
Skannet 28.01.2014

Søknad om tillatelse i ett trinn
etter plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1

MOTTATT

L7 JAN20:

Søknaden gjelder

Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf.§ 21-7 annet ledd, oppfylles ikke.
Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting
eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen.

Eiendom/Byggested

Kommune Gnr. Bnr. Seksjonsnr. Adresse

As 107 634 1234 Slorhgda 10, 1407 VINTERBRO

Tiltakets art

Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode Formål

Ettrinnssoknad Oppdeling av bolig X Bolig 136 bolig

Tiltakshaver
Partstype Navn Adresse Organisasjonsnummer Telefon

foretak ZEPHYR NORGE Postboks 36, 1429 VINTERBRO 995955725 97167257

e-postadresse

jfandrea@zephymorge.no

Ansvarlig søker

Navn Organisasjonsnummer Adresse Kontaktperson Telefon

ZEPHYR NORGE 995955725 Postboks 36, 1429 VINTERBRO Jan Frithjof Andreassen 97167257

Mobiltelefon e-postadresse

97167257 jfandrea@zephyrnorge.no

Varsling
Tiltaket krever nabovarsling
Det foreligger merknader fra naboer eller gjenboere

Antall

1

Søkers vurdering av merknader

Ute fra tinglyst erklæring gitt av den forrige eieren Gerd Gundersen tinglyst 20 mars 2007 er det ingen
restriksjoner på bruk av veien til eiendomene. Se kopi av tinglyst erklæring.

Følgebrev
Søknaden gjelder deling av bolig til 4 boenheter. 2 stk vinduer i fasade mot nord vil bli fjernet for oppna
brannsikring mellom boenhetene. Vinduene på samme vegg vil bli skiftet med brannfaste glass klasse E.

Dispensasjonsoknad

Plan-og bygningsloven Kapittel 19
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:Komm. vedtekter til pbl
Begrunnelse for dispensasjon:
Det søkes om dispensasjonen fra reguleringsplanen om deling av bolig til 4 boenheter.

Arealdisponering

Planstatus mv.

Type plan Navn på plan

Reguleringsplan R-106

Regulenngsformnal

bolig
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Søknad om tillatelse i ett trinn
etter plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1

Tomtearealet

Byggeomrade/grunneiendom

- Ev. areal som trekkes fra iht. beregningsregler

= Beregnet tomteareal

Bebyggelsen

Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan

Areal eksisterende bebyggelse

- Areal som skal rives

+ Areal ny bebyggelse

+ Parkeringsareal

=Sumareal

Grad av utnytting

Beregnet grad av utnytting

Bygningsopplysninger

2088,00 m?

0,00 m2

2088,00 m?

542,88 m2

296,50 m2

0,00 m?

0,00 m2

100,00 m2

396,50 m2

18,99

m2 BYA m2 BRA

Bolig Annet I alt

Eksisterende 296,50 312,50 0,00 312,50

Ny 0,00 0,00 0,00 0,00

Apne arealer/Enheter som 0,00 0,00 0,00 0,
fjernes

Sum 296,50 312,50 0,00 312.50

Antall etasjer etter at tiltaket er gjennomført: 2

Vedlegg

Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget

Bolig

3

Antall bruksenheter

Annet I alt

0 3

1

0

4

a

a

0

4

Tilknytning til veg og ledningsnett

Adkomst
Tiltaket gir ikke ny/endret atkomst.
Tomta har adkomst til privat veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel.Tinglyst erklæring foreligger.

Vannforsyning
Tomta er tilknyttet offentlig vannverk
Vanntilførsel krysser IKKE annens grunn.

Avlop
Tomta er tilknyttet offentlig avløpsanlegg
Avløpsanlegg krysser IKKE annens grunn.

Tegning ny fasade E

Hvordan oversendes
vedlegget?

