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Gnr 93 bnr 17 - Kroerveien 328 - 330  - Tomannsbolig - Klage på 
tillatelse til tiltak 

 
Saksbehandler: Are Evju Saksnr.: 16/02513-19 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

                      
Hovedutvalg for teknikk og miljø            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen i medhold av 
forvaltningsloven § 33. 
 

1. HTM finner at klagers anførsler ikke utgjør momenter som må medføre en 
annen vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 16.08.2018. 

2. Vedtak av 16.08.2018, saksnr. 16/02513-3, opprettholdes og klagen tas 
således ikke til følge.  

3. Klagen oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
 
 
Ås, 19.10.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
 
HTM 
 
Behandlingsrekkefølge: 
 

1. Hovedutvalg for teknikk og miljø 
2. Formannskapet 

 
Vedlegg: 
Ansvarlig søkers merknader til klage 
Uttalelse fra Statens vegvesen -  Adkosmtvei 11.08.2016 
Veirett gnr./bnr. 93/2 og 93/17 
Klage på vedtak 
Merknader til klage på vedtak 
Gnr 93 bnr 17 - Kroerveien 328 - 330 – Tomannsbolig og ny felles avkjørsel - Søknad 
om tillatelse i ett trinn  - Tillatelse til tiltak 
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Godkjente tegninger - Fasade, plan og snitt tegning 
Godkjent situasjonskart 
Situasjonskart fradelingssak 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 
Samtlige dokumenter i saken. 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 Tiltakshaver, Mark Daniel Muilwijk 

 Ansvarlig søker, Norsk bygningsrådgivning AS v/ Tonia Westby Hansen 

 Fram advokater v/ Martin H. Weydahl 

 Nabo Thomas Hedman 

 Nabo Marit Heljord 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen vurderer at klagen ikke inneholder momenter som medfører en annen 
vurdering av saken enn det som fremkommer av Rådmannens vedtak av 
16.08.2018. 
 
Rådmannen slutter seg til ansvarlig søkers argumentasjon og fastholder at tiltaket er 
i tråd med kommuneplanens arealdel. Rådmannen fastholder at tiltaket oppfyller 
kravene i plan- og bygningsloven vedrørende privatrettslige forhold.  
 
Rådmannen anbefaler derfor at vedtaket av 16.08.2018 opprettholdes og at klagen 
ikke tas til følge.  
 
Sakens bakgrunn: 
Det er søkt og godkjent oppføring av ny tomannsbolig på gnr./ bnr. 93/17 Kroerveien 
328-330. Nabo har påklaget vedtaket med begrunnelse om at tiltaket mangler 
privatrettslige rettigheter i henhold til pbl. § 21-6. Nabo har også anført at tiltaket er i 
strid med hensynssone H570_4 (bevaring av kulturmiljø), samt at tiltaket er i strid 
med plan- og bygningsloven §§ 29-1, 29-2 om utforming og visuelle kvaliteter ved 
tiltaket.   
 
Rådmannen fattet den 16.08.2018 følgende vedtak: 
 
Med hjemmel i pbl. § 20-3 jf. § 20-1 gir bygningsmyndigheten tillatelse for oppføring 
av ny vertikaldelt tomannsbolig på gnr. 93, bnr 17 under forutsetning av at 
eksisterende adkomst til Kroerveien 332 saneres, avkjørsel stenges fysisk etter at ny 
felles avkjørsel for naboeiendommene 97/17 [93/17] og 93/3. Tillatelsen gis på 
grunnlag av innkommet søknad. Vurdering fremkommer av saksutredningen.  
 
Det fremgår også av vedtaket at «Søknad om stenging av avkjørsel til gnr 93 bnr 3, 
og etablering av ny felles avkjørsel for ny tomannsbolig og naboens bebyggelse ble 
vurdert av Statens vegvesen, som aksepterte etableringen av en ny avkjørsel under 
forutsetning at den eksisterende avkjørsel stenges fysisk.» 
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Vedtaket ble påklaget den 05.09.2018. Klagen er således fremmet rettidig, jf. fvl. § 
29. 
 
