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Vedlegg som følger saken:

Vedlegg 1 - brev fra Zephyr Norge til Ås kommune etter feil saksfremlegg

Vedlegg 2 - situasjonskart av Halvar Bruun

Vedlegg 3 —ferdig utfylt Seksjonering av Halvar Bruun

Vedlegg 4 - søknad om utbygging av seksjon 3

Vedlegg 5 - kommunens godkjenning for salg av seksjon 3

Vedlegg 6 —brev fra kommunen, 2 års senere «forkastet»

Vedlegg 7 —kommunens saksfremlegg

Vedlegg 8 ——brev fra Jan Andreassen etter møte

Vedlegg 9 - kommunens svar på brev «allerede dispensert»

Vedlegg 10 - e-mail fra Zephyr Norge. Trenger åpåminne at firmaet kun er søker

Vedlegg ll —brev fra Zephyr Norge angående rådmannens uttalelse om firmaet

Vedlegg 12 - krav fra Protector forsikring til Zephyr Norge

Vedlegg 13 - brev fra Jan Andreassen etter at kommunen trakk godkjenning av salg

Vedlegg 14 - kommunens saksutredning med en rekke feil

Vedlegg 15 - saksutredning hvor rådmannen går til angrep mot Zephyr Norge

Vedlegg 16 - godkjent tegning som kommunen ikke kunne fine i saksmappen

Vedlegg 17 ~ godkjente tegninger hentet fra kartverket

Vedlegg 18 - godkjente tegninger hentet fra kartverket

Vedlegg 19 - godkjente tegninger hentet fra kartverket
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Zephyr Norge

Saksutredning

Etter at kommunenhadde mottatt søknaden fra Zephyr Norge ble det fra kommunensside utarbeidet

en saksutredning datert den 14.02.2014. Denne skulle behandles på møte 27.02.2014. Zephyr Norge

fikk ingen opplysninger om dette fra kommunen før 9 mars. Da ble det bestemt at saken ikke kunne

behandles pga mangelfull informasjon. Etter at Zephyr Norge fikk kopi av saksutredningen skrev vi et

brev til Ås kommune (se bilag nr. 1)

Vi stiller et stort spørsmåltegnmed oppmålingssjefeni Ås, Halvar Bruunsin rolle i saken.Han har fylt

ut alle skjemaene i seksjoneringen, laget Situasjonskart for 107/634 (se bilag nr. 2 og 3).

De fleste reguleringsplaner i Ås kommune av nyere dato har bestemmelser om bebyggelse. Man må

vel kunne stille så høye krav til cn oppmålingssjcf at han kunne orientere intetanende tiltakshavere om

reglene. Hadde han ikke vært så behjelpelig med utfylling av dokumentene og utarbeidelse av kart,

ville tiltakshaver ha vært tvunget til å få hjelp hos takstmann/arkitekt. Disse ville straks ha orientert

om reguleringsplanen.

Søknaden for utbygging av seksjon 3 som ble sendt inn den 21.06.2010 er korrekt utfylt av tiltakshaver

med opplysninger om at dette gjelder seksjon 3. Det er således direkte feil når kommunen sier at det

ikke var opplyst av tiltakshaver at boligen var seksjonen med 3 enheter (se bilag nr. 1 og 4).

Den 13septembermottar megler en bekreftelsepå at salget kan gâ som planlagtav seksjon 3. Disse e-

mailene er noe som går mellom megler og Inger Torild Hågensen i Ås kommune (se bilag nr. 5).

Alt dette foregår uten at selger får tilgang til e-mailene og har heller ingen kunnskaper om at de

eksisterte for lenge etter at salget var gjennomført. 2 âr etter at seksjon 3 var solgt kom et brev fra Ås
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kommune om at kommunens «ja» til salg av seksjon 3 var «forhastet». De skriver videre at «e-posten

ble skrevet under lovnad om at tiltaket skulle omsøkes». Kan ikke se at noe slik lovnad er omtalt noen

plass (se bilag nr. 6).

Viser for øvrig fra innholdet i brevet fra Zephyr Norge til kommunen den 11.03.2014.Etter at

kommunen mottar dette brevet fra Zephyr Norge, lager kommunen en ny saksutredning. Her blir

Zephyr framstilt på en lite hyggelig måte i noe vi i firmaet oppfatter som en straff for at vi retter på

kommunens usmakelige arbeid.

Denne nye saksutredningener så full an usannheterog feil at vi blir nødt til å kommenteredette kort.

Før ferdigattest ble utstedt var ingeniør Aardalsbakken på befaring. Det var gjort en del forandringer

blant annet hems over seksjon, bort med trapp fra seksjon 1 til seksjon 3 og inn med kjøkken. Dette

ønsket han å få reviderte tegninger av. Først etter at han mottok disse ble ferdigattest gitt den

19.01.2010.

Kommunen sier at seksjon 3 allerede var solgt da de ga godkjenningtil megler om å selge. Dette er

feil, kontrakt ble skrevet etter at kommunen hadde gitt godkjenning.

Nede på side 2 i kommunens saksutredning drar de inn en sak som etter vår mening ikke vedkommer

denne saken. Det var eieren av seksjon 2, som ervervet denne i 2008, som ønsket å ha et mindre

utbygg over inngangen. Kommunens saksbehandler opplyste på telefon at hun kanskje ikke hadde noe

leilighet. Derfor ønsket hun å ta sin far, Jan Andreassen med på møte med kommunen.

Her har kommunen klart å få han inn i en styrerollen i et firma som ikke eksisterte på dette tidspunkt.

Zephyr Norge ble først stiftet 09.05.2012. Tiltros for dette klarer kommunen å synliggjøre at bedriften

nærmest er å betrakte som syndebukk for alle feil kommunens ansatte har gjort i denne saken.

På dette møte mellom Ina Andreassen og kommunen ble det av Ina ført protokoll. Inger Torild

hågensen opplyser at kommunen ikke har noen godkjente tegninger utover de som ble gitt ved

byggetillatelse. Jan Andreassen skrev da et brev den 11.10.2011 hvor han da hadde innhentet alle
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godkjente tegninger og sendte disse til kommune (se bilag nr. 8). Den 01.11.2011 kom det et svar fra

kommunen på dette brevet fra Andreassen. Her står det blant annet; «det er nå innsendt dokumentasjon

som viser at underetasjentilfredsstillerkrav til brannskiller».Videre står det: «det vil si at det allerede

er dispensert fra bestemmelsene ved å gi tillatelse til 3 boenheter i bygningen» (se bilag nr.9).

Etter dette skjer det lite i saken. Tiltakshaver oppfatter disse 2 punktene som en bekreftelse på at alt er

godkjent fra kommunen.

Rådmannen har fra side 10 til side 14 (bilag nr. 7) gjort følgende vurderinger: «Rådmann erkjenner at

det fra kommunens side er gitt uheldige uttalelser i denne saken». Dette kan vi kalle «mild sagt».

Rådmannen ser at dette er en vanskelig situasjon og presiserer at tiltakshaver selv la seksjon 3 ut for

salg. Hadde ikke megleren fått godkjenningtil salg av seksjon3hadde det ikke blitt gjennomførtnoe

salg.

Videre presiserer rådmannen at budrunde for seksjon 3 var utført før godkjenning for salg ble gitt. Det

var aldri noe budrunde, det var kun en kjøper og kontrakt mellom selger og kjøper ble skrevet etter

godkjenningen fra kommunen.

Zephyr Norge fikk opplysninger hos kommunen om naboer som skulle ha varsel ved søknaden. Det

ble sendt til en nabo gnr 107bnr 633 som på dette tidspunkt hadde solgt huset. Hun sendte merknader

til tross for at hun hadde solgt huset. Vi synes det er merkelig at rådmannen tar notis i denne ulovlige

handlingen.

Vi kan heller ikke skjønne hva som er feil med veien. Den har både den styrke og bredde som skal til

for å dekke bruksområdet og er like bra som tilsvarende veier i kommunen (se bilag nr. 10).

De rettmessi ge eieme av eiendommen har godkjent nabovarslet.

Rådmannen kan heller ikke motstå å kritisere Zephyr Norge som søker. På side 13 i bilag nr. 7 har vi

understreket feil og utsagn fra Rådmannen som har utløst erstatningskrav mot Zephyr Norge.
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Firmaet ble som tidligere nevnt etablert i 2012. Disse grunnløse påstander fra rådmannen har gjort at

bedriften innstilt store deler av virksomheten og alt utstyr mm er lagt ut for salg.

Rådmannens utsagn utløst et regresskrav mot Zephyr Norge på 3,2 millioner (se bilag 12).

Etter at tiltakshaver mottok siste brev fra kommunen 1 november 201 l og oppfattet det som at det alt

var gitt dispensasjon for seksjon 3var det stille i saken fram til sommeren 2013 da kommunen kommer

med et brev om at godkjenningen var «forhastet».

Dette fikk Andreassen til å skrive et brev om hendelsen i saken til Ås kommune (se bilag 13).

I tillegg til at det har blitt økonomisk tragedie for beboeme har Ås kommune også fått søkerfirmaet

Zephyr Norge oppi vansker.

For å forhindre alle feil som er gjort bør kommunen snarest ordne med godkjenning av seksjonene.

Skulle det være helt umulig å godkjenne 4 boenheter må seksjon 3 bli godkjent og at seksjon 4 blir

tilbakeført til seksjon l eller3.

Dette har jo kommunen signalisert at de kan være villige til. Dette hindrer jo total økonomi kollaps

samt at kravet mot søkefinnaet blir bone.

Sivil Ingeniør _, V Prosjektleder

Valery Vaniushkin I/A ilfi/n/Andyéassen
øl ` I ///
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Åskommune

11.03.14

Vedrørendesaksnummer14/00405-6

Vi har mottatt brevet med saksutskrift fra Ås kommune. Vi kan ikke skjønne at viktige punkter for å kunne

setteseginni sakener utelattavsaksbehandler.Vivil hervedsendeopplysningomvårversjonavsakensgang.

Seksjoneringden 14.04.2010 ble utført av eieren etter samtale med Halvar Bruun,som for øvrig var behjelpelig

med utfylling av skjemaer. Det ble aldri opplyst ved dissesamtalene at det var nødvendig med flere søknader

(bruksendring).Slikeopplysningerburdeflsjgg blittgitt til eier.

Tiltakshaverfikkgodkjentutbyggingav seksjon3den 14.06.2010.Påbyggesøknadeneierensendteinn, står

det klar og tydelig at søknadengjelder for Gnr 107 Bnr 634 seksjon3.

Påingen tidspunkt kunne eier forstå at noe ikke er riktig. Her foreligger en godkjent utbyggingav seksjon3.

Det er ogsåviktigå understrekeat ved salgav seksjon3 var det e-mail korrespondansemellommeglerIda

Koppangog IngerTorild Hågensen.Ingenav dissee-maileneble sendt eier. Førstsenerefikk eier vite fra

meglerat kommunenførstikkevillegodtaat seksjon3 blesolgt.Seneremottokmeglerenen bekreftelsepå at

den kunne selges.Det er derfor ikke riktig at kommunen pà dette tidspunkt ga noe krav om at eier måtte søke

om bruksendringer. Etter dette brevet fra kommune, hvor kommunen mener at tillatelsen til megler om å

selgeseksjon3 var «forhastet» sendte eieren søknadom bruksendringervàren 2013.

Denne ble ikke behandlet, eier ble bedt om å sende inn søknadenvia godkjent firma.

Det framstårsomen gåte for osshvordankommunenvedalle disseepisodenekunneunnværeå gjøreeieren

oppmerksompå at noe kunne være fail???Isteden ble alt godkjent med det resultatet at eier selvsagt

oppfattetat alt varriktig.Kommunensendtehennestempletetegningerpå4 godkjenteleiligheterlll

Vi kan for øvrig opplyseat kjøperav seksjon3 kreversalgethevet på bakgrunnav dette brevet som var

forhastetav kommunen.Dekreverdermed2,8 millionertilbakebetalt.Omsakenikkesnarestfinneren løsning

kan det få store økonomiskefølger.

Medvennlighilsen

ValeriiVaniushkin I .fanAndläassen
kr' "Jf ._.-_-_.._——-~

we lederSivil Ingeniør'
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Ida Alve Koeeang

Fra: IngerTorild Hågensen<lnger.Torild.Hagensen@as.kommune.no>
Sendt: 13. september 2011 11:07
Til: lda Alve Koppang
Emne: SV: 107/634i Ås

Til ldaAlveKoppang.

Salgav seksjon3 kangà somplanlagt.Restenav bygningenskalikkeselgesførvi haravklart forholdenemed
eieme.

Hilsen
IngerTorildHågensen
Avdelingsingeniør

Ås kommune

Fra: Ida AlveKoppang mailto:ia.kgppang@krggsvegn.noI
Sendt: 12. september 2011 14:42

""il: IngerTorildHågensen
Emne:vs: 107/534i Ås

Hei,

Sendteen mailpå torsdagsomjeggjerneskullehatt svarpå i ogmedat det skalavholdeskontraktsmøtetil fredag.
Jegtrengerat derekanbekrefteat solgteseksjonsnummer3 er godkjentogomsetteligsomen selvstendigenhet.
Flott om du ogsåbekrefter at seksjonsnummer1 er godkjent slikat vi får aktivert annonsen på finn.no igjen©

Sa vidtvi kan se er seksjonsnummer1,2 og 3 godkjentsom selvstendigboenhet ihhtvedlagt matrikkelbrev,men vil
gjemeha dennebekreftelsenfrakommunenmedbakgrunni tidligerebrevtilsendtoss.

Pá forhåndtakkforhjelpen.

