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Saksutskrift 
 
 
 

Gnr 111 Bnr 267 - Kjærnesveien 95 - Støttemur - Klage  
 
Saksbehandler:  Annette Grimnes Saksnr.:  13/05265-11 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 29/14 03.04.2014 
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 40/14 08.05.2014 
 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 08.05.2014: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 08.05.2014: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø opprettholder rådmannens vedtak av 20.11.2013, sak 
nr. 13/05265-2. Klagen tas ikke til følge da det ikke foreligger søknad om dispensasjon. 
Saken oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for avgjørelse. 
 
 

 
 
Saksutskriften bekreftes 
Ås, 13.mai 2014 
 
 
Rita Stensrud 
Konsulent  
Politisk sekretariat 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Tidligere behandlinger 
 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 03.04.2014: 
Utvalget var på befaring før møtet. 
Saken ble utsatt pga. møtets varighet. 
 
Votering: 
Det ble ikke votert. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 03.04.2014: 
Saken utsettes. 
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Saksfremlegg 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø opprettholder rådmannens vedtak av 20.11.2013, sak 
nr. 13/05265-2. Klagen tas ikke til følge da det ikke foreligger søknad om dispensasjon. 
Saken oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for avgjørelse. 
 
Ås, 21.03.2014 
 
Trine Christensen Arnt Øybekk 
Rådmann Teknisk sjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg fro teknikk og miljø   
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø   
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1. Søknad om tillatelse,  
Vedlegg 2. Tegninger ,  
Vedlegg 3. Avslag på søknad om støttemur ,  
Vedlegg 4. Klage på vedtak om avslag 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Bildedokumentasjon av muren 
Reguleringsplan for Nebbaveien (R-212), vedtatt av kommunestyret 21.04.2004. 
Revidert 16.12.2004. Eiendommen er avsatt til boligformål. 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Siv. ing. Thorleif Andresen, Sundbyveien 119, 1407 Vinterbro 
Henriette Sæther, Kjærnesveien 95, 1407 Vinterbro 
Arnfinn Engebretsen, Kjærnesveien  
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Saken gjelder etteranmeldt søknad på oppført støttemur for Kjærnesveien 95 på gnr. 
111, bnr. 267. Søknaden ble avslått i delegert vedtak 20.11.2013. Avslaget er påklaget 
av ansvarlig søker. Størrelsen på støttemuren utløser krav til søknadsplikt. Muren ble 
oppført av tiltakshaver uten nødvendig godkjent byggesøknad. Det er ikke søkt om 
dispensasjon i henhold til PBL. §19-1 fra avstandskrav til eiendomsgrense i PBL § 29-4.  
 
Det er innsendt og godkjent garasje på eiendommen, men tiltakshaver har unnlatt å 
informere rådmannen om at garasjen er avhengig av en stor støttemur for å få 
gjennomført tiltaket med garasjen. Rådmannen fattet vedtak på bakgrunn av innsendt 
dokumentasjon. 
 
Garasjen ble godkjent samtidig med at grensejustering ble godkjent, men ikke iverksatt. 
Berørt nabo har trukket tilbake sin enighet om grensejustering etter at han klaget på 
støttemuren som ble oppført uten nabovarsling og nødvendig byggesaksbehandling.  
 
Rådmannen har i brev av 16.10.2013 gjort tiltakshaver oppmerksom på at manglende 
grensejustering vil føre til at garasjen komme nærmere eiendomsgrensen til vei enn 1,5 
meter. På bakgrunn av dette anbefaler rådmannen ny plassering av garasjen nord-øst 
for boligen dersom endret plassering lar seg gjennomføre. Den ulovlig oppførte muren 
bør fjernes nå som naboen har protester. Dessuten vil ikke denne muren ha noen 
funksjon når garasjens plassering ikke kan godkjennes på grunn av manglende 
grensejustering. Det er varslet om sikring av mur inntil rivearbeider er utført.  
   