Fakta i saken: 
 
Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel og er avsatt til LNF-b spredt 
boligbebyggelse, og ligger i hensynssone H570_4 (Bevaring av kulturmiljø). 
 
Gnr./bnr. 93/17 ble søkt fradelt fra gnr./bnr. 93/3 i 2012. Etter klage fra 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus ble klagen behandlet av Fylkesmannen i 
Buskerud i 22.05.2013. Fylkesmannen i Buskerud opprettholdt Ås kommunes vedtak 
om fradeling fra gnr./bnr. 93/3.  
 
Som en del av søknaden om fradeling ble det vist til sanering av eksisterende 
avkjørsel på gnr./bnr 93/3, samt etablering av ny felles avkjørsel for gnr./bnr. 93/3 og 
93/17.  
 
I forbindelse med fradeling ble det avtalt at «97/17 har rett og plikt til å etablere ny 
felles adkomst for gnr/bnr 93/3 og 93/17 på anvist plass over gnr/bnr 93/3.» og «Ny 
atkomst skal anvendes som felles atkomst til de to eiendommer, og veien 
vedlikeholdes i fellesskap.» Statens vegvesen har godkjent ny felles adkomstvei 
under forutsetning at eksisterende adkomst saneres, jf. Brev fra Statens vegvesen 
datert 11.08.2016. 
 
Klagens innhold: 
I klagen vises det til at til tiltaket mangler privatrettslige rettigheter for å kunne bli 
godkjent, tiltaket bidrar til forringelse av kulturlandskapet, og er således i strid med 
kommuneplanens arealdel, og at bygningens størrelse og plassering er i strid med 
plan- og bygningsloven §§ 29-1 og 29-2. 
 
Mangler i henhold til plan- og bygningsloven § 21-6 om privatrettslige forhold. 
Klager anfører at vedtaket vilkår om at «eksisterende adkomst til Kroerveien 332 
saneres, avkjørsel stenges fysisk etter at ny felles avkjørsel for naboeiendommene 
97/17 [93/17] og 93/3 er etablert» ikke er gyldig fordi hjemmelshaver av gnr./bnr. 93/3 
ikke har samtykket til at eksisterende avkjørsel stenges.  
 
Klager anfører videre at tiltakshaver ikke har rett til å kreve stenging av den 
eksisterende avkjørselen.  
 
Klager bestrider også at det foreligger veirett frem til gnr./bnr. 93/17 for en 
tomannsbolig, da det på kjøpstidspunktet var forutsatt at gnr./bnr 93/17 skulle 
bebygges med en enebolig, samt at det ikke foreligger tinglyst rett til adkomst for en 
tomannsbolig.  
 
Forringelse av kulturlandskapet: 
Klager anfører at tiltaket er i strider mot hensynssone H570_4 (bevaring av 
kulturmiljø) i gjeldende kulturmiljø, da klager anser en tomannsbolig å være et 
«større byggetiltak (…) som foringer verdiene og hindrer bevaring av historiske trekk 
i landskapet og bebyggelse», samt at etablering av 5 nye boenheter i planperioden 
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rundt klagers eiendom strider mot formålet i kommuneplanens arealdel for LNF-b 
område. 
 
Bygningens størrelse og plassering er i strid med plan- og bygningsloven §§ 29-1 og 
29-2. 
Klager anfører at tiltaket er i strid med pbl. §§ 29-1 og 29-2, da det ikke er prosjektert 
slik at det får en god arkitektonisk utforming (§ 29-1) og slik at det innehar gode 
visuelle kvaliteter i forhold til dets bygde og naturlige omgivelser og plassering. 
 
Tilsvar fra ansvarlig søker: 
Ansvarlig søker har fått oversendt klagers anførsler, og har kommentert dem. 
Ansvarlig søkers merknader ligger vedlagt. I det følgende vil de viktigste 
kommentarene fremheves.  
 
