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Gnr 111 Bnr 161 - Nebbaveien 9 - Carport - Søknad om 
dispensasjon 
 
Saksbehandler: Inger Toril Hågensen Annette Grimnes Saksnr.: 13/05606-23 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 21.08.2014 

 
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Rådmannen gir i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 dispensasjon fra 

reguleringsplanens bestemmelse nr. 3.E. vedrørende avstand til  
eiendomsgrense mot vei. Begrunnelsen fremkommer av saksutredningen.  

2. Rådmannen godkjenner i medhold av §§ 20-2 og 21-2 i plan- og bygningsloven 
de anmeldte byggeplaner av carport på gnr 111, bnr 161, tegninger mottatt 
17.7.2014.  

 
 
Ås, 28.7.2014 
 
Trine Christensen Arve Bekkevard 
Rådmann for Teknisk sjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Vedlegg: 
1. Reguleringsplan med bestemmelser, R-212, 2. Søknad om tillatelse til tiltak uten 
ansvarsrett - carport, 3. Tegninger og situasjonskart, 4. Atkomst for brannbil -
uttalelse fra Søndre Follo Brannvesen IKS, 5. Skisse fra SFB, 6. Søknad om 
dispensasjon 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Alle dokumentene i saken 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Bjørn Hovstad, Nebbaveien 9, 1407 VINTERBRO 
Elisabeth Norridge, Dr. Dedichens vei 32 leil. 2095, 0675 OSLO 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Det er søkt om oppføring av carport på gnr 111 bnr 161, Nebbaveien 9. Det er 
tidligere gitt avslag på søknaden. Eier klaget på vedtaket. Saken ble lagt fram til 
behandling i HTM den 3.4.2014. Utvalget var på befaring på eiendommen i forkant av 
møtet, men på grunn av møtets varighet ble saken utsatt. Klagen ble midlertidig 
trukket. 
Det er nå søkt om dispensasjon for plassering av carport. Rådmannen innstiller på at 
det gis dispensasjon. 
 
Fakta i saken: 
Området omfattes av reguleringsplan for et boligområde ved Nebbaveien (R-212). 
Eiendommen er avsatt til boligformål. 
 
Den 11.12.13 mottok kommunen søknad om oppføring av carport på gnr 111 bnr 
161, Nebbaveien 9. Se vedlegg 2 og 3. 
Den 13.01.14 i sak nr 13/05606-5 ble det gitt avslag på søknaden.  
Den 08.02.14 mottok kommunen klage på vedtaket fra tiltakshaver/søker. 
Carporten er oppført. 
Den omsøkte plasseringen er forelagt Søndre Follo Brannvesen IKS til uttalelse. 
Uttalelse er mottatt 18.03.14. Se vedlegg 4 og 5. 
Saken ble ikke behandlet i HTM, på grunn av møtets varighet. 
Den 24.4.2014 mottok kommunen brev om at søkes inntil videre ønsket å trekke 
klagen, av hensyn til ytterligere avklaring av nye momenter i saken.  
Den 24.7.2014 mottok kommunen søknad om dispensasjon angående krav om 5 
meters avstand fra carport til eiendomsgrense. Se vedlegg 6. 
Begge naboer har samtykket i tiltaket. Eier i Nebbaveien 11 uttrykker likevel 
bekymring over atkomstforholdene, spesielt for brann- og sykebil. 
 
Uttalelse fra Søndre Follo Brannvesen IKS: 
Uttalelsen tar ikke spesielt for seg aktuelt forespørsel vedrørende carport. De 
skriver at atkomst ikke er tilstrekkelig etablert på generelt grunnlag. Det  

opplyses om at brannvesenets behov for kjørebredde er 3,5 meter og svingradius i 
ytterkant vei er 13 meter, og at carporten ikke kan bygges slik at dette 
komprimeres, men at dette er under forutsetning av at øvrig kjøreadkomst gjør det 
mulig å ta seg fram med brannbil. 
Det kommer videre fram av redegjørelsen at det ikke er mulig for brannvesenets 
biler å komme opp atkomstveien p.g.a. for bratte stigningsforhold.  
 
Søknad om dispensasjon: 
Det er søkt om dispensasjon iht. pbl. § 19-1 for følgende forhold:  

- Avstand til eiendomsgrense mot vei 
 
Pbl. § 19-2 setter som forutsetning for å gi dispensasjon at det foreligger en klar 
overvekt av fordeler. Det må således vurderes om de hensyn bestemmelsen er ment 
å ivareta blir skadelidende dersom dispensasjon gis. 
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Søker anfører følgende: 
Reguleringsplanen ivaretar ikke dagens tekniske krav til «atkomsten» (Brattbakken) 
fra Nebbaveien til gnr 11 bnr 161/172/215 – hverken hva gjelder stigningsforhold eller 
plangeometri. Om brannvern vises til utrykning for noen år siden til bnr 170. Den 
foregikk med slangetrekk fra innkjørsel ved Nebbaveien. 
Det går bra med ambulanse på sommertid, og vil også gjøre det med carporten slik 
den er omsøkt og bygget. Om vinteren er de avhengig av kjøretøy med 4-hjulstrekk, 
selv med regelmessig snørydding. Overdekningen (carporten) gir et snøfritt areal. 
Denne plasseringen er den eneste akseptable løsningen av naturvern – og 
kostnadsmessige hensyn. Det er også grunnen til at eier søker å la ressursreserven i 
eksisterende (drikkevanns-) brønn og verdifull vegetasjon stå urørt. 
 