Ettersendes per
post
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Søknad om tillatelse i ett trinn
etter plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1

Tegning ny plan E

Redegjørelse - estetikk E

Tegning ny snitt E

Beskrivelse F

Ettersendes per
post

Ettersendes per
post

Ettersendes per
post

Ettersendes per
post

Erklæring og signering

Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og
bygningsloven. En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl. Kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner
dersom det gis uriktige opplysninger

Ansvarlig søker

Dato i •. ·""'
e

Signatur t-
\; "

Tiltakshaver

Dato

Signatur

Gjent s med blokkbokstaver

y

JAw WR4es EV
Gjentas med blokkbokstaver
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Zephyr Norge

Ås kommune
Vinterbro, 20.01.2014

REDEGJORELSE E-1

Gnr. 107 bnr. 634: Slorhø da 10 1407 Bruksendrin 4 boenheter

På eiendommen er det seksjonert 4 boenheter hvor alle har godkjent arealer for seksjonering.

Beboerne har ifølge kommunen ikke søkt om bruksendring.

Denne søknaden (et trinn) omfatter:

A) Søknad (dispensasjon) bruksendring

B) Utbedring av brann celle mellom seksjon 1 og 4 og økt lydisolering mellom seksjon 1 g2.

Nabovarsler er sendt rekommandert ifølge kommunens nabolister. Det har kommet en bemerkning

fra Gulten Holmelid som vi har avvist da det er ingen begrensninger på felles veirett.

Utførelsen av brannvegg mellom seksjon 1 og 4 vil bli utført ved at ny brannvegg vil bli oppført

mellom leilighetene, 2 vinduer mot nord vil bli erstattet med brannvinduer (2 mindre skrå vinduer vil

bli fjernet) ifølge tegninger.

Lydisolering mellom etasjene vil bli utført ved å fjerne eksisterende parkett, nye lag med gips (2-lag)

36 mm silencio plater og ny parkett ifølge SINTEFs forslag.

Det er etablert parkeringsplass for 9 biler slik at parkeringskravet er sikret.

Vennligst ta kontakt med undertegnede (ansvarlig søker) eller medsøker Jan Andreassen på tlf.

97167257 hvis det skulle være noe nødvendig med ytterligere avklaringer/suppleringer.

Med vennlig hilsen

Ze h r No e Ltd
Postadresse
Postboks 36
1429 Vinterbro

• nr. 995955725
E- post: ifandrea@zephyrnorge.no www.zephyrnorge.no
tIf.: 97167257
Bankgiro: Askim Sparebank 1100.43.04855 I BAN-nr. NO411100 4304 855 BIC; ASKSN21 E



Zephyr Norge

Gulten Holmelid

Slorhogda 12

1407 Vinterbro

Vinterbro, 23.01.2014

Vedrørende klage etter nabovarsel

Eiendommen har mottatt tinglyst erklæring på vegrett gitt av Gerd Gundersen dato 16.03.2007. Denne

var tinglyst 20.03.2007 og var dermed en heftelse på eiendommen din på det tidspunkt da du kjøpte

den. Veiretten har ingen begrensning i bruk da den ble tinglyst.

Vi kan derfor ikke se at det er grunnlag for klage og avviser derfor denne.

Mht. de øvrige klagene er det ikke noe krav om å sende nabovarsel ved seksjonering. Når det gjelde

Olav Eng far vi opplyst at han ikke har hatt bil på 1 år. For øvrig finnes det andre løsninger om noen

feilparkerer hos deg. Slorhøgda 10 har parkeringsplasser til 9 biler. Det er derfor ingen som trenger å

snu hos deg.

a ssen

Ze  r No e  Ltd
Postadresse
Postboks 36
1429 Vinterbro

0  . nr. 995955725
E- post: jfandrea@zephyrnorge.no www.zephyrnorge.no
tIf.: 97167257
Bankgiro: Askim Sparebank 1100.43.048551 BAN-nr. NO411100 4304 855 BIC: ASKSNO21



TIL: ZEPYR NORGE Dato: 21.01.2014

Jan Frithjof Andreassen

Boks 36, 1429 Vinterbro

SVAR PÅ NABOVARSEL

Jeg har mottatt deres nabovarsel angående Dispensasjonssøknad for Gnr.107 Bnr.634

Slorhogda 10, 1407 Vinterbro.