Mangler i henhold til plan- og bygningsloven § 21-6. 
Ansvarlig søker kommenterer at fradeling med tilhørende veirett er eiendomshistorikk 
før klager var hjemmelshaver av gnr./bnr. 93/3, og avtalt veirett er derfor uten deres 
samtykke. Videre er sanering av eksisterende adkomst tilknyttet delingsvedtaket med 
tilhørende uttalelse fra Statens vegvesen. 
Vedrørende anførselen om at veiretten kun gjelder for enebolig kommenterer 
ansvarlig søker at så lenge tiltaket er i henhold til kommuneplanens arealdel, ser de 
ingen hensikt å tydeliggjøre bebyggelsen i avtalen om veirett.  
 
Forringelse av kulturlandskapet: 
Fradeling av boligtomt har ikke medført omdisponering av dyrka mark, det er således 
ikke forringelse av kulturlandskapet.  
 
Tiltaket er i strid med plan- og bygningslovens §§ 29-1 og 29-2. 
Tiltaket har en god terrengmessig tilpasning med hensyn til god arkitektonisk 
utforming, visuell kvalitet, tilgjengelighet, energibehov. Byggverket er plassert med 
hensyn til lys- og solforhold, samt lyd- og vibrasjonsforhold fra omkringliggende 
bebyggelse jf. Plan- og bygningslovens § 29-1 og TEK10 § 8-3. Tiltakets bebyggelse 
er prosjektert med god avstand fra nabobebyggelse som gir god luftighet mellom 
byggverkene, samt kun to etasjer som gir mønehøyde tilnærmet nabobebyggelse jf. 
Pbl. § 29-4. Boligen er prosjektert med saltak med opplett, hvor materialvalg er 
liggende dobbelfals trekledning på vegger og dobbelkrom betongstein på tak, i likhet 
med nabobebyggelse. Uteoppholdsareal er flatt og godt egnet til lek og aktiviteter for 
ulike aldersgrupper jf. SAK10 § 8-4. Parkering og snuareal skjer på egen tomt jf. 
SAK10 § 8-10. 
 
Rådmannens vurdering av klagen: 
Rådmannen finner at klagers anførsler ikke kan føre frem. Det er rådmannens 
vurdering at klagers anførsler ikke fremhever noen momenter som ikke er vurdert i 
delesaken eller i byggesaken. 
 
Vedrørende anførsel om mangler ved tiltaket i henhold til plan- og bygningsloven § 
21-6 om privatrettslige forhold. 
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Rådmannen stiller seg bak ansvarlig søkers kommentarer til klagers anførsel om at 
etablering av ny avkjørsel og sanering av eksisterende avkjørsel er forhold som 
tidligere hjemmelshaver av gnr./bnr. 93/3 har godtatt.  
Det fremgår av erklæringen av rett til adkomst at «Gnr/bnr 93/17 har rett og plikt til å 
etablere ny felles atkomst for gnr/bnr 93/3 og 93/17 på anvist plass over gnr/bnr 
93/3» og at «ny atkomst skal anvendes som felles atkomst til de to eiendommer, og 
veien vedlikeholdes i fellesskap.» 
 
Det fremgår av Statens vegvesen vedtak av 11.08.2016 at ny felles adkomst 
godkjennes under forutsetning av at eksisterende avkjørsel saneres.  
Videre var etablering av felles avkjørsel samt sanering av eksisterende avkjørsel en 
del av fradelingssøknaden, se vedlegg, som ble godkjent av kommunen før klager 
ble hjemmelshaver av gnr./bnr. 93/3. 
 
Det er videre etter Rådmannens vurdering at veiretten av 11.02.16 ikke er begrenset 
til å kun gjelde for en enebolig på gnr./bnr. 93/17 ettersom veiretten ikke inneholder 
begrensninger på antall boenheter som veiretten gjelder for.  
 
Veiretten er således forhold som klager skulle gjort seg kjent ved, ved ervervelse av 
eiendommen. 
 
Det er således Rådmannens vurdering at tiltaket tilfredsstiller kravene om 
privatrettslige forhold i plan- og bygningsloven § 21-6 flg.  
 
Vedrørende anførselen om at tiltaket er i strid med Plan- og bygningsloven §§ 29-1 
og 29-2. 
Det fremgår av pbl. § 29-1 at «ethvert tiltak (…) skal prosjekteres og utføres slik at 
det får en god arkitektonisk utforming i samsvar med sin funksjon etter reglene gitt i 
eller i medhold av denne lov.» Videre fremgår det av § 29-2 at «ethvert tiltak (…) skal 
prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle 
kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlig 
omgivelser og plassering.» 
 
