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Gnr 111 Bnr 267 - Kjærnesveien 95 - Støttemur - Klagebehandling 
av hovedutvalgets avslag på dispensasjonssøknad 
 
Saksbehandler: Annette Grimnes Saksnr.: 13/05265-26 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 06.11.2014 

 
 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø har vurdert klagen på hovedutvalgets vedtak i  
HTM-sak 66/14, og opprettholder sitt vedtak om avslag på dispensasjonssøknad av 
21.08.2014. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig 
avgjørelse.   
 
Ås, 27.10.2014 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  
Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig behandling. 
 
Vedlegg: 
1. Klage fra ansvarlig søker på hovedutvalgets avslag om dispensasjon  
2. Gnr 111 Bnr 267 - Kjærnesveien 95 - Støttemur - Varsel om klagebehandling av  

avslag på dispensasjonssøknad 
3. Merknad til innsendt klage fra Arnfinn Engebretsen 
4. Saksutskrift - Gnr 111 Bnr 267 - Kjærnesveien 95 - Avslag på 

dispensasjonssøknad 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Vedlegg 5. Byggdetaljblad for store støttemurer. 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Siv. ing. Thorleif Andresen, Sundbyveien 119, 1407 Vinterbro  
Henriette Sæther, Kjærnesveien 95, 1407 Vinterbro  
Arnfinn Engebretsen, Kjærnesveien  
Fylkesmannen i Oslo- og Akershus 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø avslo dispensasjonssøknad fra plan- og bygningslovens 
§ 29-4, for oppført mur på gnr. 111, bnr. 267 i Kjærnesveien 95 den 21.08.2014 
(HTM-sak 66/14). Hovedutvalget ga ikke dispensasjon fra avstandskravet i gjeldende lov 
for oppført mur som ligger 55cm. -1,75 m. fra felles eiendomsgrense. Avstandskravet for 
denne type mur er i følge PBL § 29-4 satt til 4 meter. Avslaget på 
dispensasjonssøknaden ble hjemlet etter plan- og bygningslovens § 19-2, i møte 
21.08.2014. Se vedlegg nr. 4.  
 
Hovedutvalget har behandlet klagesak på samme mur i møte 08.05.2014. Det var en 
klagesak på etteranmeldt støttemur hvor klagen ikke ble tatt til følge da tiltaket var 
avhengig av en dispensasjon som ikke var omsøkt. Rådmannens innstilling ble 
opprettholdt. 
 
Det er nå innkommet klage fra ansvarlig søker på hovedutvalgets avslag på 
dispensasjonssøknad. Se vedlegg nr. 1. 
 
Klagen går i hovedsak ut på: 

1. Ansvarlig søkers hevder at rådmannen har vært forutinntatt om riving av muren fra 
begynnelsen. 

2. Klager stiller spørsmål ved rådmannens kompetanse til å foreta vurderinger av 
murens tekniske stand.  

3. Ansvarlig søker krever gjennomføring av grensejustering. 
4. Det hevdes at rådmannen burde ha sett behovet for støttemur under behandling 

av garasjesøknaden. 
 

Rådmannens drøfting/vurdering av klagen: 
1. Til dette presiserer rådmann at kommunen har plikt til å informere om muligheten 

til å søke om dispensasjon. Denne plikt ble overholdt i innledende søknadsrunde 
ved befaring hvor muren ble bedt omsøkt. Selv om rådmannen opplyser om 
denne muligheten, er det likevel ikke gitt at slik dispensasjon innvilges. Dette må 
konkret vurderes i hver enkelt sak. Rådmannen har informert om kommunens 
mulighet for at det kan bli aktuelt å kreve riving etter PBL.§ 31-5 i delegert vedtak 
om avslag på muren 16.01.2014, som er vanlig i slike saker. Hver søknad 
vurderes innenfor gjeldende regelverk. Rådmannen motsetter seg anførsel om at 
kommunen har vært forutinntatt i denne saken.  
 

2. Det kom klart frem under befaringen at muren ikke er dimensjonert og 
fundamentert i tråd med kravene i teknisk forskrift. Det er dog den ansvarlige for 
muren sitt ansvar å dokumentere at muren tilfredsstiller tekniske krav. Den 
dokumentasjon som er lagt frem er ikke tilfredsstillende i så måte, og rådmannen 
finner dette bekymringsfullt basert på murens høyde og hensynet til sikkerhet. Det 
vises til bestemmelsene i teknisk forskrift TEK10 og veiledende byggdetaljblad for 
store støttemurer nr.517.342 hvor det stilles krav til dimensjonering og 
fundamentering, og at disse ikke er oppfylt i denne saken. Før oppføring av 
støttemuren bestod området av skrånende naturterreng og trengte ikke sikring. 
Dette fremkommer tydelig av bilder som viser naturterreng innsendt av nabo. 
Bildene er tatt av stedet før bygging av bolig eller mur. Dette understreker at 
muren i utgangspunktet ikke er satt opp for å sikre noen fjellskrent, men kun for 



13/05265-26 Side 3 av 4 

tilrettelegging for parkering/garasje. Rådmann vurderer at garasje på siden av 
huset ville vært mer hensiktsmessig og i tråd med regelverket, men dette er ikke 
en valgt løsning. 
 