Medvennlighilsen
Krogsveenavd. Kolbotn

lda Alve Koppang
.iendomsmegler

.lan Baalsruds plass 1
PB 261, 1410Kolbotn
Telefon:66 1004 53
Mobil:41 14 13 14

www krggsvggjgng

i\Krogsveen
LII snurre NH
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As kommune TEKNISKETAT
Bygnings-, regulerings- og
oppmålingsavdelingen

Advokat Frode Carlsson
PB 3144, Elisenberg

0207 OSLO

Deres ref. Vár ref. Saksbehandler Dato
Saknr. 10/1835-10/GB IngerTorild Hågensen 21.06.2013
107/634
Løpeflr. 16354113 dir. tlf.: 64 96 24 36

GNR 107 BNR 634 - SLORHØGDA10 - SALG AV SEKSJON

Vår e-post til megler, som omhandlet salg av en seksjon nr 3 i Slorhøgda 10 var
forhastet. Vi har sagt ja til salg av boenheten på feil premisser. E-posten ble skrevet
under lovnad om at tiltaket skulle omsøkes, og at søknaden skulle vise at byggingen
var gjort i henholdtil plan-og bygningsloven,med forskrifter.
Vi ser at søknad ikke er innkommet,vi er også blitt gjort oppmerksompå at leiligheten
ikke er utført i henhold til lov og forskrifter.
Haddeselgerholdt seg til sin del av avtalen,sendt inn søknadsamt bygget leiligheten
i henholdtil lov og forskrifter,ville vi kunnetgodkjenneleiligheten.

Bygningsmyndighetene anser på bakgrunn av dette at ansvaret ligger hos selger.

V nlig hilsen [

E, “r -H 7 “,7
Arnt L4 ’r2'[F<J)§l1<;Ll{-l%ge’{t-isMvv
teknisk sjef Avdelingsingeniør

Kopi til:
Jan Andreassen, Slorhøgda 10, 1407 VINTERBRO
Natalia Byrdina, Slorhøgda 10, 1407 VINTERBRO

fi§1a\c7«trÅ

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:64 96 20 00 Bankgiro: Postgiro:
Postboks 195 Skoleveien 1 Telefax: 64 96 24 09 1654.07.99605 08085344502
1431As 1430As
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Åskommune

Saksutskrift

Gnr 107 Bnr 634 - Slorhøgda 10 - Bolig - Dispensasjon - Bruksendring
fra enebolig mlhybelleilighet til firemannsbolig

Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 14/00405-27
Behandlingsrekkefalgg Møtedato
1 Hovedutvalgfor teknikkog miljø 39/14 08.05.2014

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 08.05.2014:
Votering: Rådmannens innstillingble enstemmigvedtatt.

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 08.05.2014:
Hovedutvalgfor teknikkog miljø avslår søknad om dispensasjontil bruksendringfra
eneboligmedhybelleilighettilfiremannsbolig.Avslagethjemlesi plan-og
bygningsloven§ 19-2 andre Iedd.

Saksutskriften bekreftes
Ås, 13.mai 2014

Rita Stensrud
Konsulent
Politisk sekretariat

Dokumenteter elektroniskgodkjent

Postadresse Besøksadresse Telefon 64 96 20 00 Orgnr. 964 948 798
Postboks195 Skoleveien1 Telefaks 64 96 20 19 Bankgiro 1654.U7.99605
1431As 1430As
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ÅS kommune Bygg-oggeodataavdelingen

Zephyr Norge
Postboks 36
1429 VINTERBRO

Jan Fridtjof Andreassen

Deres ref. Var ref. Saksbehandler Dato
14/00405-30 Silje Marie Raad 13.05.2014

Gnr 107 Bnr 634 - Slorhøgda 10 - Bolig - Dispensasjon - Bruksendring fra
enebolig mlhybelleilighet til firemannsbollg - Melding om vedtak

Det vises til søknad om dispensasjon til bruksendring fra enebolig med hybelleilighet
til firemannsbolig mottatt her 17.02.2014 med senere kompletteringer.

Saken ble behandlet i hovedutvalg for teknikk og miljø den 08.05.2014. Det ble fattet
følgende vedtak:

«Hovedutvalg for teknikk og miljø avslâr søknad om dispensasjon til bruksendring
fra enebolig med hybelleilighet til firemannsbolig. Avslaget hjemles lplan- og
bygningsloven § 19-2 andre ledd»

Vedtaket var enstemmig.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i Oslo og Akershus innen tre uker, jf. plan-
og bygningsloven § 1-9 jf. forvaltningsloven kapittel 6. Klagen skal være skriftlig og
begrunnet. Klagen skal sendes Ås kommune vlbygningsavdelingen, postboks 195.

1430Ås ellerpå e-posttil Qost@as.kommune.no

Klagen vil først bli behandlet i hovedutvalg for teknikk og miljø. Dersom vedtaket
opprettholdes vil klagen oversendes fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig
avgjørelse.

Postadresse Besøksadresse Telefon 64962000 Org.nr. 964948798
Postboks195 Skoleveien1 Telefaks Bankgiro 1654.07.99605
1431Ås
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ikrafttredelse:
Vedtaket trer i kraft etter klagefristens utløp, følgelig tre uker fra denne dato.

Ved vedtakets ikrafttredelse vil bygningen på eiendommen regnes som enebolig med
hybelleilighet slik det ble gitt tillatelse til. Bygningen må da tilbakeføres til dette
formål. Bygg- og geodataavdelingen vil awente videre oppfølging av saken inntil
klagefristen har løpt ut.

Vedlagt følger saksprotokoll fra møtet den 08.05.2014 og saksutskrift.

Med hilsen

Arnt Øybekk Silje Marie Raad
Teknisk sjef Byggesaksbehandler

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg:
Vedtak HTM, 08052014,Sak 39/14, Gnr 107 Bnr 634 - Slorhøgda 10 - Bolig -
Dispensasjon - Bruksendring fra enebolig m/hybelleilighet til firemannsbolig
Saksutskrift - Gnr 107Bnr 634 - Slorhøgda 10 - Bolig - Dispensasjon -
Bruksendring fra enebolig m/hybelleilighet til firemannsbolig

Kopi:
Protector Forsikring ASA v/Thomas Myran
Advokatfirmaet Hellerøy 8.Co DA v/advokat Knut Ivar Paalsrud

Åskommune-Bygg-oggeodataavdelingen
Vérrel.:1410040530 Side2av2
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Saksfremlegg

Rådmannensinnstilling:
Hovedutvalgfor teknikkog miljø avslårsøknad om dispensasjontil bruksendringfra
eneboligmedhybelleilighettilfiremannsbolig.Avslagethjemlesi plan-og
bygningsloven § 19-2 andre Iedd.

Ås, 25.04.2014

Trine Christensen Amt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalgfor teknikkog miljø

Vedlegg som følger saken trykt:
Vedlegg 1 - Søknad om tillatelsei ett trinn,
Vedlegg 2 - Tegninger,
Vedlegg 3 - Brevfra oppmàlingssjefHalvor Bruun,
Vedlegg4 - ReguleringsplanforFàlesloråsen,
Vedlegg 5 - Reguleringskartfor Fålesloràsen,
Vedlegg 6 - Merknaderfra ansvarligsøker,
Vedlegg 7 - Informasjonom nye naboer ,
Vedlegg 8 - Kommentarertil saksfremlegg

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:
Samtlige dokumenteri saken

Vedtak i saken sendes til:
Ansvarligsøker

SAKSUTREDNING:

Sammendrag
Bygningsavdelingeni Ås kommunehar mottattsøknad fra foretaketZephyr Norge.
Søknaden gjelder bruksendringav bolighusi Slorhøgda 10, på gnr. 107 bnr. 634.
Godkjenteneboligmed hybelleiligheter tenkt omgjorttil firemannsbolig
(vedlegg 1 og 2)

Ås kommune
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Bakgrunn for saken:
igangsettingstillatelse til det omsøkte bolighus ble gitt 25.10.2007. Tillatelsen gjaldt
oppføring av frittliggende enebolig i to etasjer med integrert garasje, hvor en del av
kjelleretasjen var avsatt til separat hybelleilighet. Seksjonering av de to enhetene ble
tinglyst den 19.12.2007 i regi av oppmålingsavdelingen i Ås kommune.

I

l

i

Første etasje - (farge påført av saksbehandler) - Tegninger innsendt ifm. byggesøknaden

i
I ,  

Kjelleretasje - (farge påført av saksbehandler) - Tegninger innsendt ifm. byggesøknaden

Etter seksjoneringen ble det klart at den integrerte garasjen i hovedenheten ikke var
egnet til denne bruken og den ble senere innredet som oppholdsrom med egen inngang
fra vaskerommet. Reviderte tegninger med denne løsningen ble godkjent,
og det ble senere utstedt ferdigattest den 19.01.2010.
De godkjente tegningene fra 19.01.2010 viser at det nå er satt inn trapp fra
hovedenhetens 1. etg. og opp til et ukjent loftareal. Dette blir ikke redegjort for.
Videre er trappen fra hovedenhetens 1. etg og ned til hovedenhetens kjellerdel nå
fjernet.

Ås kommune
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Bygningsavdelingen forholdt seg imidlertid kun til omsøkt endring av garasjedelen. At
trappen ned til kjellerdelen var fjernet ble derfor ikke registrert på dette tidspunkt.

i

l

i
i

i

 i... `j ..,, ..q,,

Førsteetasje- (farge påført av saksbehandler)~ Trappfra hovedenhetens1. etg og ned til
hovedenhetens2. etg er fjemet.

- i

l
i

i

Á ;

  N
mi  .«._,...«...\-« - '-

Kjelleretasje - (farge påført av saksbehandler) - Trapp fjernet

Den 14.04.2010ble reseksjonering av bygget til tre separate boenheter tinglyst.
Tiltakshaver hadde nå installert kjøkken og etablert en ny boenhet i kjelleren uten å
byggemelde dette. Seksjonering etter eierseksjonsloven kan utføres selv om
oppdeling til tre enheter ikke er godkjent etter plan- og bygningsloven.
Seksjoneringen ble derfor utført uavhengig av hvilken byggetillatelse som lå til grunn
for bygget. I praksis forelå det derfor en ferdig seksjonert tremannsbolig i medhold av
eierseksjonsloven. Det hadde imidlertid verken blitt søkt om, eller gitt tillatelse til
bruksendring til tremannsbolig etter plan- og bygningsloven. Bygningsavdelingen
anså denned fortsatt bygningen som en enebolig med hybelleilighet, da tiltakshaver

Ås kommune
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ikke hadde opplyst eller søkt om noe annet.

 
Kjellerplan- (fargepåførtavsaksbehandler)- Tegninginnsendti forbindelsemedIeseksjoneringtil tre
seksjoner - Ny enhet i kjeller er etablert, 1. etg er uforandret

Den 03.06.2010 mottokbygningsavdelingensøknad om tillatelsetiloppføringav tilbygg
til kjellerdeleni eneboligen.Kontaktpersonmed oppgitte-postadressevar i søknaden
nåværende nestleder i Zephyr Norge. Tegningene av tilbygget ble godkjent og stemplet.
Det ble på dette tidspunkthellerikke opplystfra tiltakshaverssideom at boligen
alleredevar reseksjonerttil tre enheter.Det ble derforfra bygningsavdelingensside lagt
tilgrunnat utbyggingenkunvar av behovfor utvidelseav eksisterendeenebolig.
Tillatelsetil tiltaketblegitt21.06.2010.

Bygningsavdelingenser i ettertidat godkjentetegningerinnsendti forbindelsemed
søknadomtilbyggviserat byggetallerede herer oppdelti fire ulikeenheter.
Nytt kjøkkenvar nå installerti tidligeregarasjedeli 1. etg, og dennedelen var nå i
praksisfradeltsom egen enhet utenat forholdetvar byggemeldt.

Fra bygningsavdelingensside var det imidlertidkunomsøkttilbyggsom blevurdertpå
dissetegningene,og ikke restenav bygget.Videre må det presiseresat godkjente
tegningerikkeeliminerersøknadspliktenved bruksendring.

Åskommune
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Bakgrunn for saken:
igangsettingstillatelse til det omsøkte bolighus ble gitt 25.10.2007. Tillatelsen gjaldt
oppføring av frittliggende enebolig i to etasjer med integrert garasje, hvor en del av
kjelleretasjen var avsatt til separat hybelleilighet. Seksjonering av de to enhetene ble
tinglyst den 19.12.2007 i regi av oppmålingsavdelingen i Ås kommune.

O

.. ti.:

Første etasje - (farge påført av saksbehandler) - Tegninger innsendt ifm. byggesøknaden

 
.. ..E1?

Kjelleretasje - [farge påført av saksbehandler) - Tegninger innsendt ifm. byggesøknaden

Etter seksjoneringen ble det klart at den integrerte garasjen i hovedenheten ikke var
egnet til denne bruken og den ble senere innredet som oppholdsrom med egen inngang
fra vaskerommet. Reviderte tegninger med denne løsningen ble godkjent,
og det ble senere utstedt ferdigattest den 19.01.2010.
De godkjente tegningene fra 19.01.2010viser at det nå er satt inn trapp fra
hovedenhetens 1. etg. og opp til et ukjent loftareal. Dette blir ikke redegjort for.
Videre er trappen fra hovedenhetens 1. etg og ned til hovedenhetens kjellerdel nå
fjernet.

Ås kommune
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Tegningervedlagtsøknadomtilbygg- (Fargepåførtavsaksbehandler)- egetkjøkkeni tidligere
garasledel - etablert som egen boenhet uten byggemelding.

 
å'

Kjelleretasje- (Fargepåførtavsaksbehandler]- Tidligeredelav hovedenheter nå blittegenboenhet
uten trapp opp til 1. etg.

Åskommune
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Den 03.12.2010 ble bygningen igjen reseksjonert, denne gang til fire separate
boenheter med hvert sitt kjøkken. Bygningsavdelingen ble heller ikke på dette tidspunkt
orientert om reseksjoneringen, og var stadig i den tro at opprinnelig byggetillatelse til
enebolig med hybelleilighet var fulgt.

