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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV OM AVSTAND "
STØTTEMUR TIL NABOGRENSE. TILLE GGSOPPL YSNINGER

å

PROSJEKT: GNR.l11 BNR 267 Kjærnesveien 95 1407 Vinterbro _,p .. -153‘:fi'i=k"
Tiltakshaver: Henriette Sæther K),1.1'.Qff ,_4s /:__
Ansv. Søker: Siv.ing. Th. Andresen f' -' “ri I “i i 3 j' ,- \ fil
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Det vises til innsendt søknad om tillatelse til tiltak samt saksutskrift fra hovedutvalg
for teknikk og miljø datert 13. mai 2014.
Videre vises til dispensasjonssøknad innsendt 02.05.14.
I brev fra Ås kommune Deres ref. 13/05265-17, etterlyses en mer omfattende
begrunnelse for vår innsendte dispensasjonssøknad.

Denne saken er vanskelig i det den egentlig omfatter 3 saker, nemlig søknad om garasje,
søknad om grensejustering og søknad om mur.
Kommunens saksutredning har fått med seg det som hittil har skjedd, men å la en
påstått mangelfull dispensasjonssøknad være avgjørende i saken, synes jeg er å gå
litt for langt.

I forb. med ny dispsøknad for plassering av støttemur ble det sendt ut nye nabovarsler.
Innen fristens utløp er det kun kommet en protest fra Amfinn Engebretsen.
Han føler at det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål og fastholder sine tidligere
Bemerkninger i protestbrev av 8.nov. 2013.
Kopi av nabovarsler vedlegges.

Tilleggsopplysninger:

Ulemper: Iflg. eneste nabo som har protestert på nabovarsler, så er ulempene ved mur
listet opp i naboprotest. Jeg gjentar disse som følger:
1) Mur bygget uten byggemelding, uten faglig tilsyn, uten nabovarsel
2) Mur er skjemmende og til sjenanse for nabo og omgivelser
3) Mur stenger for lys og gir følelse av å være innestengt
4) Mur betyr verdireduksjon av naboens tomt
5) Mur er for høy og for nær grense
6) Mur føles truende og fare for sprekkdannelse
7) Ansvarshavende har kontrollert etter at muren er bygget.
8-10) Spørsmål om konstruksjonssikkerhet.
I tillegg, notat av 8.nov. 13 div. bemerkninger fra samme nabo.

Disse bemerkninger gjelder garasje, parkering og grensejustering.

Mine kommentarer til ovennevnte ulemper:
l) Korrekt
2) Ren skjønnsbetraktning. Ingen andre naboer har protestert. Se

min senere fremstilling av fordeler.
3) Fjellveggen tilgrodd med busker og trær tok like mye lys som mur
4) Oppsatt mur tror jeg vil øke verdien på eiendommen, se min senere

fremstilling av fordeler.
5) Iflg. lovverk har nabo rett. Derfor søknad om dispensasjon.
6) Mur er armert for sprekkdannelse. Hvorvidt muren kan føles truende

eller sikring kan diskuteres.
7-l0)Svar på disse spørsmål er gitt i bilag til opprinnelig søknad om mur.
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SØK OM DISP. VEDR. STØTTEMUR. Tilleggsopplsn. Side 2

Fordeler: 01) Helse, miljø og sikkerhet:
En nesten vertikal fjellskrent med høyde 2-3 m er ikke unaturlig
i vår natur.
I vårt tilfelle ligger denne skrenten kloss inn i et hus, dvs. huset er
bygget kloss inn i fjellveggen. Området er boligområde og barn
leker utomhus. Selve toppen av skrenten er sprengt og planet ut.
Dette kan innby barn til å benytte plassen som lekeplass såfremt
det ikke bygges garasje. Sikkerheten for barn i området reduseres
betraktelig. Videre vil steinsprang fra fjellside samt andre løse
elementer fra platået kunne skade nedenforliggencle hytte.

02) Mur påstås å være et skjemmende element i området.
Slik muren fremstår i dag er den ikke spesielt vakker. Tiltakshaver
har hevdet at muren ikke er ferdig. Den skal kles med naturstein.
Det uteareal naboen har mot muren, dvs. mot nordøst, vil etter min
mening få et preg av ”innerom”. Hvis partene kunne bli enig ville
jeg anbefalt at hytteeier fikk bruksrett til den smale eiendomsstripe
mellom mur og grense slik at hytteeier kan beplante og holde dette
areal ved like.
Hvis en slik løsning kan bli aktuell vil verdien på hytteeiendom
stige betraktelig.