Fakta i saken: 
Arbeidet med ulovlig oppført mur ble krevet stanset i brev av 05.09.2013. Tiltakshaver 
sendte inn redegjørelse den 25.08.2013, hvor tiltakshaver opplyser om at han ikke var 
kjent med søknadsplikten for muren og behovet for sikring av terrenget under garasjen. 
Ved nabovarsling ble det orientert muntlig om muren. Etter rådmannens første befaring, 
er det fylt masser inntil muren og anlagt parkeringsplass.  
 
Det kan synes som om tiltakshaver ikke har prosjektert muren i forkant av 
byggearbeidene. Ansvarlig søker har på vegne av tiltakshaver vurdert sikkerheten av 
støttemuren til å være ok dersom muren sikres med strekkstag inni støpt garasjegulv og 
utenpåliggende pilarer som festes i underliggende fjell. Ved beregning anbefaler søker 
å spenne fast den høyeste del av muren i topp mur med strekkestad inn i støpt 
garasjegulv med videre i brev av 30.10.2013.  
 
Muren er oppført i betong med høyde opp til 2,5 meter fra terreng. Muren skal sikre 
terrenget under omsøkt garasje på eiendommen. Muren er høyere enn kriteriene i PBL 
§ 20-3 og er således å regne som søknadspliktig etter PBL. § 20-3. 
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I følge PBL. § 29-4 er det krav om 4 meter til nabogrense for støttemur som er 
søknadspliktig. Når kravene i PBL. § 29-4 ikke er oppfylt skulle det ha vært søkt om 
dispensasjon fra avstandsbestemmelsene i § 29-4. Rådmannen har ikke funnet å kunne 
godkjenne innsendt søknad da den ikke er i tråd med gjeldene bestemmelser. Dessuten 
finner kommunen at tiltaket heller ikke er i tråd med PBL 29-2 krav om god visuell 
kvalitet. Det vises til drøftelser av PBL. § 29-2 i vedtak om avslag. 
 
 
Klagen 
Rådmannen mottok klage på vedtaket den 17.02.2014 innen klagefristen utløp, da det 
er gitt utvidet frist for klage i dette tilfellet.  
 
Ansvarlig søker konkluderer med at rådmannen burde ha sett at muren er en naturlig 
videreføring av garasjen, selv om det ikke sto i søknad om oppføring av garasje at det 
skal bygges en mur. Hadde rådmannen avslått søknaden for garasjen hadde ikke 
denne saken vært til behandling. Naboen som har klaget på muren har skriftlig 
«godkjent nabovarsel for garasje», men i etterkant trukket sin underskrifter både for 
garasje og en grensejustering mot øst for forutsetning for garasje». Naboen har nektet 
bygging av mur. Søker ber rådmannen finne en løsning i fellesskap mellom partene. 
 
Rådmannens kommentar til klagen: 
Nabo samtykket i praksis til garasjen ved ikke å komme med merknader innen 2 uker, 
men muren var en bristende forutsetning som naboen aldri kunne forutse og dermed 
heller ikke samtykke eller protestere mot. Muren ble oppført uten nabovarsling. 
 
Ettersom naboen har trukket sitt samtykke til grensejustering vil ikke kommunen kunne 
iverksette grensejusteringen, og det innebærer at gammel eiendomsgrense gjelder.  
 
Det vises til tidligere vedtak hvor muren kan sikres, men vil fortsatt være i strid med 
visuelle kvaliteter i følge PBL. §29-2 og vil ikke kunne godkjennes.  
 
Konsekvenser av at klager blir hørt 
Muren må fjernes av et kvalifisert person/firma på tiltakshaver regning.  
 
Alternativer 
Dersom klagen blir avvist og avslag på muren vil bli opprettholdt, kan tiltakshaver prøve 
saken på nytt ved å fremme søknad om dispensasjon fra PBL. §29-4 – avstand til 
nabogrense.  Hovedutvalget kan nå ikke ta stilling til søknad om dispensasjon for 
oppføring av mur, så lenge det ikke har vært søkt om dette.  
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Rådmannen finner ikke at det i klagen fremmes nye momenter som bør medføre 
endring av vedtak i delegert sak nr. 13/0526-2. Avslaget bør av denne grunn 
opprettholdes. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Vedtaket trer i kraft etter klagefristens utløp. 
 


	Saksutskrift

