabobebyggelsen langs Lyngveien (felt B1-B7), er preget av
uensartet småhusbebyggelse. Avstanden til klagerens bolig er 20 m og
orientering på den omsøkte påbygg/tilbygg følger den øvrige bebyggelse mot
Lyngveien.

Kommunen vurderer nabomerknadene slik:
- Til punkt 1. Kommunen kan ikke spekulere i eller avslå antall mulige hybler.

Huseier har anledning til å leie ut rom i egen bolig.
- Til punkt 2. Bygningsvolumet ligger innenfor gjeldende lover, forskrifter og

bestemmelser.
- Til punkt 3. Det tillates tomannsbolig.
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- Til punkt 6. De trafikale forhold berøres ikke av antall boenheter. Det prosjekterte
arealet ligger innfor gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser.

Kommunen vurderer dispensasjonsforholdet fra reguleringsbestemmelsene
slik:
- I reguleringsbestemmelser i tilknytning til endret reguleringsplan for østre del av

Kajaområdet, deler av gnr. 42 (R-260) tillates det i punkt 2a og punkt 4b oppført
frittliggende boliger (eneboliger og eneboliger med hybelleilighet inntil 60 m2 BRA
innen for de byggegrenser som planen viser. Det tillates også tomannsboliger på
tomter med minimum tomtestørrelse på 1000 m2.

- Det er i Ås kommune en fast praktisering og en tolking av begrepet
bolig/boligbebyggelse på samme måte som det er beskrevet i mange av
kommunen reguleringsplaner, det gjelder: enebolig, enebolig med en ekstra
boenhet på inntil 60 m2 bruksareal og tomannsbolig. Tomannsboliger med to
separate boenheter tillates på tomter hvor tomtestørrelsen er 1000m2, og det
ikke er forbud i reguleringen.

- En praksis med tre boenheter innenfor en tomannsbolig har man ikke tidligere
ønsket, verken fra administrasjonens eller politikernes side. Det er da heller ikke
intensjonene i kommuneplanbestemmelsene.

- Hensynet bak bestemmelsene er å skape forutsigelighet og gi en konsekvent
saksbehandling. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av kommunestyret den
23.11.2011 og har for innen vært behandlet hovedutvalget for teknikk og miljø
den 10.11.20111. Det er med andre ord nylig vedtatte reguleringsbestemmelser.

- Hensynet bak bestemmelsene er således tilsidesatt, det er vesentlig
tilsidesatt.

- I begrepet tomannsbolig praktiserer kommunen to boenheter.
- Området rundt er veletablert og det utgjør en fare for presedens.
- Konklusjonen er at hensynet bak bestemmelsene er vesentlig tilsidesatt.

Konklusjon med begrunnelse:

Fordeler: Det er stort behov for utleieboliger i Ås sentralt. Alle forhold for øvrig er
ivaretatt i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Tegningsmaterialet er
gjennomarbeidet og komplett. Organiseringen av boenhetene er nøye planlagt slik at
de kan fungerer på en praktisk og hensiktsmessig måte. Den boenhet som det søkes
dispensasjon for å opprettholde er i utgangspunktet eksisterende, det er således
samfunnsøkonomisk fornuftig å opprettholde den.

Ulemper:
Nylig vedtatte reguleringsbestemmelser mister sin rettskraft.
Det vil kunne danne presedens å tillate en tredje boenhet.
Nabomerknadene er omfattende. Selv om de beskrevne punktene ikke har direkte
relevans for den tredje boenheten, og volumet for på- og tilbygget for øvrig ligger
innenfor gjeldende lover og forskrifter, vil den spesielle karakteren på boligområdet
på Kaja generelt bli berørt av de økte bygningsvolumer i området.
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Konklusjonen: Rådmannen kan se fordeler i begge alternativene, men med
utgangspunkt i de nylig vedtatte reguleringsbestemmelser anbefaler rådmannen å
avslå søknaden om dispensqasjon.

Kan vedtaket påklages?
Ja.