03) Areal øst for mur:
Mur ble satt opp for å sikre skrenten når man bygget godkjent
garasje på platået ved topp skrent. Dette er iflg. Sæther det eneste
sted på eiendom med plass til garasje og bilparkering. Hytte-
nabo er iflg Sæther informert om muren før bygging ble i gang-
satt. Muren er bygget som en sikringsmur og ikke et fundament
for garasje, se statiske beregn. Og tegn. fra Th. Andresen.
Nabo er redd for drensvarm (grunnvann) fra mur og inn på sin eiendom.
Den vannmengde som vil komme i fremtiden er ikke større enn
den alltid har vært, heller langt mindre. Hvis garasje blir bygget
vil ca 50m2 nedslagsfelt på platå fanges opp av garasjetakets
takrenner og føres nordover på egen grunn.

Ut fra ovenstående kan jeg ikke se at muren får noen negativ betydning for nabo eller område.
En flott naturstensforblendet flate i bakkant av hytte er langt flottere enn en rufsete fjellflate
bevokst med kratt og busker. Når man ser på HMS i området, vil muren ha stor posetiv
betydning.
I et vedlegg til denne tilleggsopplfingg til dispsøknad har tiltakshaver kommet med
ytterligere opplysninger som jeg ber om blir betraktet som en del av dette brev.

”Qt/Km
h. Ándresen



Siv.ing.Th.Andresen Oslo 16.mai 2014

Sundbyveien 119

1407 Vinterbro

Ref: disp.søknad for plasseringav støttemur.

Gnr. 111 - Bnr.267 Kjærnesveien95 - Askommune.

Bemerkninger til nabovarsel av 2.mai 2014:

Jegopplever dette som en svært komplisert sak både for utbygger og for meg

selv, og jeg må be om forståelse for at jeg forsøker å ivareta mine rettigheter
slikjeg ser det, med hensyntil min eiendom, såvel som den andre part gjør.

For meg handler ikke dette om å være vanskeligeller ikke, men det er faktisk

jeg som er kommet ufrivillig i denne situasjonen.

Sliksom støttemuren står og ser ut i dag har jeg dessverre vanskeligheter med
å kunne godta. Jegkan ikke se at det vedlegges noe i nabovarslet hvordan

utbygger har tenkt segmurens endelige form og utseende, og om det finnes

muligheter og vilje for endringer på det hele.

Utbygger har heller ingen garanti for at muren vil gi muligheter for plassering

av garasje som ønskelig,og om det finnes vilje til endringer i de planene.

Da er ogsåspørsmålet om hensikten med denne muren, og til hvilken nytte?

For meg er det fortsatt mye ubesvart, og jeg ser beklageligvisingen annen

mulighet enn å fastholde mine tidligere bemerkninger av 8.november til

mottatt nabovarsel av 21.oktober 2013. ( Gjenpart vedlegges).

Videre vet vi at det er kommunale myndigheter som skal behandle søknaden

og skalta den endelige beslutning som alle parter må forholde segtil.
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»——, V Engebretse Gnr.111 Bnr.15O—Kjærnesveien97.
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Vedrørende Kiærnesveien 95. . Bemerkninger til nabovarsel datert

21.10,sendt 29.10, mottatt 30.10.2013

Vedlegget til nabovarslet gjør meg usikkerpå hva det egentlig søkesom, og

tegningen viser ikke alle mål og avstander.

Jeggodtar ikke den nevnte støttemur, og at den er bygget med slikdrenering

mot min eiendom.

Muren er i utgangspunktet bygget uten fagansvarligettersyn, uten

byggemeldingog uten nabovarsel.

Muren er skjemmende, og til sjenansefor meg, min eiendom og for

omgivelsene.

Muren stenger for lysog gir meg følelse av å være innestengt.

Muren vil mest sannsynligforringe verdien på min eiendom.

Muren er for høy totalt og for nær nabogrensenfor å kunne godtas.