7_._.,.,.....i ‘_.,,__.._ _-,

Ipi

~‘,,....., -i  
`

t

i

i i - ji ‘ i

Tegninger vedlagt søknad om resekslonerlng tll flre enheter - (Farge påført av saksbehandler)
- Viser som tidligere to separate enheter med hvert sitt kjøkken.
Til orientering: Eier har brukt gamle tegninger, fra tiden før tillatelse til tilbygget ble gitt.

 ri'

  
Kjelleretasje - (Farge påført av saksbehandler) - Viser som tidligere nytt kjøkken, ingen trapp mellom
kjeller og 1. etg.

Ås kommune
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I forbindelse med reseksjonering til fire enheter ble det fra oppmålingsavdelingens
side opplyst om at «behandling av seksjoneringssaken ikke innebærer noen form for
godkjenning av foretatte byggearbeider etter plan- og bygningsloven» (vedlegg 3). Til
tross for denne merknaden ble det ikke sendt inn søknad om bruksendring til
firemannsbolig.

Den 18.08.2011mottok bygningsavdelingen ny søknad om tilbygg, denne gang til
eksisterende og godkjent hybelleilighet. Kontaktperson med oppgitt e-postadresse var i
søknaden også denne gang nåværende nestleder i Zephyr Norge. Opplysninger om
siste reseksjonering ble ikke oppgitt. Det ble heller ikke innsendt tegning av oppdelt
førsteetasje.

t.w. A.i j
V- a .

 
Kjelleretasje - (Farge påført av saksbehandler) - Viser som tidligere nytt kjøkken, ingen trapp

Tre uker senere ble bygningsavdelingen gjort kjent med at seksjon 3 (kjellerdelen av
eneboligen) var lagt ut for salg på www.finn.no. Tegningene innsendt i forbindelse med
den første søknaden om tilbygg ble vurdert på nytt, og det ble da oppdaget fire enheter i
bygget. Bygningsavdelingen startet oppfølging av forholdet den 05.09.2011.

Den 08.09.2011 mottok bygningsavdelingen e-post fra ansvarlig eiendomsmekler med
spørsmål om seksjon 3 var godkjent og omsettelig. Seksjon 3 var nå allerede solgt, i
den forstand at budrunde var overstått og kjøper av seksjon 3 var økonomisk bundet.
Bygningsavdelingen informerte her om at salg av seksjon 3 kunne gå som planlagt,
men at resten av bygningen ikke kunne selges før forholdene ellers var avklart. Denne
formuleringen var ikke ment som en «uforbeholden godkjenning» av seksjon 3.
Bygningsavdelingen la til grunn at mekler var kjent med forvaltningspraksis og visste at
en eventuell bruksendring til flere enheter uansett krevde søknad og tillatelse før saken
var endelig.

Søknaden om tilbygget til hybelleiligheten ble for øvrig avslått på bakgrunn av strid med
reguleringsplan. Det ble deretter den 03.10.2011avholdt møte mellom tiltakshavers
stedfortreder (daværende styreleder og daglig leder i Zephyr Norge) og
bygningsavdelingen. Oppdelingen av bygget ble diskutert. Det ble fra stedfortreder vist

Ås kommune
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til at tegningeneav fire enheter ble godkjentved behandlingav det førstetilbygget.
Stedfortrederble deretter informertom at de godkjentetegningenekungjaldtdet
aktuelletilbygget,og at seksjoneringensom ble foretattble gjortuavhengigav
byggetillatelsen.Godkjentseksjoneringkunnesåledesikkeregnessomenbekreftelse
på at selve byggesaken var i orden.

Tiltakshaverble for øvrigregistrertsom dagligleder i ZephyrNorgeden 15.11.2012.
Zephyr Norgeer sentraltgodkjentav direktoratetfor byggkvalitet,med varighetfra
16.08.2012til16.08.2015.

Løpende korrespondanse mellom tiltakshaver m/stedfortreder, advokater og
bygningsavdelingenhar løpt i etterkantav dette. Det visestil saksmappenfor en
utdypingav denne korrespondansen.Kjerneni samtaleneer for øvrigtiltakshavers
anførselom at seksjoneringtil tremannsbolig/firemannsboligog godkjentetegningermå
ha virkningogså på byggesaken.
Fra bygningsavdelingensside ble det presisertat det ikke kanforetasnoenvurdering
av bruksendringfør søknader innsendt,og at det per dags dato kuner godkjenten
eneboligmed hybelleilighetpå eiendommeni medholdav plan- og bygningsloven.

Tiltakshaversendtepå dette grunnlaginnsøknadom bruksendringav det aktuelle
byggeti 2013. Godkjenteneboligmed hybelleilighetvar tenktomgjorttilfiremannsbolig.
Søknadenvar imidlertidmangelfullda slikttiltakblantannet kreveransvarligsøker etter
plan-og bygningsloven§ 20-1. Søknadenble av denne grunnretumert.

Den 15.01.2014 fratrådtetiltakshaverstillingensomdagligleder i Zephyr Norge. Den
27.01.2014mottokbygningsavdelingenpånysøknadombruksendringavdetaktuelle
bygget.Ansvarligsøkervar nå Zephyr Norgev/ styretsnestleder.

Tegninger vedlagt søknad om bruksendring - (Farge påført av saksbehandler) - 1. etg. er oppdelti to
enheter - seksjon 1 og seksjon 4

Åskommune
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Kjelleretasje—(Fargepåførtavsaksbehandler)- Kjellerdeloppdelti to enheter- seksjon2 ogseksjon3.

Fakta l saken:
Eiendommenomfattesav reguleringsplanfor Fålesloråsen,R-106 vedtattat
kommunestyret01.04.2003 og sist revidert17.11.2005 (vedlegg4). Eiendommener
regulerttil byggeområdefor boligerog faller innunderfelt B1 (vedlegg5). Det følger av
reguleringsplanenspunkt2, bokstava) at det kuntillatesoppførtfrittliggendeenebolig
eller eneboligmed hybelleilighetinntil60 m2 BRA innenforplanensbyggegrenser.
Søknadengjelderbruksendringfra eneboligmed hybelleilighettil firemannsbolig.Da
dette stridermed reguleringsbestemmelsenesøkes det således om dispensasjon.

Vurdering:
Rådmannerkjennerat det fra kommunenssideer gittuheldigeuttalelseri denne saken.
Det må likevelpresiseresat det per dags datokuner fattetvedtakom tillatelsetil
eneboligmed hybelleilighetpå eiendommen.TinglystSeksjoneringtil firemannsboligfår
ingen direkte virkning overfor dette aktuelle vedtaket.

Forholdetmå såledesvurderessom en normalbyggesak,som i dettetilfelleer en
søknadom bruksendringfra eneboligmed hybelleilighet,tilfiremannsbolig.Tiltaket
kommeri stridmed pbl.§ 12-4 "rettsvirkningerav reguleringsplan",jf. Reguleringsplan
for Fålesloråsenpunkt2, bokstava). En tillatelsesomomsøktkan derforbare gis
dersomdet med hjemmeli pbl§ 19-2 kangis dispensasjonfra reguleringsformålet.En
dispensasjonssøknadmå vurdereskonkretetter dispensasjonsregeleni plan- og
bygningsloven § 19-2 andre ledd, hvor det heter:

“Dispensasjonkan ikkegisdersomhensynenebak bestemmelsendet
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.
l tilleggmå fordeleneved å gi dispensasjonvære klartstørreenn ulempeneetter en
samletvurdering(..)”
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Det legges følgelig opp til en samlet interessevurdering der hensyn bak den konkrete
reguleringsbestemmelsen må tillegges stor vekt. Pbl § 19-2 er lagt opp til å ha en
høyere terskel for dispensasjon enn den tidligere plbl § 7, og forarbeidene legger opp til
at det ikke er tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt, det må være en klar
overvekt av hensyn som taler for dispensasjon før dette kan gis, jf. Ot.prp.nr 32 (2007-
2008).

Omsøkt eiendom omfattes av reguleringsplan for Fàlesloråsen, og er avsatt til
byggeområde for boliger. Innenfor dette området tillates det oppført frittliggende boliger,
det vil si enebolig og enebolig med hybelleilighet inntil 60m2 BRA. Omsøkt hus er i dag
godkjentsomeneboligmedhybelleilighetunder60 m2.Detteer såledesi trådmed
gjeldende reguleringsbestemmelser. En bruksendring til firemannsbolig vil imidlertid
som nevnt være i strid med dette reguleringsformälet. Spørsmålet blir således om
denne striden medfører at hensyn bak reguleringsformälet blir vesentlig tilsidesatt.

Hovedhensynet bak reguleringsbestemmelser generelt er at det gjennom en grundig
prosess skal defineres hvilke formål de ulike delene skal ha, for àgi et velfungerende
reguleringsområde. Kjernen i boligformålet er å sikre en sammenheng og harmoni i det
aktuelle felt, og i denne saken gjøres dette gjennom en restriktiv holdning til flere
enheter på hver eiendom. Ny bebyggelse skal således innpasses i en bestående
eneboligstruktur,ogmå underordnesegbeståendebygningerbådenårdet gjelder
utseende og bruksformål.

I Fålesloråsen er det per dags dato en konsekvent kultur av eneboliger, og tidligere
utbyggere har fulgt reguleringsbestemmelsene og bruksformålet ved prosjektering og
utføring av tiltak. I området har det ikke blitt gitt tillatelse til oppføring av verken tre- eller
firemannsboliger tidligere og rådmannen mener denne praksisen bør fortsette.
Oppføring av firemannsbolig i Fålesloråsen kan etter rådmannens syn heller ikke anses
som en beskjeden overskridelse. En omgjøring til hele fire separate boenheter vil
medføre et kraftig brudd med bruken ellers i området, og vil således medføre at hensyn
bak reguleringsformälet blir vesentlig tilsidesatt.

Ansvarlig søker anfører at en dispensasjon vil være svært fordelaktig da bygget nå er
seksjonert til fire boenheter med fire forskjellige eiere. Det legges vekt på beboerne har
havnetuforskyldti en sværtvanskeligsituasjonogat samtligebeboerehar tinglyststore
lånpåsine respektiveboenheter.

Rådmannen ser at dette er en vanskelig situasjon. Likevel må det presiseres at
tiltakshaverselvvalgteå leggeenheteneut for salgfør devargodkjentetterplan-og
bygningsloven. Rådmannen mener derfor at en eventuell løsning av eierforholdet i
bygget er underlagt tiltakshavers eget ansvar.

Ansvarlig søker anfører at det i forbindelse med seksjonering til tre enheter ikke ble
opplyst fra kommunens side om at endringene som var foretatt var søknadspliktige etter
plan- og bygningsloven (vedlegg 6). Til dette svarer rådmann at saken består av to
deler som behandles av to ulike avdelinger. Seksjonering etter eierseksjonsloven kan
utføres uavhengig av hvilken byggetillatelse som ligger til grunn for bygget. Ved
endringer slik som i dette tilfellet er det således tiltakshavers eget ansvar å sørge for at
tiltakene er i tråd med gjeldende regelverk.
Det må også presiseres at tiltakshaver ved seksjonering til fire enheter ble gjort
oppmerksom på at behandling av seksjoneringssaken ikke innebar noen form for
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godkjenningavforetattbyggearbeideretterplan-og bygningsloven.Tiltrossfordette
gikk tiltakshaver i gang med salget av seksjon 3, uten å søke om bruksendring.

Rådmann erkjenner at det fra kommunens side ble antydet at seksjon 3 i bygget vil
kunne godkjennes ved innsending av søknad om bruksendring. Ansvarlig søkers
advokat har imidlertid tolket dette utsagn som en «uforbeholden godkjenning».
Rådmannen svarer til dette atdet har blitt presisert i forbindelse med salg av seksjon 3
atnoen bindendetillatelseikkeblirgitt førdetsendesinnsøknadom bruksendring.
Rådmannenmenersåledesatsalgav seksjon3 ikkeburdefunnetstedførve dtakvar
fattet og saken var avgjort.

Ansvarlig søker anfører atde ikke fikk videreformidlet informasjonen som bleg itt til
mekler i september 2011 om at resten av bygningen ikke kunne selges før forholdene
ellers var avklart. Detvises videre til at søknad om bruksendring ble innsendt så fort de
fikk instruks om dette (vedlegg 6). Rådmannen presiserer at budrunde for seksjon 3
allerede var utført da korrespondansen med mekler fant sted. Kjøperav denne enheten
var således allerede økonomisk bundet, dette til tross for at tiltakshaver nåvar kjent
med at behandling av seksjoneringssaken ikke innebar noen form for godkjenning av
foretatte byggearbeider etter plan- og bygningsloven.

Tidligere nabo på gnr. 107 bnr 633 kom med merknader til bruksendringen. Det
presiseresatdennenabonåharflyttet ogat de nyenaboeneikkeharmerknadertil
bruksendringen (vedlegg 7). Av hensyn til sakens opplysning finner rådmann likevel at
merknadenetiltidligerenabobørbelyses.Detvektleggesaten bruksendringtil
firemannsbolig vil medføre økt trafikk på tilkomstveien til eiendommen, som er betinget
avpriv atveirettovernaboeiendommen.Videreblirdet påpektat denneveirettenikke
var ment til fire ulike enheter. Rådmannen slutter seg til anførselen om atden omsøkte
bygning klart vil medføre en øktbelastning på veien. Rådmannen presiserer dog at det
erselv etilkomstproblematikkenisegselvsomblirvektlagt i dennevurderingen.En
eventuell strid vedrørende innholdet av tinglyst veirett er et privatrettslig anliggende som
ikkevil bli vektlagt her.

