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Gnr 107 Bnr 61 - Slorhøgda 52 - Klage på vedtak om avslag på 
dispensasjonssøknaden for den tredje boenhet i enebolig.  
 
Saksbehandler: Bertha Solheim Hansen Saksnr.: 13/04364-11 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 25.09.2014 

 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) finner at klagers anførsler ikke utgjør nye 
momenter som må medføre en annen vurdering av saken enn det som fremkommer 
av kommunens opprinnelige vedtak av 30.07.2014. HTM opprettholder rådmannens 
vedtak av 30.07.2014, sak nr. 13/04364-7 og klagen tas således ikke til følge. Saken 
oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
 
Ås, 12.09.2014 
 
Trine Christensen Arve Bekkevard 
Rådmann for Teknisk sjef 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
1. Klage på vedtak om avslag., 2. Avslag på søknad om dispensasjon for en tredje 
boenhet - etteranmeldt., 3. Følgebrev ved søknad om dispensasjon., 4. Tegning ved 
disp.søknad, 5. Dispensasjonssøknad, 6. Hus Mesterhus Karine som vi planla å 
bygge på eiendommen.doc, 7. Planlagt deling av tomt., 8. Reg.bestemmelse ved 
byggesøknad., 9. Reg.bestemmelse ved kjøp. 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter i saken. 
 
Vedtak i saken sendes til: 

 Ansvarlig søker  

 Tiltakshaver 
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SAKSUTREDNING: 
Bygningsavdelingen i Ås kommune har mottatt klage på vedtak om avslag på 
dispensasjon for en tredje boenhet fra Frank Kristiansen AS. 
Dispensasjonssøknaden ble behandlet delegert og klage sendes nå til politisk 
behandling. 
 
Bakgrunn: 
For området gjelder reguleringsplan for Fålesloråsen (R-106), vedtatt av 
kommunestyret 19.11.2003 og stadfestet 22.03.2006. 
Reguleringsformål er byggeområde for bolig.  
 
Sammendrag i saken med kronologisk oversikt: 
15.09.2006 Er det gitt tillatelse til tiltak for nybygg enebolig med hybel sak nr. 

D317/06. Behandlet etter tidligere Plan - og bygningslov. 
02.12.2008   Er det gitt midlertidig brukstillatelse for leilighet i underetasjen. 
07.10.2013 Bygningsmyndighetenes befaring på stedet i forbindelse med 

ferdigstillelse. Ulovlighetsforhold registrert. 
24.10.2013   Er det gitt midlertidig brukstillatelse for eneboligen unntatt gjesterom, 

bad og trapperom i underetasjen. 
28.05.2014 Mottatt søknad om dispensasjon for etablering av en tredje boenhet – 

etteranmeldt. 
30.07.2014 Vedtak om avslag på dispensasjon for tredje boenhet 13/04364-7. 
20.08.2014 Mottatt klage på avslag for dispensasjonen. 
 
 
Fakta i saken: 
Ansvarlig søker klager nå på avslag for dispensasjonen for den tredje boenheten. 
Den opprinnelige søknaden ble innsendt og behandlet etter den tidligere Plan- og 
bygningslov av 1985, likeledes er midlertidige brukstillatelser gitt i henhold til denne. 
Ved behandlingen av søknad om dispensasjon er det også brukt henvisninger til 
tidligere plan- og bygningslov, da tiltaket ble vurdert å være en del av et tiltak som 
ikke var avsluttet. Velger man å vurdere i henhold til dagens lov foretas avslag på 
dispensasjonen med lovhjemmel i pbl § 19-2. 
 

 
Her ses den godkjente løsningen for gjesterom, bad og trapperom altså en del 
av hovedboenheten: 
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Nedenfor ses løsningen for den tredje boenheten som det er søkt om 
dispensasjon for, etteranmeldt: 

 
Det foreligger dokumentasjon for ferdigstillelse av både hovedboenheten og den 
ekstra boenheten i underetasjen. Saken gjelder utelukkende de 30 m2 som 
opprinnelig var prosjektert til gjesterom, baderom og trapperom i underetasjen. 
Rommet er avlangt og har de to vinduer som opprinnelig var i gjesterommet. Det er 
satt opp kjøkken og lagt inn horisontalt dekke mellom underetasjen og 1. etasje i 
trapperommet. Det er i dag dør til det fri akkurat som det var prosjektert dør fra 
gjesterommet. 
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Ansvarlig søkers begrunnelse for å klage på avslaget: 
Reguleringsbestemmelsene for eiendommen setter urimelige krav til reduksjon av 
bruksareal, når utnyttelse er på 22 %. Det var ingen nabomerknader ved 
nabovarslingen. Synes det er merkelig at det kunne foretas en beslutning sent i 
reguleringsprosessen som satte en stopper for å kunne dele tomten i to. Grunnflater 
på hus gir mulighet for større areal i underetasjen enn en bileilighet på 60 m2, og 
dermed var det areal til overs som passet for en hybel til et familiemedlem. 
Man ønsker saken prøvd hos Fylkesmannen. 
 
Dispensasjonen med drøfting og konklusjon,  
se i vedlagte vedtak dokument 13/04364-7. 
 
Rådmannens vurdering: 
Det faktum at ansvarlig søker ikke er enig i de bestemmelser som den vedtatte 
reguleringsplan fastsetter, har ingen betydning for saken. En vedtatt reguleringsplan 
med reguleringsbestemmelser er et juridisk bindende dokument. 
 
Ansvarlig søker opplyser at tiltakshaver har fått feil opplysninger om reguleringen ved 
kjøp av tomten. Forholdet anses for privatrettslig og har heller ikke betydning for 
denne saken. 
For øvrig er planløsningen for den omsøkte tredje boenheten ikke fullverdig, en 
disponering av arealene som ivaretar tilstrekkelig dagslysinnfall og brannrømning 
mangler. 
 
 
Konklusjon: 
Etter en konkret helhetsvurdering finner rådmannen at klagen ikke bør tas til følge. 
Klagers anførsler utgjør ikke nye momenter som må medføre en annen vurdering av 
saken enn det som fremkommer av kommunens opprinnelige vedtak av 30.07.2014 
 
Kommunens vedtak av 30.07.2014 bør derfor opprettholdes og saken bør 
oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.   
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
 
 
 