Muren gir bekymringer for sprekkdannelserog føles truende.

Ansvarshavendeer engasjert etter at muren er bygget.

Hvilke nødvendige undersøkelser har ansvarshavendeforetatt i ettertid?

Er muren fagmessigbygget, isolert, trygt forankret og sikret mot frostskader?

Tåler muren slik belastningsom den påtenkte garasje, eventuelt annet bruk

med tilsvarende tyngde?

Denne muren har skapt utrygghet for meg og min familie.

Jeggodtar ikke at grunnvann fra naboens støttemur føres i rør ut på min

grunn.
Hvilke planer er det for å fjerne alle eksisterende rør?

Riktige antall rør og hull må oppgis og tettes.
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Bemerkninger til plassering av garasje og til eiendomsgrenser:

Jeg godtar ikke den plassering av garasje som er vist på tegning.

Garasjen vil på den måten bli for dominerende i terrenget, og vil være til

sjenanse for omgivelsene og annen bebyggelse.

Avstand til eiendomsgrenser er ikke tydelig markert på tegning.

Det blir ikke aktuelt med grensejustering mot veiområdet.

Innkjøring til eiendommen er ikke markert på kart.

Eiendomsgrenser er ikke markert på kart.

Grensepluggenemå kontrolleres på nytt.

Skader på vei, og skader på veiområde må rettes opp mot grense.

Oslo, 8. november 2013.

Arnfinn Engebretsen

Gnr.111 Bnr.150- Kjærnesveien 97.

kopi av 16.mai,`2014

  smaáfí
Arnfink/Engebréqsen
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Henriette Sæther

Fra: Henriette Sæther [henriette.saether@online.no]
Sendt: 21. mai 2014 11:00
Til: 'thorleif A3'
Emne: SV: Dokument 13/05265-17 Gnr 111 Bnr 267 - lqæmesveien 95 - Støttemur -

Søknad om dispens for plassering av mur sendt fra Ås Kommune

Hei

Momenter til svarbrev:

Kommunene har godtatt at hyttenabo har trukket sine underskrifter, jeg vil se en lov på at det er greit. ( Er det

grunnlag nok at en hyttenabo kan stoppe bygging?)

Enebolig: Har en ikke krav på å kunne ha garasje og biloppstillingsplass på egen eiendom?

Det er ikke unnlatt å informere om støttemuren da det ble søkt om garasje. Grimnes fikk alle de papirene hun ba om

i saken. Ut fra høydekvotene på kartet burde hun ha sett at det måtte søkes om muren, og bedt om det før hun

godkjente den. Hyttenabo har muntlig blitt informert om muren og på en befaring har han stilt spørsmål og de ble

besvart. Jeg informerte og forklarte så godt jeg kunne. På befaringen(3.4.14 )med politikerene fortalte jeg dette , og

Barfelt så på brevet med den godkjente garasjen og sa segenig i at dette burde vært sett av Grimnes.

Grensejusteringen er iverksatt, noe kommunene nå hevder at den ikke er. Hvordan da kan de ha satt ut nye

"merkepinner" ? De rakk bare ikke å sende inn papiret til tinglysning p.g.a ferie.

Den gangen det var møte angående å skille fra tomt for å bygge vei ble det tegnet inn annerledes enn det som ble

oppfattet. Kartet som ble gitt ut med oppmerket merkepinner var ikke tydelig nok for en vanlig mann å forstå, så det

skulle vært klaget på. Det er ikke normalt at en privat vei er så bred som ca 18 meter. (ERDETNORMALTAT EN

PRIVATVEIERSÃBREDSOM CA18METER)Noe kommunen gjorde da de skilte fra tomt til veiebygging. Det har fra

denne tomtens side ikke vært aktuelt å skriveunder/akseptere på at veien skulle være så bredde, også fordi det ikke

var det som ble avtalt på møtet. Noe som har vært en missforståelse. Derfor har vi i ettertid prøvd å komme til

enighet med naboene om å få kjøpt tilbake denne justeringen på 5% Kan ikke fatte på hvilket grunnlag kommunen

kan godta at nabohytte trekker underskrift i etterkant?