Omsøkt eiendom ligger imidlertid dårlig til hvagjelder tilkomst, daden er plassert helt i
utkanten av reguleringsområdet ved bratt terreng. Eiendommen har ikke direkte tilkomst
fra kommunal vei, men må benytte seg av en privat veirett over gnr. 107 bnr. 633.
Rådmannen anser denne tilkomstsituasjonen som problematisk. En firemannsbolig som
den omsøkte børi utgangspunktet hadirek te tilkomst fra kommunalvei, og ikke benytte
seg av en privat veirett.

Detvil heller ikkevære mulig åetablere ny tilkomst på østsiden av bygget da terrenget
herers værtbratt. Detvil såledesikkeværemuligfor ansvarligsøkeråetable reannen
tilkomst enn den som allerede blir benyttet i dag. Dette understrekeri hvor liten grad
eiendommen er egnet til en firemannsbolig.

Ansvarlig søker viser til at det skal etableres parkeringsplasser til 9 biler på
eiendommen. Rådmannen har ingen merknader til dette, da 9 parkeringsplasser er
innenfor kravet ved etablering av firemannsbolig.

Tidligere nabo vektlegger videre atetableri ng av fire ulike boenheter klart vil medføre
betraktelig mer støy og støv på eiendommen. Rådmannen slutter seg til dette. Fire
boenheter vil utvilsomt skape mer trafikk og støy på eiendommen. Følgene av
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bruksendringen vil således klart få en negativ virkning som naboene etter
reguleringsbestemmelsene i utgangspunktet burde vært foruten. Det gjentas likevel at
de nye naboene ikke har merknader til bruksendringen.

Ansvarlig søker viser til at det ved første søknad om tilbygg kom frem at søknaden
gjaldt «seksjon 3». Rådmann slutter seg til at bygningsavdelingen burde satt seg bedre
inn i de faktiske forhold på dette tidspunkt. Likevel må det presiseres at
bygningsavdelingen forholder seg til det tiltaket som er omsøkt og behandler dette etter
gjeldende regelverk. Da bygningsavdelingen ikke var gjort kjent med oppdelingen i fire
enheter, var anvendt terminologi i søknaden heller ikke noe som ble vektlagt.

Rådmann erkjenner dog at det er forhold i denne saken som av bygningsavdelingen
burde blitt avdekket pà et tidligere tidspunkt. Det er likevel slik at bygningsavdelingen
forholdersegtil det konkreteforholdsomer omsøkt.Kommunenharikkekapasitettil å
foreta etterkontroll i hver sak for å sikre at innsendte tegninger er i tråd med tidligere gitt
tillatelse.

Rådmann er blitt gjort kjent med at kjper av seksjon 3 nå har engasjert advokat for
mulighevingav kjøp.Hevingav kjøpvil dessverreklartsetteansvarligsøkeri en
økonomisk vanskelig situasjon. Rådmannen finner imidlertid ikke å kunne vektlegge
dette.

Nestleder i Zephyr Norge har vært involvert i byggeprosjektet siden 03.06.2010.
Finnaet ble registrert i Brønnøysundregistrene den 09.10.2010, og det legges således til
grunn at Zephyr Norge har ytt rådgivning til tiltakshaver siden senest denne dato. Det
gjentas også at tiltakshaver selv var daglig leder i firmaet fra 15.11.2012 til 15.01.2014.

Zephyr Norge driver byggteknisk konsulentvirksomhet og prosjektering, kontrollering og
utførelse av bygg og anlegg. Foretaket har også som nevnt sentral godkjenning hos
Direktoratet for byggkvalitet.

Disse opplysningene tilsier at det må kunne forventes en viss kjennskap til gjeldende
regelverk og det faktum at bruksendring er søknadspliktig. Av tiltakshaver kan det ikke
forventes det samme. Rådmann finner imidlertid grunn til å stille høyere krav til
tiltakshaver i dette tilfellet, da vedkommende har fått bistand fra Zephyr Norge siden
senest 09.10.2010, og i tillegg har vært ansatt som daglig leder i firmaet.

På dette grunnlag finner rådmannen ikke å kunne vektlegge tiltakshavers økonomiske
situasjon i denne saken.

Rådmannenfinneri stedetgrunntil å leggeavgjørendevektpåat de bebygde
eiendommer ellers i området består av eneboliger eller eneboliger med hybelleiligheter.
Naboene vil i dette regulerte området denned ha en forventning om at ny bebyggelse i
området skal følge gjeldende reguleringsbestemmelser.

Det er også mange ubebygde eiendommeri området, og en dispensasjon i dette tilfellet
vil dermed ha en alvorlig presedensvirkning der konsekvensen blir uheldig uthuling av
reguleringsplanen. En dispensasjonspraksis i området vil igjen kunne medføre
forskjellsbehandling, da de som har bygd hittil i området, har bygd i den tro at
reguleringsplanen er et juridisk bindende dokument.
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Tatt i betraktning fremtidige byggesøknader i området må det dermed legges til grunn at
en dispensasjon i dette tilfellet vil medføre ulemper som etter rådmannens syn vil veie
betraktelig tyngre enn fordelene.

Alternativer:
Rådmannen presiserer at en bruksendring som den omsøkte bør avklares i overordnet
plan.Reguleringsplanener styrendei detteområdetog formåleter å skape
langsiktighet, stabilitet og forutberegnelig saksbehandling i kommunen.
Reguleringsplanen er et juridisk bindende dokument, og rådmannen ser det slik at en
dispensasjon fra formålet klart vi undergrave reguleringsplanens styringsverdi.
Rådmannen viser til at en eventuell tilrettelegging for firemannsboliger må skje gjennom
omregulering av den konkrete eiendom, og ikke gjennom dispensasjon. Plan- og
utviklingssjefen i Ås kommune har imidlertid uttalt at en omregulering av eiendommen
ikke vil la seg gjøre, både på grunn av tilkomstproblematikk og på grunn av de alvorlige
presedensvirkninger en slik omregulering vil få.

Dersom utvalg for teknikk og miljø stiller seg positiv til bruksendringen i denne saken,
menerrådmannenderforat dettebørskjegjennomenendringav reguleringsplanenog
området i sin helhet, og ikke gjennom enkeltstående vedtak.

Konklusjon:
Etter en konkret helhetsvurdering finner rådmannen at en bruksendring til
firemannsboligklartvil medføreat de hensynreguleringsformåleter mentå ivareta,i for
stor grad blir skadelidende. Rådmannen finner videre at en kvalifisert overvekt av
ulemper vil gjøre seg gjeldende ved bruksendring som den omsøkte. Av denne grunn
bør søknad om dispensasjon avslås i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 andre
ledd.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i Oslo og Akershus innen tre uker, jf. plan- og
bygningsloven § 1-9 jf. forvaltningsloven kapittel 6. Klagen skal være skriftlig og
begrunnet. Klagen skal sendes Ås kommune v/bygningsavdelingen, postboks 195,
1430 Ås eller på e-post til gost@as.kommune_no
Klagen vil først bli behandlet i hovedutvalg for teknikk og miljø. Dersom vedtaket
opprettholdes vil klagen oversendes fylkesmannen i Oslo og Akershus til endelig
avgjørelse.

ikrafttredelse:
Vedtaket trer i kraft etter klagefristens utløp.
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Takst& Eiendomsøkonom
Jan Andreassen
Slorhøgda 10
1407 Vinterbro 11.10 2011

Åskommune
Teknisk Etat
Att: Inger Torild Hågensen
Postboks 195
1431Ås

Vedr. møte påditt kontor 03 10 2001angGnr 107 Brn 634

Visertil møtehvor du redegjord for at i saksdokumentenefor ovenfor nevnte
eiendom kun inneholdt tegninger fra den opprinnelige søknadenav 1409 2007
samt tegninger fra saknr M 167/10.

Jeghar vært hos arkitekt/entrepenør, tiltakshavere og Krogsveen,og her
finner jeg dokumenter og godkjente tegninger somviser at tiltakshaver har de
nødvendige tillatelser.

Etter at Årdalsbakkenvar på befaring før ferdigattest ble gitt, ba han om å få
reviderte tegninger før tillatelsen ble gitt. Disseble arkivert hosdere 21.sept
2009,godkjent med kjøkkennede av Bygningsog reguleringssjefIvar
Gudmundsen samt Avdelingsingeniør Gunnar Martinsen den 19jan 2001
samens med ferdigattest samme dag.

Deøvrigetegninger er godkjent i brev av 21. 06.2010samt 23.062011

Det er gjort så store innvesteringer i de forskjellige leilighetene, samt at banken

ønsker ikke å slette sine krav uten at de blir innfridd med kr 1 200 000kr at
forslagetomåslåsamensigjenpraktisktalt er umulig.

Tiltakshavermå selgeseksjon1 for å finansiere sine planer.Seksjonnr 4 er ikke
planlagt solgt.Jegkan ikke se noen hinder for at seksjon1 ikke skalkunne
selges.Jeg må derfor be deg snarest å trekke tilbake stoppordren du ga til lda
hos Krogsveen, Kolbotn.

nr



I motsattefall måjegbeomenforklaringpåårsakenslikat tiltakshaverekan
søke om juridisk bistand.

Vil for orden skyldnevneat de ikke harmottattnoe brev i sakenbortsettfra en
kopi av brevet sendt til inaAndreassen i forbindelse med byggesøknad.

Sender vedlagt kopi av de godkjente tegningene jeg har klart å oppspore. Om
du trenger kopier av brev somfulgte med tegningene,kandu få dette.

Håperdette kanordne segpå en normal måte,jeg er sikkerpå at noen har
gjort en feil som du sier, men dette kan ikke lastes tiltakshaverne som har
revidert tegninger etter kommunenes ordre og fått disse godkjent.

Med v nlig hilsen
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TEKNISKETAT

Bygnings-, regulerings-
As kommune ogoppmålingsavdelingen

Jan Andreassen
Slorhøgda10

1407VINTERBRO

Deres ref. Vår ref.
Saknr.10/1835/GB 107/634
Løpenr. 21273111

Saksbehandler Dato
IngerTorildHågensen 01.11.2011
dir.tlf.:64 96 24 36

GNR 107 BNR 634 - SLORHØGDA10 - SEKSJONERINGAV BOLIG

Vi viser til møte den 03.10.2011 og Deres brev av 11.10.2011 angående ovennevnte
sak.

Devisertilat detforeliggergodkjentetegningersomviserat boligener delti 4
sepatate boenheter. Det er likevel aldri sendt inn søknad om endring av boligen,fra
enebolig med hybelleilighettil bolig med 4 boenheter.

Deter nå innsendtdokumentasjonsomviserat deto boenhetenei underetasjen
tilfredsstillerkravtilbrannskillerbådesegimellomogi takmothovedetasjen.De kan
denned teknisk sett godkjennes som separate boenheter.

I reguleringsbestemmelsenefor området står det: "Innenforområdene tillates oppført
frittliggendeboliger(eneboliger,eneboligermedhybelleilighetinntil60 m2BRA)
innenforde byggegrensersomplanenviser."Detvilsiat detalleredeer dispensert
fra bestemmelsene ved å gi tillatelse til 3 boenheter i bygningen.

De skriverat det foreliggergodkjente tegninger for 4 boenheter.
Ettersendtetegninger,godkjentden19.01.2010viserkuntokjøkken,ett i
underetasjen og ett i hovedetasjen, sliksom boligener godkjent.

Etter dette har bygningsmyndighetenemottatten søknad om utvidelseav
underetasjen med to soverom og utvidelseav stue. Vedlagt søknaden var det kun
innsendttegninger av underetasjen. Disse tegningene viser to kjøkken på dette plan.
Tegningene til tilbyggetble stemplet godkjentden 21.06.2010. Godkjennelsen var
kunmentå omfattedetomsøktetiltaket.
Bygningsmyndighetenemottoksiden en redegjørelse fra Natalia Byrdina,hvor hun
skriverat hunhargjortnoenmindreendringerav plantegningenefordetgodkjente
tilbygget.Denneganger det i tilleggtilplantegningerav underetasje,somangår
tilbygget,ogsáinnsendtplantegningerav hovedetasjen.Menfortsatter detbare
tilbyggeti underetasjensakengjelder.Dissetegningerblegodkjentden23.06.2011
ogskalerstattetidligeregodkjenning.

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 64 96 20 00 Bankgiro: Postgiro:
Postboks195 Skoleveien 1 Telefax: 64 96 24 09 1654.07.99605 08085344502
1431As 1430Ås
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Somtidligere nevnt har vi aldri mottatt søknad om endringgav boligentil 4 boenheter.
Bygningsmyndighetenehar dermed ikkesaksbehandleteller godkjentdette forholdet.

Det er flere grunnertil at det er vanskeligå kunnegodjennehovedetasjensom to
separateboenheter.For det første er dette i strid med reguleringsbestemmelsenefor
Fålesloråsen.For det andre er veggen mellomde to delene i hovedetasjenikke
bygget med tilfredsstillende lyd- og brannskiller. Videre er avstanden mellom dører i
den ene delen og vinduer i den andre delen for liten til å kunne tilfredsstillehindring
av brannsmitte mellom to boenheter, jamfør TEK § 11.
Videre vil den eventuelle boenhet mot nord ikke få en tilfredsstillende planløsning, jfr
plan- og bygningslovens§ 29-1. Her viser tegningeneat et soverommå benyttessom
gjennomgangfor å kommefra vindfangtil restenav leiligheten.