De ansvarlige har skapt denne situasjonen selv, ved å oppføre en støttemur som i 
utgangspunktet ikke var nødvendig. Murens avstand fra eiendomsgrense har 
vært hovedfokus i behandlingen av dispensasjonssøknaden. Hovedutvalget har 
støttet rådmannen i at ulempene ved å gi en dispensasjon er større enn fordelen. 
 

3. Som nevnt flere ganger tidligere, er det uenighet mellom berørte parter som 
hindrer denne gjennomføringen. Grensejustering hjemles i matrikkelloven § 16. 
En grensejustering er utenfor kommunens ansvarsområde så lenge enighet 
mellom naboene ikke foreligger. Hva gjelder tilbaketrekking av enighet, så har 
dette blitt forklart gjentatte ganger. Grensejusteringen ble påbegynt med 
forberedende arbeider basert på en privat avtale mellom partene. Partene var 
enige om grensepåvisning på dette tidspunkt. Saken var midlertid ikke avgjort, da 
det ikke var gjennomført oppmålingsforretning eller grensepåvisning i terrenget. 
Enigheten brast før dette ble gjort og geodataavdelingen avsluttet på dette 
grunnlag saken. Saken vil kunne tas opp igjen dersom partene kommer til 
enighet. Ytterligere spørsmål vedrørende grensejustering rettes til 
geodataavdelingen. Fremlagt forslag til estetiske forbedringer av muren tas ikke 
stilling til på dette tidspunkt, da det er murens størrelse og sikkerhetsmessige 
aspekter som er avgjørende for rådmannens vurdering. 
 

4. Til dette presiserer rådmann at det er ansvarlig søkers plikt til å belyse alle forhold 
i en byggesøknad jf. PBL§ 23-4. Støttemur ble ikke nevnt i søknaden, og de 
ansvarlige skrev under på at søknaden var i henhold til lov og forskrift. Innsendt 
søknad viste flatt terreng rundt garasjen og det er ansvarlig søkers ansvar å 
belyse riktig situasjonskart.  Dette er ikke saksbehandlers ansvar. På grunnlag av 
innsendt søknadsmateriale behandlet derfor kommunen kun garasjeforholdet og 
tok ikke stilling til støttemur. 

 
Ansvarlig søkers spørsmål i klagen: 
1. Klager spør om ikke fastboende har krav på parkeringsplass og garasje. 
2. Klager spør om hjemmelsgrunnlag for å trekke tilbake et nabosamtykke.  

   
Rådmannens svar på spørsmål: 
1. Det er ingen rettighet å få oppført garasje på egen eiendom dersom det ikke lar 

seg gjøre i tråd med lov, forskrift og regulering. Jf. PBL §21-4 som er 
hovedregelen. Unntaket er dispensasjon etter PBL §19-1. 
Reguleringsplanen stiller dog krav om 2 parkeringsplasser per boenhet, men 
dette kan løses uten oppføring av garasje eller støttemur. Det er husets 
plassering som skaper utfordringer for plassering av garasje. Det viser seg at 
boligen ikke er oppført i tråd med godkjent plassering av bygningen. 

2. Nabo har plikt til å ta imot nabovarsling, men ingen plikt til å samtykke til det 
omsøkte tiltaket. Dette er imidlertid ikke tema i denne saken, det problematiske er 
at nabo har trukket sin enighet om grensejustering, noe han har adgang til å gjøre 
helt frem til forholdet er stadfestet gjennom fullført oppmålingsforretning og 
grensepåvisning i terrenget. Da nabos enighet ble trukket før dette ble 
gjennomført, ble saken avsluttet. 
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Rådmann har i klagebehandlingen drøftet de momenter som har betydning for saken 
og utelatt forhold som ikke er relevant. På bakgrunn av ovennevnte finner ikke 
rådmannen at det er tilført nye momenter i klagen som tilsier at rådmann skal endre 
sitt syn i saken.  
 
Nabo har kommentert klagen. Se vedlegg nr. 3. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Det fremkommer ikke nye momenter i klagen som endrer rådmannens syn i saken. 
På dette grunnlag anbefales hovedutvalget til å følge rådmannens forslag til 
innstilling. 
 
Saken oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Nei. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har endelig avgjørelsesmyndighet 