«5-meters-kravet til avstand mellom veiareal/tomtegrense og carport er ikke 
anvendelig på grunn av topografien. Den valgte plasseringen er gjort i henhold til 
avstandskravet som tilsier minst 1 meter fra nabogrense. I kjørbart område ligger 
nærmest begrensende bygningsdel 1,8 meter (stolpe) fra grensehjørnet mot nabo på 
bnr 170. Gesimshøyde målt mot felles veiareal er 2,7 meter fri høyde. Til innvendig 
bjelkelag er fri høyde 2,5 meter. 
 
Plasseringen hindrer ikke ambulansetransport eller brannvern. Søkers 
parkeringsbehov er 2 plasser under tak og 1 åpen gjesteplass/snuplass for enhver.   
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Carporten består av 4 stolper og et tak, og plasseres slik at bilene står plassert som 
de gjorde før carporten ble bygget. 
Carporten er omsøkt ca. 1,5 til 2 meter fra eiendomsgrense mot vei. Det vil si ca. i 
grense regulert veiareal. I følge reguleringsplan for eiendommen skal avstand fra 
eiendomsgrense mot vei være minimum 5 meter, ved innkjøring vinkelrett på vei. 
Innkjøring til omsøkt carport er vinkelrett på vei. 
Som det kommer fram av redegjørelsen, er eiendommen søkt bevart uten store 
inngrep i eksisterende landskap. Flyttes carporten 5 meter sørover på eiendommen, 
må det gjøres inngrep i terreng og eksisterende vegetasjon. Videre må eksisterende 
brønn fjernes. 
Carporten har et bebygd areal på 18,5 m2 inkludert mellombygget til eksisterende 
brønnhus, gesimshøyde er 2,9 meter. 
Når boligen ble godkjent, ble samtidig framtidig plassering av garasje godkjent. 
Denne plasseringen er ca. den samme som det søkes om nå. 
Brannvesenet skriver i sin uttalelse at stigningsforholdet på veien er for bratt for 
deres biler, slik at deres utrykningsvogner ikke kan anvende oppkjørselen til noen av 
de 3 eiendommene.  Videre skriver de at brannbilene trenger en svingradius på 13 
meter og en veibredde på minimum 3,5 meter.  
Søker skriver at en brann i boligen på nr 15 ble slukket med slanger fra p-plassen 
ved Nebbaveien.  Videre skriver han at ambulanse har ved 3 anledninger snudd og 
parkert på søkers p-plass, der carporten står. Det kan den fortsatt gjøre, selv om 
carporten blir stående.  
 
Selv om carporten plasseres slik at bilene står plassert slik de gjorde tidligere, utgjør 
det en forskjell at det nå bygges en konstruksjon, carport, på området. 
Lastebiler, sykebiler og vanlig biltrafikk kommer til alle de tre eiendommene i dag. 
Oppføring av carport vil likevel ikke endre denne muligheten.  
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Det er ikke noe som tyder på at veien i nærmeste framtid vil bli bygget i henhold til 
reguleringsplanen, da veigrunnen er privat og det kun er 3 eiendommer som bruker 
veien.  
 
Da veien likevel ikke tilfredsstiller framkommelighet for brannbiler, og det kun er 2 
andre eiendommer som bruker atkomsten, vil ikke den omsøkte plasseringen av 
carporten utgjøre noen forskjell. Det vil dermed spare eiendommen for utsprenging 
samt at den spesielle eiendommen opprettholder sin særegne vegetasjon og 
utforming.  
 
Ut fra ovennevnte forhold vurderes det å foreligge en overvekt av fordeler som taler 
for dispensasjon. Rådmannen finner ikke at hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 
tilsidesatt i dette tilfellet. Rådmannen innstiller derfor på at søknad om dispensasjon 
innvilges da det anses å foreligge en overvekt av fordeler iht. pbl. § 19-2, jf. 
ovenstående saksutredning. 
 
Rådmannen anser at det omsøkte tiltaket tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn og 
at tiltaket for øvrig er i samsvar med reguleringsplan, og innstiller derfor på at 
tillatelse til tiltak gis som omsøkt. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Ja 
 
 