Til sist vises det til brev fra oppmålingssjefH. Bruunsav 25.10.2010. I siste avsnitt
står det: Vi gjør rutinemessigoppmerksompå at behandlingenav seksjoneringssaken
ikke innebærernoenform for godkjenningav foretatte byggearbeideretter Plan- og
bygningsloven.

hilsen

T. L4 pa.’
Inger orild Hàge sen

Bygning- g reguleringssjef Avdelingsingeniør

Vedlegg:
Kopi av e-post til Krogsveenv/lda Alve Koppang

Kopi til:
Natalia Byrdina,Slorhøgda 10, 1407VINTERBRO
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Fra: jfandrea@ephyrnorge.no
Emne: Kommentarertil Dokument14100405-24Gnr 107 Bnr B34- Slorhragda10 - Søknadom dispensasjonsendtfr:

As Kommune
Dato: ons, april9, 2014, 09:45
1'll: post@as.kommune.no
Kopi
til:

jfandrea@online.no

Viser til motfatt informasjon ang. vår søknad om bruksendring Slorhøgda 10.
Vi mener at saksutredningen framdeles er for dårlig og feilaktig
framstilt. Det er ikke nevnt at tiltakshaver sendte søknad pá egen hånd i
2013. Denne ble ikkk behandlet av kommunen. Hun forsøkte da à få andre
firmaer til a søke for henne, men ingen ønsket á sende en slik søknad inn
til Ås kommune. Vår styreformann var heller ikke vidre begeistret for at
Zephyr Norge skulle gjøre dette, nettopp pá grunn av koblinger som
rådmannen så forutsigbart kommenterer i saksutredningen.

Natalia Byrdina, som har økonomisk ytdaning, var midlertidig daglid leder
i Zephyr Norge fram til 15 januar 2014 pga sykdom. Hun var mao IKKE ansatt
i Zephye Norge da firmaet sendte søknaden. Vi forstår ikke hva rådmannen

mener med at "foretaket ikke er kjent med qrunnlegende krav" ??

Vi har ogsá problemer med à skjønne hvorfor naboklagen fra en nabo som pá
tidspunktet søknaden ble sendt, allerede hadde signert salgskontrakten er

med i saksutredningen. Vi har notert nss at denne naboen har byggd siti
hus 150 cm høyere enn hva regulerings bestemelsene tilater. Dette har
medført at sommersola forsvinner me: enn en time tidligere for beboerne i

nr 10. I salgsdokumentene hennes framkommer det at hun, tiltross for

dette, har fått ferdigattestt? Vi ser også at huset innholder 3
leiligheter.

Vi føler at det også er viktig à opplyse om at salgsdokumentene for
seksjon 3 først ble signert etter at Ås kommune hadde gitt tilattelse til
megler å selge denne.

Vi vil tilslutt orientere om at Zephyr Norge kun er søker i saken. Vi
mener at den felaktige omtalen av firmaet bør fjernes fra saksutredningen
Mvh
Jan Andreassen
Prosjektleder

(Éjuifiífl fl-f 10
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Sivil ingeniør Valery Vaniushkin

Åskommune
v/byggningsavdelingen
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Vedrørende saksnummer 14/00405-27

Våren 2013 sendte Natalia Byrdinainn søknadom bruksendringfra enebolig/hybelleilighet til tremannsbolig.

Hunhaddeda i lengretid forsøktå få noenfirmaertil å utføredette uten å lykkesogsendtederforsøknaden
selv. Høsten fikk JanAndreassenen telefon fra Åskommune ved Inger Torild Hågensenmed spørsmålom

Zephyr Norge kunne sende inn søknadensiden de hadde sentral godkjenning.Jegble forespurt av Andreassen

rundtnyttårom vi kunneta jobben.Vi bleadvartavandrefirmaeri områdetmedadvarselom at vi får

problemer med Kommunensfolk. Likevelbestemte vi å hjelpe tiltakshaver som tidligere en kort periode

arbeidet hososs.

Vi sendteinnsøknadenden 17.02.2014.Vi måttetidligkorrigeresaksbehandlersSiljeMarie Raadsin

saksutredningdadengikki klarfordeltil kommunenstidligereekstremtdårligsaksbehandling.Etterkorttid
bleskytsetrettet mot ZephyrNorge(seside7,8 og12 i saksdokumentenefra møte08.05.2014.

Etter dette ser vi ossnødt til ä sende et brev til kommunen for å minne kommunen om at Zephyr Norge kun er

søker i dette prosjektet uten at det hjelper mye.

leg ønskerikkeâspekulerepåsammemåtesomÅskommunegjøri dennesaken.Det er for meghelt
uvesentlighvemsomharvært involverttidligere.

Vil bare kort orientere kommunen om at alle dissedatoene de feilaktig prøver å bruke mot Zephyr Norge i sin

iverpåå reinvaskeseger feil.

Zephyr er et firma som er registrert i en rekke land. Da det ble bestemt å etablere seg i Norge, ble det gjort ved

å kjøpe opp et annet firma fra London,som var registrert i Brønnøysundmen ikke hadde noen aktiviteti

Norge.Dette blegjort09.05.2012. Firmaetfikksentralgodkjenninghøsten2012. Førdet haddevi ingen

aktivitet i Norge.
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Resultatet av kommunens forsøk på reinvaskesine folk tiltros for slett arbeid er at firmaet har mottatt

erstatningskravfra Protector forsikring på kr. 3200 000,-. Som er basert på Ås kommunens uttalelse om at

rådmannenmå kunneforventeat det stilleshøyerekravtil firmaet???Sespesieltside13. Vi varslerhervedom

erstatningssakmot kommunen for dissefantastiske utsagnsamt utgifter til advokat, rådgivere og fult dekning

av kravet fra Protektor.

Zephyr Norge har etter dette innstilt arbeidet i Norge og ansatte er oppsagt. Det foregår kun avsluttende

arbeidsamtjuridiskeplanleggingetter at kommunenframlasinoffentligesaksutredninghvorZephyrNorge

blir uthengt som en delaktiv syndebukk.

Dette medfører at vi vil sende inn en anke til Fylkesmanneni Akershus.

Kopiav dette brevet sendestil kommunaldepartementet.

Valery Vaniushkin

Zephyr jgge Ltd Org. nr. 995955725
Postadresse E- postrfw ‘ fi ~, _' r‘ l WWW-IEPWYDDVEE-"D
Postboks36 tlf.: 97167257
1429 Vinterbro Bankgiro:AskimSparebank 1100.-1304855 IBAN-nr. N0411100 4304 855 BIC:ASKSNO21  
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(BwcVU] i u'
Zephyr Norge (995955725) V
v/Jan Fridthjof Andreassen
Postboks 36
1429 VINTERBRO

Oslo, 07.03.2014

Deres ref.
Vår ref. 53944
Vedrørende SLORHØGDA 10

VARSEL OM ERSTATNING/REGRESS - VARSEL ETTER TVL. 5-2 

Det vises til ovennevnte sak, hvor Zephyr Norge har opptrådt som rådgiver for tiltakshaver på
eiendommen.

Zephyr Norge er registert i Brønnøysund med virksomhet innen "Byggeteknisk
konsulentvirksomhet, herunder prosjektering,kontrollering og utførelse innen bygg og
anlegg."

Zephyr Norge er derfor som profesjonelle å regne, og vil hefle for erstatning og regress etter
reglene om profesjonsansvar.

Rådgivningen fra Jan Fridthjof Andreassen har vært svært mangelfull og til tider helt uten
innsikt og forståelse for det regelverk han har rådgitt innunder, noe som klart etablerer et
profesjonsansvar. Da hans rolle er noe tvetydig, sendes tilsvarende varsel også til han privat-
som eiendomsøkonom.

Forholdet gjelder at har vi mottatt en reklamasjon og stevning fra kjøper der det gjøres
gjeldende at leiligheten - seksjon 3 blant annet er ulovlig. Det er også en del andre
mangelskrav, men disse er underordnet slik saken står nå.

Kommunen har i sitt vedtak ikke gitt noen dispensasjon, se vedlegg.

Det er klar årsakssammenheng mellom sviktende rådgivning og skade/økonomisk tap. Slik
det ser ut nå, vil tapet kunne bli inntil 3.2 millioner. Vi vil vurdere å holde dere ansvarlige for
hele dette beløpet, samt våre sakskostnader i saken.

Vi ber dere umiddelbart om å redegjøre for deres syn på dette, og varsler samtidig at
herværende brev er å anse som et varsel etter Tvl. § 5-2 slik at rettslige skritt kan bli tatt uten
videre varsel.

PROTECTOR FORSIKRING ASA
Filipstad brygge 1. Postboks 1351, Vika. 0113 OSLO - Telefon. 24 13 17 70 - Telefaks: 24 13 17 77

Mail: eierskifle@prolec(orforsIm'ng.no - Org.nn 985 279 721 »www.protedorfovsilu'ing.no



PROTECTOR

Hvis dere har spørsmåleller kommentarerer dere velkommentil â ta kontakt. Husk åoppgi
Saksnummer.

Med vennlig hilsen
Protector Forsikring ASA

æ”

an
Senioradvokat

Direkte telefon: 41929900
Epost: thomas.myran@prolectorforsikring.no

PROTECTOR FORSIKRING ASA
Filipstad brygge 1. Postboks 1351,Vlka. 0113 OSLO »Telefon:241317 70 - Telefaks 2v413 17 77

Mail:eierskifle@protectorforsikring.no - Org.nr: 985 279 721 - www.proteclorforsIknng.no



JanAndreassen

Takst og eiendomsøkonom - _ _

,—_

e-mail: §fandrea@online.no

Åskommune

Teknisketat

Postboks195

1431As

Vedrgrende brev gv 3;,§,3Q13 til advokat Frode Carlsson

Fikkkopiav dette brevetmeden sværtoverrasketinnhold.Jegharvært engasjertav InaAndreassen

og NataliaByrdinavedr. salgav seksjon2 og 3, Slorhøgda10 og er derfor den somkjennersaken

best.

Kommunen mener at de var forhastet da de sa «ja» til megleren om at seksjon3 kunne selges?De

menervidereat de sa«ja» «underlovnadom at tiltaketskulleomsøkesvi?

Derformenerde at ansvaretliggerhosselger?

Forå ta det sisteførst: lda KoppanghosKrogsveienharetter at hunfikksalgsoppdraget,sendten e-

mail til IngerTorild Hågensen,Ås kommune,med spørsmålom seksjon3 kanselgessomnormalt,

uvisst av hvilken grunn. Hun får neste dag bekreftet at salget kan gå som normalt. Denne

korrespondansenmellomdlsseto har foregåttuten at tiltakshaverneellerjeg har fått noenkopler

av dette. Det ble først kjent av osslengeetter salget.Hvisdet er gjortnoesomhelstlovnadmådet

væremellommeglerog kommunennoesomikkekommerfram på noenav e-mailene..legbestrider

derfor at noen har lovet noe som helst som antydet i brevet.

Husetble seksjonert19 des.2007 i seksjon1 og 2. I februar2010 ble det seksjonerten boenheti

underetasjensomfikkseksjon3. Dennevar liten,ca.40 m2. 3. juni sammeâr ble det sendtsøknad

om utvidelseav seksjon3 med ca. 50 m2. Denne ble godkjent 21. juni 2010. Det var Ingen

bemerkningerom at seksjon3 ikkevargodkjenther.

Etter at Ina Andreassen hadde søkt om et tilbygg til hennes leilighet, seksjon 2, fikk hun over tlf.

forståelseat hunikkehadde«noenleilighet»i seksjon2.

.legba da om et møte med kommunensom ble holdt den 3. oktober 2011 mellomIngerTorild

Hågensen,Ina Andreassenog megselv.Hågensenbekrefterher at det «haddehun selvsagt»og at

det var en misforståelseovertlf. Jegsendteet referattil kommunenfra møte. l november2011 fikk

jeg brev fra kommunenhvor det blant annet står: «Det vll sl at det allerede er dlspensertfra

bestemmelsenevedå gltillatelsetll 3 boenheterl bygnlngen».



Restenav brevet omhandler en senereseksjonerlng,seksjon4, som ikke var ifølge oppmålingssjefen

godkjent. Jeghar i ettertid sendt forslagtil kommunenang.brann og lydsikring,utenåfå svar.

Ny tegning er utført og det var klart for å sende inn søknader for seksjon 4, da disse brevene kom fra

kommunen.

Pâbakgrunn av dette som er nevnt i mitt brev kunne verken jeg eller selger skjønneat KOMMUNE"

kunne mene at noe ikke var i orden. Jeg vil nødig til å råde mine klienter til á gå til sak mot

kommunen pga. denne behandlingen.

Forâprøve å bidra til å løse sakenvil jeg sende inn «endring av boligen til 4 boenheter» like etter

fellesferien.

De økonomiske konsekvensene er store og vil ha betydning både for meglere, bank og

finansieringsbedrifter. Håper derfor at kommunen kan rette opp i alle feilene, fra alle parter og

behandle søknaden raskt.

Med vennlig hilsen

Jan Andreassen

Kopi til:

Natalia Byrdina

Advokat Frode Carlsson

PB3144 Elisenberg

0207 Oslo

Vedlegg:

1. Referat fra møte fra 3.10. 2011

2. Brevfra kommunen fra 1.11.2011

3. Byggesøknad seksjon 3fra 3.6.201O

4. Godkjenning fra kommune 21.6.2010
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HTM-17/14
Gnr 107 Bnr 634 - Slorhøgda 10 - Bolig - Dispensasjon -
Bruksendring fra enebolig mlhybelleilighet til firemannsbolig
Tilbake til sakslista

Saksbehandler: SiljeMarieRaad Saksnr.: 14/00405-6
Behandlinggrekkefalgi Motedato
1 Hovedutvalgfor teknikkog miljø 17/14 27.02.2014

Râdmannens lnnstllllng:
Hovedutvalg for teknikk og miljø avslår søknad om dispensasjon til bruksendring fra
enebolig med hybelleilighet til firemannsbolig. Avslaget hjemles i plan- og
bygningsloven § 19-2 andre ledd.