Jeg er mot seksjonering/ deling av deres bolig til fire boenheter.

Jeg begrunner min klage følgende:

Når det gjelder veiretten som Slorhøgda 10 har over min tomt skulle det, etter

reguleringsplanen, kun være oppført en enebolig med bileilighet i Slorhogda 10 og IKKE en

firemannsbolig som det nå søkes om.

For to år siden seksjonerte dere ut en tredje boenhet som ble solgt. (Til Olav Eng)Denne

beboeren har i hele fjor vinter parkert bilen sin utenfor min postkasse. Dette har skapt store

problemer for meg.

Trafikken over min tomt har ækt og dette medfører også betydelig økning i støy og støv.

Dette plager meg.

Jeg vil også nevne at jeg ikke kan erindre at seksjonering av denne tredje boenheten ble

nabovarslet.

Til slutt vil jeg nevne at ALLE bilene til beboerne og besøkende til Slorhogda 10 rygger og

snur i min oppkjørsel på grunn av manglende plass i Slorhogda 10.

Mvh

Gulten Holmelid

Slorhogda 12, 1407 Vinterbro

Sendt med e-mail og post til Zephyr Norge

Kopi sendt til Ås Kommune



ommune

Askommune
Postboks 195
1431 As
Or .nr.964948798

Ref. nr. 6080

ERKLÆRING OM VEIRETT

Undertegnede eier av gnr. 107, bnr 633 gir herved eier av gnr. 107, bnr. 68 og gnr. 107 bnr
634 veirett over sin eiendom frem til gjeldende toner bnr.(68/634). Veien skal
opparbeides/ligge i grensen mot gnr 107 bnr. 68, bredde maks 4 meter.

Opparbeidelse og vedlikehold skal bekostes av brukerne i fellesskap.

Denne erklæringen tinglyses som heftelse på min eiendom.

Jessheim 14.03.07

Eiere av gnr 107, bnr 633,
Gerd Gundersen
Fn r: 300943 34280

- ..t



Ås kommune

14.01.2014

Soknadom dispensasjon fra reguleringsplanen nr. R-106 for eiendom 107/634

Det søkes om dispensasjon fra punkt 2 a i reguleringsplanen fra enebolig med hybelleilighet til boenhet med 4

boliger. Boligen er av Ås kommune delt opp i 4 seksjoner (boenheter). Disse eies av 4 forskjellige familier som

ingen har relasjon til hverandre. Ut fra tilgjengelig dokumentasjon kan det se ut som om 3 boenheter er

godkjent selv om kommunen har skrevet i brev om at seksjon nr. 3 var «forhastet».

Det har imidlertid vært vanskelig å finne dokumentasjon for eiendom. Vi var og så i arkivet hos Ås kommune

uten å finne noe av interesse, heller ikke er det noe på nettet.

Alle beboerne har havnet uforskyldt i en svært vanskelig situasjon. Vi ber derfor om at kommunen godkjenner

alle boenheter snarest slik at beboerne kan få ro i sin bo tilværelse. Usikkerheten har pågått i et år og samtlige

beboere har tinglyst store lån på sine representative seksjoner.

Med vennlig hilsen

Valeri Vanyushkin

Sivil ingenior

Ze No  Ltd
Postadresse
Postboks 36
1429 Vinterbro

nr. 995955725
E-post: a
tlf.: 97167257

n www.zephyronge.no

Bankgiro: Askim Sparebank 1100.43.04855 IBAN-nr. N411100 4304 855 BIC: ASKSN021