Ved vurderingen av om «byggverket i seg selv» innehar gode visuelle kvaliteter, er 
det byggverkets uttrykk som er gjenstand for vurderingen. Bestemmelsen kan 
således ikke benyttes til å begrense utnyttelsesgraden utover det som er regulert i 
reguleringsplan eller kommuneplanens arealdel.  
 
Det at byggverket isolert sett har gode visuelle kvaliteter er ikke tilstrekkelig. 
Vurderingen skal også gjøres i lys av omkringliggende bygningsmiljø og naturmiljø. 
Byggeskikken og landskapsbildet vil derfor være momenter i kommunens 
skjønnsvurdering.  
 
Rådmannen finner at tiltaket innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i 
forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering, 
ettersom tiltaket har en god terrengmessig tilpassing, samt at tiltaket er prosjektert 
med god avstand fra nabobebyggelse. Videre har tiltaket omtrent tilsvarende 
mønehøyde som nabobebyggelse.  
 



Ås kommune 

16/02513-19 Side 6 av 7 

Videre er tiltaket prosjektert slik at tiltaket oppfyller kommuneplanens arealdels 
bestemmelser om uteoppholdsareal, bebygd areal og parkeringsareal for tiltak i LNF-
b område.  
 
Vedrørende anførsel om at tiltaket forringer kulturlandskapet.  
Det foreligger kun retningslinjer for saksbehandling i hensynssonen og ikke bindende 
bestemmelser. Det vil si at de skal ilegges vekt i vurdering av enkeltsaker, men har 
ikke selvstendig rettslig grunnlag til å tillate eller avslå søknader om tiltak jf. Ot.prp. 
nr. 32 (2007-2008) s. 217. 
 
Som det fremgår av redegjørelse over er det Rådmannens vurdering at tiltaket er 
godt tilpasset det bygde og naturlige omgivelser. I denne vurderingen er 
hensynssonen tillagt vekt.  
 
Påklagers anførsel om at en tomannsbolig er et «større byggverk» kan ikke tillegges 
vekt. Ordlyden «større byggverk» i retningslinjene til hensynssonen sikter til 
leilighetsbygg og næringsbygg av betydelig størrelse. En tomannsbolig sammenfaller 
ikke med denne ordlyden.  
 
Det er Rådmannens vurdering er at klagers anførsler ikke bringer frem noen nye 
momenter enn de som ble vurdert i forbindelse med fradelingsaken og byggesaken. 
Tiltaket er delvis plassert i LNF-b område, og det er gitt dispensasjon for den delen 
av eiendommen som ligger i LNF-a område for oppføring av bolig.  
 
Det er følgelig Rådmannens vurdering at tiltaket ikke forringer kulturlandskapet.  
 
Konklusjon: 
Rådmannen vurderer at klagen ikke inneholder momenter som bør medføre en 
annen vurdering av saken enn det som fremkommer av rådmannens vedtak av 
16.08.2018. 
 
Vedtak av 16.08.2018 dok.16/02513-5 bør derfor opprettholdes og klagen bør ikke 
tas til følge. Saken bør oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig 
avgjørelse 
 
Vedtaket av 16.08.2018 gis ikke oppsettende virkning. 
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen: 
Ingen. 
 
Klageadgang: 
 
Vedtaket kan ikke påklages. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
for endelig avgjørelse. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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Alternativ innstilling 
Hovedutvalget for teknikk og miljø har vurdert klagen i medhold av forvaltningsloven 
§ 33. HTM finner at klagers anførsler utgjør momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremkommer av rådmannens vedtak av 16.08.2018. 
 
HTMs begrunnelse: 
HTM mener at klagers anførsler utgjør momenter som må medføre en annen 
vurdering av saken enn det som fremkommer av rådmannens vedtak av 16.08.2018 
fordi: (fyll inn) 
 
Vedtak av 16.08.2018 om tillatelse til tiltak for oppføring av tomannsbolig på gnr./bnr 
93/17 oppheves. 