Ås, 14.02.2014

TrineChristensen Amt9)/b_ekk
Rådmann Teknisk sjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for teknikk og miljø

Vedlegg som følger saken trykt:
Vedlegg 1. Søknad om tillatelse i ett trinn
Vedlegg 2. Tegninger
Vedlegg 3. Reguleringsplan for Fålesloråsen
Vedlegg 4. Reguleringskart

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:
Samtlige dokumenter i saken

Vedtak i saken sendes til:
Ansvarlig søker
Nabo med merknader



Ås kommune

SAKSUTREDNING:

Sammendrag
Bygningsavdelingen i Ås kommune har mottatt søknad fra foretaket Zephyr Norge.
Søknadengjelderbruksendringav bolighusi Slorhøgda10,pågnr. 107bnr.634.
Godkjent enebolig med hybelleilighet er tenkt omgjort til firemannsbolig

Bakgrunn for saken:
igangsettingstillatelse til det omsøkte bolighus ble gitt 25.10.2007. Tillatelsen gjaldt
oppføringav frittliggendeeneboligi 2etasjermedgarasje,hvorendel av
kjeileretasjen var avsatt til separat hybelleilighet. Seksjonering av de to enhetene ble
tinglystden 19.12.2007i regiavoppmålingsavdelingeni Ås kommune.Etterdetteble
det klart at den integrerte garasjen i hovedenheten ikke var egnet til denne bruken og
den ble senere innredet med soverom og stue, som del av hovedenheten. Reviderte
tegninger ble godkjent og det ble senere utstedt ferdigattest den 19.01.2010.

Den14.04.2010ble imidlertidreseksjoneringav byggettil tre separateboenheter
med hvert sitt kjøkken tinglyst, dette uten byggemelding. Seksjonering etter
eierseksjonsioven kan utføres selv om oppdeling til tre enheter ikke er godkjent etter
plan- og bygningsloven. Seksjoneringen ble derfor utført uavhengig av hvilken
byggetillatelse som lå til grunn for bygget. I praksis forelå det derfor en ferdig
seksjonert tremannsbolig i medhold av eierseksjonsioven. Det hadde imidlertid
verken blitt søkt om, eller gitt tillatelse til bruksendring til tremannsbolig etter plan- og
bygningsloven. Bygningsavdelingen anså dermed fortsatt bygningen som en
enebolig med hybelleilighet, da tiltakshaver ikke hadde opplyst eller søkt om noe
annet

Den 21.06.2010fikk tiltakshaver tillatelse til oppføring av tilbygg til kjellerdelen av
eneboligen. Det ble på dette tidspunkt heller ikke opplyst fra tiltakshavers side om at
boligen allerede var reseksjonert til tre enheter. Det ble derfor fra
bygningsavdelingens side lagt til grunn at utbyggingen kun var av behov for utvidelse
av eksisterende enebolig. Bygningsavdelingen ser i ettertid at godkjente tegninger
innsendt i forbindelse med søknaden om dette tilbygget viser at bygget allerede her
er oppdelt i hele fire ulike enheter. Det var imidlertid kun omsøkt tilbygg som ble
vurdert på disse tegningene, og ikke resten av bygget. Videre må det presiseres at
godkjente tegninger ikke eliminerer søknadsplikten ved bruksendring.

Den03.12.2010ble bygningenigjenreseksjonert,dennegangtil fireseparate
boenheter med hvert sitt kjøkken. Bygningsavdelingen ble heller ikke på dette
tidspunkt orientert om reseksjoneringen, og var stadig i den tro at opprinnelig
byggetillatelse til enebolig med hybelleilighet var fulgt. I forbindelse med
reseksjoneringen ble det i tillegg fra oppmålingsavdelingens side opplyst om at
«behandling av seksjoneringssaken ikke innebærer noen form for godkjenning av
foretatte byggearbeider etter plan- og bygningsloven». Til tross for denne merknaden
ble det ikke sendt inn søknad om bruksendring til firemannsbolig.

Den 18.08.2011mottar bygningsavdelingen søknad om tilbygg til eksisterende og
godkjent hybelleilighet. Opplysninger om siste reseksjonering blir heller ikke på dette
tidspunkt oppgitt. Tre uker senere blir bygningsavdelingen orientert om at seksjon 3

I
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(kjellerdelenav eneboligen)er lagt ut for salg på www.finn.no.Tegningene innsendti
forbindelsemed søknadenom tilbyggblir vurdertpå nytt,og det blir da oppdagetfire
enheteri bygget.Bygningsavdelingenstarteroppfølgingav forholdetden 05.09.2011.

Den O8.09.2011 mottarbygningsavdelingene-post fra ansvarligeiendomsmekler
med spørsmålom seksjon3 er godkjentog omsettelig.Bygningsavdelingen
informererher om at salg av seksjon3 kan gå som planlagt,men at restenav
bygningenikkeskal selges før forholdeneellers er avklart.Denne formuleringenvar
ikke ment somen uforbeholdengodkjenningav seksjon3. Bygningsavdelingenla til
grunn at meklervar kjent med forvaltningspraksisog vissteat en eventuell
bruksendringtil flere enheter uansettkrevdesøknad og tillatelsefør saken var
endelig.

Søknaden om tilbyggettil hybelleilighetenble for øvrigavslåttpå bakgrunnav strid
med reguleringsplanog det ble deretterden 03.10.2011 avholdtmøte mellom
tiltakshaversstedfortrederog bygningsavdelingenom oppdelingenav bygget.Det ble
fra stedfortredervisttil at tegningerav fire enheter ble godkjentved behandlingav
det første tilbygget. Stedfortrederble deretter informertom at de godkjente
tegningenekungjaldtdetaktuelletilbygget,ogatseksjoneringensombleforetattble
gjortuavhengigav byggetillatelsen.Godkjentseksjoneringkunnesåledes ikke
regnessomen bekreftelsepå at selve byggesakenvar i orden.

Løpende korrespondanse mellom tiltakshaver m/stedfortreder, advokater og
bygningsavdelingenhar løpt i etterkantav dette. Det visestil saksmappenfor en
utdypingav denne korrespondansen.Kjerneni samtaleneer for øvrigtiltakshavers
anførselom at seksjoneringtil tremannsbolig/firemannsboligog godkjentetegninger
må ha virkningogså på byggesaken.Fra bygningsavdelingensside blirdet presisert
at det ikkekan foretasnoenvurderingav bruksendringfør søknader innsendt,og at
det per dagsdato kuner godkjenten eneboligmed hybelleilighetpå eiendommen.

Den 27.01.2014 mottokbygningsavdelingensøknad om bruksendringav det aktuelle
bygget.Godkjenteneboligmed hybelleiligheter tenktomgjorttil firemannsbolig.

Fakta i saken:
Eiendommenomfattesav reguleringsplanfor Fålesloråsen,R-106 vedtattat
kommunestyret01.04.2003 og sist revidert17.11.2005. Eiendommener regulerttil
byggeområdefor boligerog faller innunderfelt B1. Det følgerav reguleringsplanens
punkt2, bokstava) at det kuntillatesoppførtfrittliggendeeneboligerellereneboliger
med hybelleilighetinntil60 m2 BRA innenforplanensbyggegrenser.Søknaden
gjelderbruksendringfra eneboligmed hybelleilighettil firemannsbolig.Da dette
stridermed reguleringsbestemmelsenesøkes det såledesom dispensasjon.

Vurdering:
Rådmann erkjennerat det fra kommunensside er gittuheldigeuttalelseri denne
saken. Det må likevelpresiseresat det per dags dato kuner fattetvedtak om
tillatelsetileneboligmedhybelleilighetpåeiendommen.Tinglystseksjoneringtil
firemannsboligfår ingendirektevirkningoverfordette aktuellevedtaket.



Ås kommune

Forholdet må således vurderes som en normal byggesak, som i dette tilfelle er en
søknad om bruksendring fra enebolig med hybelleilighet, til firemannsbolig. Tiltaket
kommeri strid med pbl. § 12-4 "rettsvirkninger av reguleringsplan", jf. reguleringsplan
for Fålesloråsen punkt 2, bokstav a). En tillatelse som omsøkt kan derfor bare gis
dersom det med hjemmel i pbl § 19-2 kan gis dispensasjon fra reguleringsfonnålet.
En dispensasjonssøknad må vurderes konkret etter dispensasjonsregelen i plan- og
bygningsloven § 19-2 andre ledd, hvor det heter:

"Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra, eller hensynene i lovens fonnålsbestemmelse, blir vesentlig
tilsidesatt. l tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra
saksbehandlingsregler."

Det legges følgelig opp til en samlet lnteressevurdering der hensyn bak den konkrete
regulenngsbestemmelsen må tillegges stor vekt. Pbl § 19-2 er lagt opp til å ha en
høyere terskel for dispensasjon enn den tidligere § 7, og forarbeidene legger opp til
at det ikke er tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt, det må være en klar
overvekt av hensyn som taler for dispensasjon før dette kan gis, jf. Ot.prp.nr 32
(2007-2008).

Omsøkt eiendom omfattes av reguleringsplan for Fålesloråsen, og er avsatt til
byggeområde for boliger. Innenfor dette området tillates det oppført frittliggende
boliger, det vil si eneboliger og eneboliger med hybelleilighet inntil 60 m2 BRA.
Omsøkt hus er i dag godkjent som enebolig med hybelleilighet under 60 m2. Dette er
således i tråd med gjeldende reguleringsbestemmelser.
En bruksendring til firemannsbolig vil imidlertid som nevnt være i strid med dette
reguleringsformålet. Spørsmålet blir således om denne striden medfører at hensyn
bak reguleringsfonnålet blir vesentlig tilsidesatt.

Hovedhensynet bak reguleringsbestemmelser generelt er at det gjennom en grundig
prosess skal defineres hvilke fonnål de ulike delene skal ha, for å gi et velfungerende
reguleringsområde. Kjernen i boligformålet er å sikre en sammenheng og hannoni i
det aktuelle felt, og dette gjøres gjennom en restriktiv holdning til flere enheter på
hver eiendom. Ny bebyggelse skal således innpasses i en bestående «enebolig»-
struktur,og måunderordnesegbeståendebygningerbådenårdetgjelderutseende
og bruksfonnâl.

l Fålesloråsen er det per dags dato en konsekvent kultur av eneboliger, og tidligere
utbyggere har fulgt reguleringsbestemmelsene og bruksfonnälet ved prosjektering og
utføring av tiltak. I omrâdet har det ikke blitt gitt tillatelse til oppføring av verken tre-
eller firemannsboliger tidligere og rådmannen mener denne praksisen bør fortsette.
Oppføring av firemannsbolig i Fålesloråsen kan etter Rådmannens syn heller ikke
anses som en beskjeden overskridelse. En omgjøring til hele fire separate boenheter
vil medføre et kraftig brudd med bruken ellers i området, og vil således medføre at
hensyn bak regulenngsformålet blir vesentlig tilsidesatt.

Ansvartig søker anfører at en dispensasjon vil være svært fordelaktig da bygget nå er
seksjonert til fire boenheter med fire forskjellige eiere. Det legges vekt på beboerne
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har havnet uforskyldt i en svært vanskelig situasjon og at samtlige beboere har
tinglyst store lån på sine respektive boenheter.

Rådmannenser at detteer en vanskeligsituasjon.Likevelmådet presiseresat
selger selv valgte å selge disse enheter før de var godkjent etter plan- og
bygningsloven. Dette til tross for at det ble presisert av oppmålingsavdelingen at
seksjonering til flere enheter ikke ville få virkning overfor byggesaken. Rådmannen
mener derfor at en eventuell løsning av eierforholdet i bygget er underlagt søkers
eget ansvar.

Rådmannen erkjenner at det fra kommunens side ble antydet at seksjon 3 i bygget vil
kunne godkjennes ved innsending av søknad om bruksendring. Ansvarlig søkers
advokat har imidlertid tolket denne antydningen som en «uforbeholden
godkjennelse». Rådmannen svarer til dette at det har blitt presisert både for ansvarlig
søker og advokaten at dispensasjonssøknaden først må vurderes konkret, og at
noentillatelseikkeblirgitt før endeligvedtaker fattet i saken.Rådmannenmener
således at salg av de øvrige seksjoner ikke burde funnet sted før vedtak var fattet og
saken var avgjort.

Nabo på gnr. 107 bnr 633 har videre kommet med merknader til bruksendringen. Det
vektlegges at en bruksendring til firemannsbolig vil medføre økt trafikk på hennes vei.
Videreblirdetanførtat søkerhartinglystveirettoverhenneseiendomog at denne
ikke var ment til fire ulike enheter. Rådmannen slutter seg til anførselen om at den
omsøkte bygning klart vil medføre en økt belastning på veien. Rådmannen presiserer
dog at det er selve adkomstproblematikken i seg selv som blir vektlagt i denne
vurderingen. En eventuell strid vedrørende innholdet av tinglyst veirett er et
privatrettslig anliggende som ikke vil bli vektlagt her.

Omsøkt eiendom ligger imidlertid dårlig til hva gjelder adkomst, da den ligger helt i
utkantenav reguleringsområdetvedet noksåbrattterreng.Eiendommenharikke
direkte adkomst fra kommunal vei, men må benytte seg av en privat veirett over gnr.
107 bnr. 633. Det vil heller ikke være mulig å etablere ny adkomst på østsiden av
bygget da terrenget her er svært bratt. Dette understreker i hvor liten grad
eiendommen er egnet til en firemannsbolig.

Søker viser til at det skal etableres parkeringsplasser til 9 biler på eiendommen.
Rådmannen har ingen merknader til dette, da 9 parkeringsplasser er innenfor kravet
ved etablering av firemannsbolig.