Rådmann sier i brevet at dersom det lar seg gjøre kan garasjen flyttes nord/øst? Hvordan får de til det? De bør

komme med et aktuelt forslag?( men det finnes ikke alternativer slik jeg ser det)

Murene er ikke nødvendig bare for garasje, den er nødvendig for parkering av biler på egen tomt også.

Garasjen kan flyttes noe nærmere huset og en må da søkedisp. fra 1,5m til vei. ( legg ved tegning, og evt, disp.)

Visuelle kvaliteter: murens store flate skal blendes med naturstein. (Kan ikke se at vi bryter denne, og kommunene

har ikke forklart hvorfor.)
5/5 leverte disp. søknad på kommunen, før møtet.

Søknadom disp. fra 4 m grense til nabo:
Tomten har ikke mange alternativer til hvor støttemuren skal stå i forhold til 4 m fra nabogrense.

Muren er nødvendig ikke bare for garasje, men for parkering på egen tomt.

Er nødvendig for sikring av terreng, steiner som løsner i frostspreng og kunne falle ned på nabohytte.

Nabohyttes verdi har mest sansynelig økt i verdi da terrenget er sikret.

Det er nødvendig med sikring i forhold til biler slik at de ikke farer rett ned i nabohytte, på befaringen sa også

Øybeck at dette var viktig.
Kan ikke se at det finne alternativer til parkering uten støttemuren (uten at det er forsvarlig.)

Visuelt krav: den store flaten kan blendes med naturstein.

Nabohytte har fått skjerming til ute dusj, noe de har ønsket. Datter i nabohytte har ønsket at vi skulle bygge fort slik

at hun kunne få skjerming raskt.

Det virker som om at hyttenabo har vært usikker under veis i byggingen men han har ikke ville prate med oss. På

befaringen fikk han svar på mange av sine spørsmål og og svar på de punktene som han har lagt til grunnlag for

nektelsen av muren. Etter befaringen har han hatt muligheten til å se saken med andre øyne, han har fått vite om

drensrørenes betydning og nødvendighet som han var redd for at var til fare for hans hytte. Naboen har fått

informasjon som gjør at han kan være trygg på at muren er bygget forsvarlig. Muren stenger ikke for lys til hytte,
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trærne som var der før var atskillig høyere enn muren, store steiner er ikke lenger en fare for at skal falle ned på
hytten, grunnvannet føres på min eiendom, takvannet fra garasjen skal ledes på min eiendom, og bort fra hans. Dvs

at han får mindre regnvann mot sin hytte etter at garasjen er bygget. Hytten bør ha fått større verditakst nå enn før.

Jeg kan ikke se at muren er til ulempe for nabohytte. Han burde få muligheten til å uttale seg på nytt, disse

argumentene kan ikke være gode nok for at en hyttenabo skal stoppe bygging av en garasje på en Qnubg ;

Hvilke Argumenter som hyttenabo kommer med i sin nekting av støttemur, tar kommunen parti i? han har vel

ingen grunn til å klage/nekte?
Hvilke alternativer har jeg for å kunne parkere på egen eiendom, og hvor skal jeg ha garasjen?
Hvordan få en enighet om grensejusteringen/ på hvilket grunnlag er det greit å nekte?

Håper du forstår det jeg prøver å si her, Bare ring om du har spørsmål ©

Hilsen Henriette

Fm: thorleif A3 [maiIto:thor1-a3@online.no]
Sendt: 20. mai 2014 20:03
Til: henriette.saether@onIine.no
Emne: Fw: Dokument 13/05265-17 Gnr 111 Bnr 267 - Kjaarnsveien 95 - Støttemur - Søknadom dispens lior
plasseringavmursendtfia ÅsKommune

From: pgst@a§.kommune.no
Sent: Wednesday, May 14, 2014 2:59 PM
To: thorI-a3@online.no
Subject: Dokument13/05265-17Gnr111Bnr267- Kjæmesveien95 - Støttemur- Søknadomdispensfor plassering
avmursendtfraÅsKommune

Dokumentet13/05265-17 Gnr 111 Bnr 267 - Kjærnesveien95 - Støttemur - Søknad om dispens for
plassering av mur for sakenGnr 111 Bnr 267 - Kjærnesveien95 - Støttemur er utsendt avÅs Kommune. Se
vedlegget for innholdet i utsendelsen.
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