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Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   13/04364-11 Bertha Solheim Hansen 03.09.2014 

 

 

Dispensasjon for en tredje boenhet – etteranmeldt for bolig med ekstra 
boenhet. 
 
Det vises til dispensasjonssøknad mottatt 28.05.2014, og nabovarsel mottatt den 
11.06.2014, i forbindelse med tidligere sak 06/2147. 
Etter tidligere Plan- og bygningsloven § 93. 

 

Tiltak:   13/  04364 
Tiltakets adresse: Slorhøgda 52 
Gnr./bnr./fnr./snr.: 107 /61 
Ansvarlig søker: Frank Kristiansen, Drøbakveien 466, 1440 DRØBAK 
Tiltakshaver: Unni Mererte og Øystein Kongsten, Slorhøgda 52, 1407 

VINTERBRO 
 

A. Dispensasjon 
B. Avslag på en tredje boenhet, etteranmeldt 

 

VEDTAK  

 
A. Kommunen avslår i medhold av tidligere plan- og bygningsloven (pbl.) § 7 

dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan 
for Fålesloråsen (R-106) punkt 2. a Byggeområder for boliger vedrørende 
den tredje boenheten som overstiger det antall boenheter som tillates for 
boliger i Fålesloråsen.  Begrunnelsen fremkommer av saksutredningen. 
 

B. Kommunen avslår i medhold av § 93 i tidligere plan- og bygningsloven de 
anmeldte byggeplaner for etablering av en tredje boenhet på gnr. 107 bnr. 
61, Slorhøgda 52. 

 

Vedtaket er fattet etter fullmakt og meddeles i samsvar med forvaltningsloven § 27. 
 
Klage på vedtak: 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan - og bygningsloven § 1-
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9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig 
at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. 
Den skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de 
grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se sakens dokumenter, 
dersom ikke annet følger av § 19. 
 
 

SAKSUTREDNING 

 
 
1. 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. 
 
2. Historikk om byggesaken. 
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. 
07.10.2014 Bygningsmyndighetenes befaring på stedet i forbindelse med 
ferdigstillelse. Ulovlighetsforhold registrert. 
24.10.2013   Er det gitt midlertidig brukstillatelse for eneboligen unntatt gjesterom 
og trapperom i underetasjen. 
28.05.2014 Mottatt søknad om dispensasjon for etablering av en tredje boenhet – 
etteranmeldt. 
 
3. Tiltaket: 
I underetasjen er det på det aktuelle arealet opprinnelig prosjektert og godkjent et 
gjesterom, et baderom og trapperom. Gjesterommet er slått sammen med 
trapperommet og det er bygd tett etasjeskille mellom underetasjen og trapperom i 1. 
etasje. Det er herved skapt et stort rom på ca 30m2, rommet er avlangt og har to 
vinduer som opprinnelig var i gjesterommet. Det er satt opp kjøkken. 
 
4. Dispensasjon: 
Det er søkt om dispensasjon iht. tidligere pbl. § 7 for følgende forhold: 
Å etablere en tredje boenhet med dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i 
tilknytning til reguleringsplan for Fålesloråsen (R-106) punkt 2. a Byggeområder for 
boliger vedrørende den tredje boenheten som overstiger det antall boenheter som 
tillates for boliger i Fålesloråsen. 
 
Tidligere Pbl. § 7 setter som forutsetning for å gi dispensasjon at det foreligger en 
klar overvekt av fordeler. Det må således vurderes om de hensyn bestemmelsen er 
ment å ivareta blir skadelidende dersom dispensasjon gis.  
 
Ansvarlig søker anfører følgende fordeler: 

 Eiendommen er stor og kunne vært utnyttet bedre. Det kunne vært 2 
tomter på 800 m2 til hver. 

 Det er god plass til parkering. 

 Område og infrastruktur blir ikke berørt av en enkel hybel, som blir 
utleid til enslige personer, og denne delen er for liten til å leie for familie med 
barn. 
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 Tomteeierne ble lurt av feil eller for gamle reguleringsbestemmelser ved 
kjøp. 

 
Naboer/gjenboere er varslet om dispensasjonssøknaden i henhold til tidligere plan- 
og bygningsloven § 94.3, og det er ikke innkommet merknader. 
 
Kommunen vurderer dispensasjonsforholdet slik: 
Formålet med reguleringsplanen er blant annet å skape langsiktighet, stabilitet og 
forutberegnelig saksbehandling i kommunen. Reguleringsplanen er et juridisk 
bindende dokument og dispensasjon fra denne vil således undergrave dens 
styringsverdi. Det kreves derfor i medhold av tidligere pbl. § 7 at dispensasjon kun gis 
dersom hensyn bak reguleringsbestemmelsene ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre 
må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Bygningsavdelingen ser det som svært viktig å bevare en tydelig og 
rettferdig behandling av tiltak i området. Det kommer ofte spørsmål fra eiere om flere 
boenheter nettopp fordi tomtene er store. Bygningsmyndighetene ønsker ikke det 
skal danne presedens. Vi ser det derfor som uheldig å etablere en tredje boenhet.  
 
Selv om forholdene rundt kjøp av tomten har gitt uheldige forutsetninger for eierne, 
så viser utformingen på den tredje boenheten at den heller ikke er en fullverdig 
boenhet, dagslysforhold og rømningsforhold er ikke ivaretatt. 
 
Det har vært foretatt politisk behandling av en tilsvarende sak i samme område hvor 
man også har søkt om å etablere mer enn to boenheter. Saken ble nylig behandlet i 
Hovedutvalget for teknikk den 08.05.2014. Søknaden ble avslått. 
 
 
Konklusjon: 
Ut ifra en helhetsvurdering der søkers begrunnelse er veiet opp mot de hensyn 
bestemmelsen er ment å ivareta anser kommunen at det ikke foreligger en klar 
overvekt av fordeler for å kunne innvilge dispensasjon. Konsekvensene av en 
dispensasjon vil etter kommunens vurdering føre til at de hensyn bestemmelsen er 
ment å ivareta, i for stor grad blir skadelidende. 
 
Tiltaket skal fullføres i henhold til den opprinnelige tillatelsen. 
Det stilles en frist innen den 01.11.2014. Bygningsmyndighetene skal varsles så 
snart det er klart for befaring. 
Kommunen kan ilegge ulovlighetsgebyr. 
 
1. Gebyr 
Saksbehandlingen er gebyrbelagt med kr. 6.370,- (inklusiv kr. 2.120,- for 
dispensasjonssøknad) det kreves halvt gebyr ved avslag, så gebyret er kr. 4.245,- 
etter Ås kommunes gebyrregulativ. Regning ettersendes og skal innbetales til 
kommunekassen, jf. plan- og bygningslovens § 33-1. 
 
 
 
 

Med hilsen 
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Arve Bekkevard Bertha Solheim Hansen 
Leder av Bygg- og geodataavdelingen Avdelingsingeniør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
 
 
Vedlegg  
Klage på vedtak om avslag. 
107-61 Avslag på søknad om dispensasjon for en tredje boenhet - 
etteranmeldt. 
Sak 13_04364-2 .msg 
Tegning ved disp.søknad.pdf 
Dispensasjonsøknad.pdf 
Hus Mesterhus Karine som vi planla å bygge på eiendommen.doc 
Planlagt deling av tomt..pdf 
Reg.bestemmelse ved byggesøknad.pdf 
Reg.bestemmelse ved kjøp.pdf 

 

 
 
  
Unni Merete og Øystein Kongsten 
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