Nabo vektlegger videre at etablering av fire ulike boenheter klart vil medføre
betraktelig mer støy og støv på eiendommen. Rådmannen slutter seg til dette. Fire
boenheter vil utvilsomt skape mer trafikk og støy på eiendommen. Dette er støy som
nabo ikke kunne forutsett, da eiendommen i utgangspunktet kun var beregnet til
enebolig med en liten hybelleilighet. Følgene av bruksendringen vil således klart få
en innvirkning på naboen.

Rådmannen finner imidlertid grunn til å legge avgjørende vekt på at de bebygde
eiendommer ellers i området består av eneboliger eller eneboliger med
hybelleiligheter.Naboenevil i detteregulerteområdetdermedha enforventningom
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at ny bebyggelse i området skal følge gjeldende reguleringsbestemmelser. Det er
også mange ubebygde eiendommer i området, og en dispensasjon i dette tilfellet vil
dermed ha en alvorlig presedensvirkning der konsekvensen blir uheldig uthuling av
reguleringsplanen. En dispensasjonspraksis i området vil igjen kunne medføre
forskjellsbehandling, da de som har bygget hittil i området, har bygget i den tro at
reguleringsplanen er et juridisk bindende dokument.

Tatt i betraktning fremtidige byggesøknader i området må det dermed legges til
grunn at en dispensasjon i dette tilfelle vil medføre ulemper som etter rådmannens
syn vil veie betraktelig tyngre enn fordelene. Slik rådmannen ser det kan kommunen
ikke ta hensyn til den økonomiske situasjonen til ansvarlig søker.

Alternativer:
Rådmannen presiserer at en bruksendring som den omsøkte bør avklares i
overordnet plan. Reguleringsplanen er styrende i dette området og formålet er å
skape langsiktighet, stabilitet og forutberegnelig saksbehandling i kommunen.
Reguleringsplanen er et juridisk bindende dokument, og rådmannen ser det slik at en
dispensasjon fra formålet klart vi undergrave reguleringsplanens styringsverdi.
Rådmannen viser til at en eventuell tilrettelegging for firemannsboliger må skje
gjennom omregulering, og ikke gjennom dispensasjon. Sjef for plan og utvikling har
imidlertid uttalt at en omregulering av eiendommen ikke vil la seg gjøre, både på
grunn av tilkomst og på grunn av presedensvirkninger.

Konklusjon:
Etter en konkret helhetsvurdering finner Rådmannen at en bruksendring til
firemannsbolig klart vil medføre at de hensyn reguleringsformålet er ment å ivareta, i
for stor grad vil bli skadelidende. Rådmannen finner videre at en kvalifisert overvekt
av ulemper vil gjøre seg gjeldende ved en bruksendring som den omsøkte. Av denne
grunn må søknad om dispensasjon avslås i medhold av plan- og bygningsloven § 19-
2andre Iedd.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i Oslo og Akershus innen tre uker, jf. plan-
og bygningsloven § 1-9 jf. forvaltningsloven kapittel 6. Klagen skal være skriftlig og
begrunnet. Klagen skal sendes As kommune v/bygningsavdelingen, postboks 195,
1430 Ås eller på e-post til gost@as.kommune.no.

Klagen vil først bli behandlet i hovedutvalg for teknikk og miljø. Dersom vedtaket
opprettholdes vil klagen oversendes til fylkesmannen i Oslo og Akershus til
avgjørelse.

ikrafttredelse:
Vedtaket trer i kraft etter klagefristens utløp.
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lÆÅs kommune 

Gnr 107 Bnr 634 - Slorhøgda 10 - Bolig - Dispensasjon -
Bruksendring fra enebolig m/hybelleilighet til firemannsbolig

Saksbehandler:SiljeMarieRaad Saksnr.:14/00405-27
Behandlingsrekkefølge Møtedflw
Hovedutvalgforteknikkogmiljø 03-05-2014

Rådmannens innstilling:
Hovedutvalgfor teknikkog miljøavslårsøknadom dispensasjontil bruksendringfra
eneboligmed hybelleilighettil flremannsbolig.Avslagethjemlesi plan- og
bygningsloven§ 19-2 andre ledd.

As,25.04.2014

Amt Øybekk
Teknisksjef

Trine Christensen
Rådmann

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalgforteknikk og miljø

Vedlegg som følger saken trykt:
Vedlegg 1 - Søknad om tillatelse i ett trinn, Vedlegg 2 - Tegninger, Vedlegg 3 - Brev
fra oppmålingssjefHalvorBruun,Vedlegg4 - Reguleringsplanfor Fålesloråsen,_
Vedlegg 5 - Reguleringskartfor Fålesloråsen,Vedlegg 6 - Merknaderfra ansvarlig
søker, Vedlegg7 - informasjonom nye naboer , Vedlegg 8 - Kommentarertil
saksfremlegg

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:
Samtlige dokumenter i saken

Vedtak i saken sendes til:
Ansvarlig søker
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag
Bygningsavdelingen i Ås kommune har mottatt søknad fra foretaket Zephyr Norge.
Søknaden gjelder bruksendring av bolighus i Slorhøgda 10, på gnr. 107 bnr. 634.
Godkjent enebolig med hybelleilighet er tenkt omgjort til firemannsbolig
(vedlegg 1 og 2)

Bakgrunn for saken:
igangsettingstillatelse til det omsøkte bolighus ble gitt 25.10.2007.Tillatelsen gjaldt
oppføring av frittliggende enebolig i to etasjer med integrert garasje, hvor en del av
kjelleretasjen var avsatt til separat hybelleilighet. Seksjonering av de to enhetene ble
tinglyst den 19.12.2007i regi av oppmålingsavdelingen iÅs kommune.

f i

    
  

Ucw t- uke: wzf

,, .._k».....;_.._.__. .w_....,..., ,.__._..,_-¢,_... <_-_-_.._a..'_..«

Førsteetasje - (fargepåført av saksbehandler)- Tegninger innsendt ifm. byggesøknaden
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Kjelleretasje - (farge pàførtav saksbehandlar)- Tegninger innsendt lfm. byggasøknaden
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Etter seksjoneringen ble det klart at den integrerte garasjen i hovedenheten ikke var
egnettil dennebrukenogdenble senereinnredetsomoppholdsrommedegen
inngang fra vaskerommet. Reviderte tegninger med denne løsningen ble godkjent,
og det ble senere utstedt ferdigattest den 19.01.2010.
De godkjente tegningene fra 19.01.2010 viser at det nå er satt inn trapp fra
hovedenhetens1.etg.og opptil et ukjentloftareal.Detteblir ikkeredegjortfor.
Videre er trappen fra hovedenhetens 1. etg og ned til hovedenhetens kjellerdel nå
fjernet.
Bygningsavdelingen forholdt seg imidlertid kun til omsøkt endring av garasjedelen. At
trappen ned til kjellerdelen var fjernet ble derfor ikke registrert på dette tidspunkt.

JfÉÅLJ

    
 

 
Førsteetasje- (farge påført av saksbehandler)- Trappfra hovedenhetens1. etg og ned til
hovedenhetens 2. etg er fjernet.
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Kjelleretasje - (farge påført av saksbehandler) - Trapp fjemet
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Den 14.04.2010 ble reseksjonering av bygget til tre separate boenheter tinglyst.
Tiltakshaverhaddenåinstallertkjøkkenogetablertennyboenheti kjellerenutenå
byggemelde dette. Seksjonering etter eierseksjonsloven kan utføres selv om
oppdelingtil treenheterikkeergodkjentet terplan- ogbygningsloven.
Seksjoneringenblederforutførtuavhengigavhvilkenbyggetillatelsesomlå til grunn
for bygget. I praksis forelå det derfor en ferdig seksjonert tremannsbolig i medhold av
eierseksjonsloven. Det hadde imidlertid verken blitt søkt om, eller gitt tillatelse til
bruksendring til tremannsbolig etter plan- og bygningsloven. Bygningsavdelingen
anså dermed fortsatt bygningen som en enebolig med hybelleilighet, da tiltakshaver
ikke hadde opplyst eller søkt om noe annet.
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Kj°"°"P'3" ' (farge llàført av saksbehandlar) - Tegning innsendt I forbindelse med resksjonering tll tre
S9k5l°l1El'‘ Nyenhet i kjellereretablert, 1. etg erufor andret

Den 03.06.2010 mottok bygningsavdelingen søknad om tillatelse til oppføring av
tilbygg til kjellerdelen i eneboligen. Kontaktperson med oppgitt e-postadresse vari
søknaden nåværende nestleder i Zephyr Norge. Tegningene av tilbygget ble
godkjent og stemplet. Det ble på dette tidspunkt heller ikke opplyst fra tiltakshavers
sideom atboligenalleredevarreseksjone rttiltreenheter.Detblederforfra
bygningsavdelingens side lagt til grunn at utbyggingen kun var av behov for utvidelse
av eksisterende enebolig. Tillatelse til tiltaket ble gitt 21.06.2010.

Bygningsavdelingen ser i ettertid at godkjente tegninger innsendt i forbindelse med
SøknadOmtilbyggviseratbyggetalleredeh erer oppdelti fire ulikeenheter.
Nytt kjøkken var nå installert i tidligere garasjedeli 1. etg, og denne delen var nå i
praksisfradeltsomegenenhetutenat forholdetvarbyggemeldt.

Fra bygningsavdelingens side var det imidlertid kun omsøkt tilbygg som ble vurdert
på disse tegningene, og ikke resten av bygget. Videre må det presiseres at godkjente
tegninger ikke eliminerer søknadsplikten ved bruksendring.
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Tegningervedlagtsøknadomtilbygg- (Fargepåførtavsaksbehandler)- egetkjøkkeni tidligere
garasjedel - etablert som egen boenhet uten byggemelding.
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Kjflelleretasje- (Farge påført av saksbehandler) ~ Tidligere del av hovedenhel er nå blltt egen boenhetv
uten trapp opp til 1. etg.
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Den 03.12.2010 ble bygningen igjen reseksjonert, denne gang til fire separate
boenhetermedhvertsitt kjøkken.Bygningsavdelingenble hellerikkepådette
tidspunkt orientert om reseksjoneringen, og var stadig i den tro at opprinnelig
byggetillatelse til enebolig med hybelleilighet var fulgt.
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Tegningervedlagt søknad om reeeksjoneringtil fire enheter - (Fargepåført av saksbehandler)
- Viser som tidligere to separate enheter med hvert sitt kjøkken.
Til orientering: Eier har brukt gamle tegninger, fra tiden før tillatelse til tilbygget ble gitt.
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Kielleretasje- (Fargepåførtavsaksbehandler)- Visersomtidligerenytt kj9kken.in9eI1tripp n'l8"°lTI
kjeller og 1. etg.
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I forbindelse med reseksjonering til fire enheter ble det fra oppmålingsavdelingens
side opplyst om at «behandling av seksjoneringssaken ikke innebærer noen form for
godkjenning av foretatte byggearbeider etter plan- og bygningsloven» (vedlegg 3). Til
tross for denne merknaden ble det ikke sendt inn søknad om bruksendring til
firemannsbolig.

Den 18.08.2011 mottok bygningsavdelingen ny søknad om tilbygg, denne gang til
eksisterende og godkjent hybelleilighet. Kontaktperson med oppgitt e-postadresse
var i søknaden også denne gang nåværende nestleder i Zephyr Norge. Opplysninger
om siste reseksjonering ble ikke oppgitt. Det ble heller ikke innsendt tegning av
oppdelt førsteetasje.
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Kjelleretasje - (Farge påført av saksbehandler) - Viser som tidligere nytt kjøkken, ingen trapp

Tre uker senere ble bygningsavdelingen gjort kjent med at seksjon 3 (kjellerdelen av
eneboligen) var lagt ut for salg på www.finn.no. Tegningene innsendt i forbindelse
med den første søknaden om tilbygg ble vurdert på nytt, og det ble da oppdaget fire
enheteri bygget.Bygningsavdelingenstartetoppfølgingav forholdetden05.09.2011.

Den 08.09.2011 mottok bygningsavdelingen e-post fra ansvarlig eiendomsmekler
med spørsmål om seksjon 3 var godkjent og ornsettelig. Seksjon 3 var nå allerede
solgt,i denforstandat budrundevar overståttog kjøperav seksjon3 var økonomisk
bundet. Bygningsavdelingen informerte her om at salg av seksjon 3 kunne gå som
planlagt, men at resten av bygningen ikke kunne selges før forholdene ellers var
avklart. Denne formuleringen var ikke ment som en «uforbeholden godkjenning» av
seksjon 3. Bygningsavdelingen la til grunn at mekler var kjent med
forvaltningspraksis og visste at en eventuell bruksendring til flere enheter uansett
krevde søknad og tillatelse før saken var endelig.

Søknadenomtilbyggettil hybelleilighetenblefor øvrigavslåttpå bakgrunnavstrid
med reguleringsplan. Det ble deretter den 03.10.2011 avholdt møte mellom
tiltakshavers stedfortreder (daværende styreleder og daglig leder i Zephyr Norge) og
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bygningsavdelingen.Oppdelingen av bygget ble diskutert. Det ble fra stedfortreder
vist til at tegningene av fire enheter ble godkjent ved behandling av det første
tilbygget. Stedfortreder ble deretter informert om at de godkjente tegningene kun
gjaldt det aktuelle tilbygget, og at seksjoneringen som ble foretatt ble gjort uavhengig
av byggetillatelsen. Godkjent Seksjoneringkunne således ikke regnes som en
bekreftelse på at selve byggesaken vari orden.

Tiltakshaver ble for øvrig registrert som daglig leder i Zephyr Norge den 15.11.2012.
Zephyr Norge er sentralt godkjent av direktoratet for byggkvalitet, med varighet fra
16.08.2012til 16.08.2015.

