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Vedr. Sak 13/04364-2 Gnr.107 Bnr.61 Slorhogda 52.

Søknad om dispensasjon fra kravet i reguleringsbestemmelsen om tillatelse til kun en
frittliggende bolig med bileilighet inntil 60 m2.

Tomta ble kjøpt gjennom Aktiv eiendomsmegling på våren 2006.
Vedlagt dette kjøpet lå det ved reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for
Faleslorasen med siste reviderte dato 29.04.2003
I følge denne reg.bestemmelsen var det en utnyttelsesgrad på 22 % BY A Eiendommen er og var på
1600 m2 og i følge denne reguleringsbestemmelsen kunne vi delt eiendommen i to og med 2 boliger
med bileilighet pa inntil 60 m2
Se vedlegg 1 og vedlegg 2 på hva vi planla ved kjøp av denne eiendommen.

Ved byggesoknad kontaktet vi kommunen for a fa situasjonskart, nabolister og med dette fulgte det
med reguleringsbestemmelser av nyere dato. Og med den var det satt inn kraftige innskrenkninger pa
utnyttelsen av eiendommen.
Punkt 4. d. sier at tomtedelingen som vises i planen er bindende og tomtene tillates ikke ytterligere
oppdelt.
Punkt 2 b. og c. står det at man kan bygge maks 400 m2 BRA pr. tomt, og dette var etter var tolkning
av reglene slik at det kunne bygges kun en bolig på maks 400 m2 bra inkl. bileiliget.

Grunnet disse bestemmelsene ble vi lurt av megler til a tro at det kunne bebygges to boliger på
eiendommen, med bileilighet, ( 4 boenheter)
Øystein og Unni som var nyetablert familie hadde planlagt a bygge to hus på denne eiendommen med
bileilighet, for å få den økonomiske siden til å gå rundt. Men det gikk ikke med de nye
reguleringsbestemmelsene vi fikk fra Ås Kommune. Det var bare så vidt de kunne gå videre med
byggesaken. Dette ble selvsagt en sak i ettertid med megler, men det var ikke stortå hente der i
forhold til det som kunne vaert spart ved bygging av to boliger med bileilighet og deling av tomta.

Det ble så bygget en bolig med en bileilighet på 60 m2.
Unni har en bror som har vert veldig behjelpelig med byggingen av boligen for å få dette prosjektet i
havn, og som gjengjeld fikk han bo i den delen av boligen som var byggemeldt som gjesterom i
underetasjen, og på grunn av det ble det ikke satt inn trapp, og det ble montert en kjokkeninnredning
til hans bruk. Dette er da i strid med reguleringsbestemmelsen, og det ble påklaget ved tilsyn, og det
må vi bare beklage.
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Grunnet Unni og Øysteins økonomi, er de avhengige av å få inntekten fra denne delen av boligen, så
derfor søker vi om dispensasjon for å få denne delen av boligen som en godkjent hybel for utleie.
Det er varetatt brann og lyd til denne delen.

Fordeler ved at vi søker om dispensasjon.
• Eiendommen er stor og kunne vert utnyttet bedre. Det kunne vert 2 tomter pa 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 utleie for familie med barn.
• Øystein og Unni ble lurt av feil eller for gamle reguleringsbestemmelser ved kjøp.

Ved en godkjennelse av dispensasjon vil vi ettersende reviderte tegninger og nye beregninger av BYA
med parkeringsareal.

Vedlegg:
1. Reguleringsbestemmelser ved kjøp av eiendommen.
2. Hva som var tenkt utnyttelse av eiendommen med hustype og plassering på tomta.
3. Reguleringsbestemmelser som vi fikk først ved henvendelse til Ås kommune.

Med vennlig hilsen for
Frank Kristiansen AS yA .
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