Løpende korrespondanse mellom tiltakshaver m/stedfortreder, advokater og
bygningsavdelingen har løpt i etterkant av dette. Det vises til saksmappen for en
utdyping av denne korrespondansen. Kjernen i samtalene er for øvrig tiltakshavers
anførsel om at Seksjoneringtil tremannsbolig/firemannsboligog godkjente tegninger
må ha virkning også på byggesaken.
Fra bygningsavdelingensside ble det presisert at det ikke kan foretas noen vurdering
av bruksendring før søknad er innsendt, og at det per dags dato kun er godkjent en
enebolig med hybelleilighet på eiendommen i medhold av plan- og bygningsloven.

Tiltakshaver sendte på dette grunnlag inn søknad om bruksendring av det aktuelle
bygget i 2013. Godkjent enebolig med hybelleilighet var tenkt omgjort til
firemannsbolig. Søknaden var imidlertid mangelfull da slikt tiltak blant annet krever
ansvarlig søker etter plan- og bygningsloven § 20-1. Søknaden ble av denne grunn
returnert.

Den 15.01.2014fratrådte tiltakshaver stillingen som daglig leder i Zephyr Norge. Den
27.01.2014 mottok bygningsavdelingenpå ny søknad om bruksendring av det
aktuelle bygget. Ansvarlig søker var nå Zephyr Norge v/ styrets nestleder.

r 
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Tegninger vedlagt søknad om bruksendring - (Farge påført av saksbehandler) - 1. etg. er oppdelt i to
enheter - seksjon 1 og seksjon 4
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Kjelleretasje - (Fargepåført av saksbehandler)- Kjellerdel oppdelt i to enheter - seksjon 2 og seksjon 3.

Fakta i saken:
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Fålesloråsen, R-106 vedtatt at
kommunestyret 01.04.2003 og sist revidert 17.11.2005 (vedlegg 4). Eiendommen er
regulert til byggeområde for boliger og faller inn under felt B1 (vedlegg 5). Det følger
av reguleringsplanens punkt 2, bokstav a) at det kun tillates oppført frittliggende
enebolig eller enebolig med hybelleilighet inntil 60 m2 BRA innenfor planens
byggegrenser. Søknaden gjelder bruksendring fra enebolig med hybelleilighet til
firemannsbolig. Da dette strider med reguleringsbestemmelsene søkes det således
om dispensasjon.

Vurdering:
Rådmann erkjenner at det fra kommunens side er gitt uheldige uttalelser i denne
saken. Det må likevel presiseres at det per dags dato kun er fattet vedtak om
tillatelse til enebolig med hybelleilighet på eiendommen. Tinglyst Seksjonering til
firemannsbolig får ingen direkte virkning overfor dette aktuelle vedtaket.

Forholdetmåsåledesvurderessomen normalbyggesak,somi dettetilfelleer en
søknad om bruksendring fra enebolig med hybelleilighet, til firemannsbolig. Tiltaket
kommer i strid med pbl. § 12-4 "rettsvirkninger av reguleringsplan". jf.
Reguleringsplan for Fålesloråsen punkt 2, bokstav a). En tillatelse som omsøkt kan
derfor bare gis dersom det med hjemmel i pbl § 19-2 kan gis dispensasjon fra
reguleringsformålet. En dispensasjonssøknad må vurderes konkret etter
dispensasjonsregelen i plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd, hvor det heter:

"Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering (..)"
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Det Iegges følgelig opp til en samlet interessevurdering der hensyn bak den konkrete
reguleringsbestemmelsen må tillegges stor vekt. Pbl § 19-2 er lagt opp til å ha en
høyere terskel for dispensasjon enn den tidligere plbl § 7, og forarbeidene legger opp
til at det ikkeer tilstrekkeligmedalminneliginteresseovervekt,det måværeen klar
overvekt av hensyn som taler for dispensasjon før dette kan gis, jf. Ot.prp.nr 32
(2007-2008).

Omsøkteiendomomfattesav reguleringsplanfor Fålesloråsen,oger avsatttil
byggeområde for boliger. Innenfor dette området tillates det oppført frittliggende
boliger, det vil si enebolig og enebolig med hybelleilighet inntil 60 m2 BRA. Omsøkt
hus er i dag godkjent som enebolig med hybelleilighet under 60 m2. Dette er således
i tråd med gjeldende reguleringsbestemmelser. En bruksendring til firemannsbolig vil
imidlertidsomnevntværei stridmeddettereguleringsformålet.Spørsmåletblir
såledesomdennestridenmedførerat hensynbakreguleringsformåletblir vesentlig
tilsidesatt.

Hovedhensynet bak reguleringsbestemmelser generelt er at det gjennom en grundig
prosess skal defineres hvilke formål de ulike delene skal ha, for å gi et velfungerende
reguleringsområde. Kjernen i boligformälet er å sikre en sammenheng og harmoni i
det aktuellefelt,og i dennesakengjøresdettegjennomen restriktivholdningtil flere
enheter på hver eiendom. Ny bebyggelse skal således innpasses i en bestående
eneboligstruktur,ogmå underordnesegbeståendebygningerbådenårdetgjelder
utseende og bruksformål.

I Fålesloråsen er det per dags dato en konsekvent kultur av eneboliger, og tidligere
utbyggere har fulgt reguleringsbestemmelsene og bruksformålet ved prosjektering og
utføring av tiltak. I området har det ikke blitt gitt tillatelse til oppføring av verken tre-
eller flremannsboliger tidligere og rådmannen mener denne praksisen bør fortsette.
Oppføringav firemannsboligi Fålesloråsenkanetterrådmannenssynhellerikke
anses som en beskjeden overskridelse. En omgjøring til hele fire separate boenheter
vil medføre et kraftig brudd med bruken ellers i området, og vil således medføre at
hensyn bak reguleringsformålet blir vesentlig tilsidesatt.

Ansvarlig søker anfører at en dispensasjon vil være svært fordelaktig da bygget nå er
seksjonert til fire boenheter med fire forskjellige eiere. Det Iegges vekt på beboerne
har havnet uforskyldt i en svært vanskelig situasjon og at samtlige beboere har
tinglyst store lån på sine respektive boenheter.

Rådmannen ser at dette er en vanskelig situasjon. Likevel må det presiseres at
tiltakshaver selv valgte å legge enhetene ut for salg før de var godkjent etter plan- og
bygningsloven. Rådmannen mener derfor at en eventuell løsning av eierforholdet i
bygget er underlagt tiltakshavers eget ansvar.

Ansvarlig søker anfører at det i forbindelse med seksjonering til tre enheter ikke ble
opplyst fra kommunens side om at endringene som var foretatt var søknadspliktige
etter plan- og bygningsloven (vedlegg 6). Til dette svarer rådmann at saken består av
to deler som behandles av to ulike avdelinger. Seksjonering etter eierseksjonsloven
kan utføres uavhengig av hvilken byggetillatelse som ligger til grunn for bygget. Ved
endringer slik som i dette tilfellet er det således tiltakshavers eget ansvar å sørge for
at tiltakene er i tråd med gjeldende regelverk.
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Det må også presiseres at tiltakshaver ved seksjonering til fire enheter ble gjort
oppmerksompå at behandlingav seksjoneringssakenikkeinnebarnoenformfor
godkjenning av foretatt byggearbeider etter plan- og bygningsloven. Til tross for dette
gikktiltakshaveri gangmedsalgetav seksjon3, utenå søkeom bruksendring.

Rådmann erkjenner at det fra kommunens side ble antydet at seksjon 3 i bygget vil
kunne godkjennes ved innsending av søknad om bruksendring. Ansvarlig søkers
advokat har imidlertid tolket dette utsagn som en «uforbeholden godkjenning».
Rådmannen svarer til dette at det har blitt presisert i forbindelse med salg av seksjon
3at noen bindende tillatelse ikke blir gitt før det sendes inn søknad om bruksendring.
Rådmannenmenersåledesat salgav seksjon3 ikkeburdefunnetstedfør vedtak
var fattet og saken var avgjort.

Ansvarlig søker anfører at de ikke fikk videreformidlet infomtasjonen som ble gitt til
mekler i september 2011 om at resten av bygningen ikke kunne selges før
forholdene ellers var avklart. Det vises videre til at søknad om bruksendring ble
innsendt så fort de fikk instruks om dette (vedlegg 6). Rådmannen presiserer at
budrunde for seksjon 3allerede var utført da korrespondansen med mekler fant sted.
Kjøper av denne enheten var således allerede økonomisk bundet, dette til tross for at
tiltakshaver nå var kjent med at behandling av seksjoneringssaken ikke innebar noen
form for godkjenning av foretatte byggearbeider etter plan- og bygningsloven.

Tidligere nabo på gnr. 107 bnr 633 kom med merknadertil bruksendringen. Det
presiseres at denne nabo nå har flyttet og at de nye naboene ikke har merknader til
bruksendringen (vedlegg 7). Av hensyn til sakens opplysning finner rådmann likevel
at merknadene til tidligere nabo bør belyses. Det vektlegges at en bruksendring til
firemannsbolig vil medføre økt trafikk på tilkomstveien til eiendommen, som er
betinget av privat veirett over naboeiendommen. Videre blir det påpekt at denne
veiretten ikke var ment til fire ulike enheter. Rådmannen slutter seg til anførselen om
at denomsøktebygningklartvil medføreenøktbelastningpå veien.Rådmannen
presiserer dog at det er selve tilkomstproblematikken i seg selv som blir vektlagt i
denne vurderingen. En eventuell strid vedrørende innholdet av tinglyst veirett er et
privatrettslig anliggende som ikke vil bli vektlagt her.

Omsøkt eiendom ligger imidlertid dårlig til hva gjelder tilkomst, da den er plassert helt
i utkanten av reguleringsområdet ved bratt terreng. Eiendommen har ikke direkte
tilkomst fra kommunal vei. men må benytte seg av en privat veirett over gnr. 107 bnr.
633. Rådmannen anser denne tilkomstsituasjonen som problematisk. En
firemannsbolig som den omsøkte bør i utgangspunktet ha direkte tilkomst fra
kommunalvei, og ikke benytte seg av en privat veirett.

Det vil heller ikke være mulig å etablere ny tilkomst på østsiden av bygget da
terrenget her er svært bratt. Det vil således ikke være mulig for ansvarlig søker å
etablere annen tilkomst enn den som allerede blir benyttet idag. Dette understrekeri
hvor liten grad eiendommen er egnet til en firemannsbolig.

Ansvarlig søker viser til at det skal etableres parkeringsplasser til 9 biler på
eiendommen. Rådmannen har ingen merknader til dette, da 9 parkeringsplasser er
innenfor kravet ved etablering av firemannsbolig.
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Tidligere nabo vektlegger videre at etablering av fire ulike boenheter klart vil medføre
betrakteligmerstøyog støvpåeiendommen.Rådmannensluttersegtil dette.Fire
boenheter vil utvilsomt skape mer trafikk og støy på eiendommen. Følgene av
bruksendringenvil såledesklartfå en negativvirkningsom naboeneetter
reguleringsbestemmelsene i utgangspunktet burde vært foruten. Det gjentas likevel
at de nye naboene ikke har merknader til bruksendringen.

Ansvarlig søker viser til at det ved første søknad om tilbygg kom frem at søknaden
gjaldt «seksjon 3». Rådmann slutter seg til at bygningsavdelingen burde satt seg
bedre inn l de faktiske forhold på dette tidspunkt. Likevel må det presiseres at
bygningsavdelingen forholder seg til det tiltaket som er omsøkt og behandler dette
etter gjeldende regelverk. Da bygningsavdelingen ikke var gjort kjent med
oppdelingen i fire enheter, var anvendt terminologi i søknaden heller ikke noe som
ble vektlagt.

Rådmann erkjenner dog at det er forhold i denne saken som av bygningsavdelingen
burde blitt avdekket på et tidligere tidspunkt. Det er likevel slik at bygningsavdelingen
forholder seg til det konkrete forhold som er omsøkt. Kommunen har ikke kapasitet til
å foretaetterkontrolli hversak for å sikreat innsendtetegningerer i trådmed
tidligere gitt tillatelse.

Rådmanner blittgjortkjentmedat kjøperavseksjon3 nå harengasjertadvokatfor
mulig heving av kjøp. Heving av kjøp vil dessverre klart sette ansvarlig søker i en
økonomisk vanskelig situasjon. Rådmannen finner imidlertid ikke à kunne vektlegge
dette.    

Nestleder i Zephyr Norge har vært involvert i byggeprosjektet siden 03.06.2010.
/ Firmaet ble registrert i Brønnøysundregistrene den 09.10.2010, og det legges

/ således til grunn at Zephyr Norge har ytt rådgivning til tiltakshaver siden senest
denne dato. Det gjentas også at tiltakshaver selv var daglig leder i firmaet fra
15.11.2012til 15.01.2014.

   

  

 

Zephyr Norge driver byggteknisk konsulentvirksomhet og prosjektering, kontrolleríng
og utførelse av bygg og anlegg. Foretaket har også som nevnt sentral godkjenning
hos Direktoratet for byggkvalitet.

Disse opplysningene tilsier at det må kunne forventes en viss kjennskap til gjeldende
regelverk og det faktum at bruksendring er søknadspliktig. Av tiltakshaver kan det
ikke forventes det samme. Rådmann finner imidlertid grunn til å stille høyere krav til

l tiltakshaver i dette tilfellet, da vedkommende har fått bistand fra Zephyr Norge siden
senest 09.10.2010, og i tillegg har vært ansatt som daglig leder i firmaet.   

  

r

På dette grunnlag finner rådmannen ikke å kunne vektlegge tiltakshavers
økonomiskesituasjoni denn j

'te

Rådmannen finner i stedet grunn til å legge avgjørende vekt på at de bebygde
eiendommer ellers i området består av eneboliger eller eneboliger med
hybelleiligheter. Naboene vil i dette regulerte området dermed ha en forventning om
at ny bebyggelse i området skal følge gjeldende reguleringsbestemmelser.
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