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Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   16/02513-5 Annette Grimnes 16.08.2018 

Gnr 93 bnr 17 - Kroerveien 328 - 330 – Tomannsbolig og ny felles avkjørsel for 
97/17 og 93/3 - Søknad om tillatelse i ett trinn  

 

Tiltakets adresse: Kroerveien 328 - 330 

Gnr./bnr./fnr./snr.: 93/17 
Ansvarlig søker: Norsk bygningsrådgivning AS v/Tonia Westby Hansen 

Tiltakshaver: Mark Daniel Muilwijk, Sjøskogenveien 31 A, 1407 
VINTERBRO 

 

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 og 93/3 

er etablert. Tillatelsen gis på grunnlag av innkommet søknad. Vurdering 
fremkommer av saksutredningen.  

 

Godkjente tegninger: 

 Situasjonsplan for nybygg og sanering og ny adkomst, datert 08.06.2017, 

mottatt 13.07.2017. 

 Plan, snitt- og fasadetegning, datert 08.06.2017, mottatt 13.07.2017. 
 

Høydeplassering for overkant ferdig gulv 1. etasje/hovedplanet I tiltaket 
fastsettes til kote + 93,85 relatert til NN2000.  

 
Ansvarlige foretak har erklært å ha tilfredsstilt krav etter pbl. og 
byggesaksforskriften slik at tillatelse kan gis. Gjennomføringsplanen viser at 

alle fagområder, ansvarsområder og tiltaksklasser er dekket. 
 

Anmeldelse av utvendig sanitæranlegg/ledninger (rørleggermelding) skal være 
godkjent av kommunalteknisk avdeling, jf. pbl. kapittel 27.  
 

Bygningen/tiltaket må ikke brukes før ferdigattest eller eventuelt midlertidig 
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brukstillatelse er gitt, jf. pbl. § 21-10. 

Delegasjon: 

Vedtaket er fattet etter fullmakt og meddeles i samsvar med forvaltningsloven § 27. 

 

Gyldighet: 

Tillatelsen taper sin gyldighet dersom arbeidet ikke er igangsatt innen 3 år. Det 

samme gjelder dersom arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl § 21-9. 

Bygningen eller del av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne 

tillatelsen forutsetter. 

 

Klage på vedtak: 

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan - og 
bygningsloven § 1-9. 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. 

 

BRA  266m2 

BRA annet 6,6m2 

BRA totalt: 273m2 

BYA bolig 166m2 

Parkering på terreng 36m2 + 36m2 

BYA totalt: 238m2 (bolig)  

Tomteareal: 966m2 

Grad av utnytting: 24,6 % av maksimalt tillatt 25 % BYA     

Tiltaket vil etter endelig vedtak bli ført inn i matrikkelen for den enkelte eiendom. 

SAKSOPPLYSNINGER 
 

Det vises til byggesøknad for oppføring av ny vertikaldelt tomannsbolig, garasje og  

frittliggende med dispensasjonssøknad for LNFR-formål i kommuneplan, mottatt 
13.07.2017.  

 
Garasjebyggene som søkes oppført er ikke søknadspliktige tiltak i følge plan- og 
bygningslovens § 20-5 pkt. b etter at eiendommen får godkjent boligbygg.  
 
Kommuneplan og planformål 

Eiendommen ligger i et uregulert LNF(R) - område i kommuneplanens arealdel (Ås 
2015-2027) som er avsatt til landbruks, natur og frilufts formål. 
Halve eiendommen ligger i et område avsatt til LNF A- formål som er areal for 

nødvendig tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens 

ressursgrunnlag. Den andre halvdelen av eiendommen er avsatt til LNF-B- formål for 

spredt bolig, fritids eller næringsbebyggelse. 

 



Ås kommune - Byggesak og geodata 

Vår ref.: 16/02513-5  Side 3 av 8 

 

 

Hele eiendommen ligger innenfor hensynssone H570_4 bevaring av kulturmi ljø i 

gjeldende kommuneplan. Hensynssonen innebærer at «større bygge- og 

anleggstiltak som forringer verdiene og hindrer bevaring av historiske trekk i 

landskapet og bebyggelse, skal unngås.»  

 
Det er kun halve tomten som er avsatt til boligbebyggelse og tiltaket er avhengig av 

dispensasjon fra LNF-A formålet i kommuneplanen.  Hovedutvalg for teknikk og miljø 
innvilget dispensasjon fra LNF-A i vedtak av 10.05.2012 for etablering av ny tomt for 
boligformål. Dispensasjonen er således gitt for byggesaken. 
 
Fradeling 

Eiendommen gnr. 93, bnr 17 ble etablert /fradelt fra gnr 93, bnr. 3 den 03.06.2015 og 
ny tomt ligger inn under Kroer skolekrets. Kommuneplanbestemmelsene i §§ 18-1, 
18-2 og 18-3 gjelder for tiltak etter at tomtefradeling er gitt.  

 
Byggegrense mot vei 

Tiltaket ligger mer enn 20 meter fra Fylkesvei 54 (Kroerveien). I følge Ås 

kommuneplan 2015-2027, arealdel § 6.1 er byggegrense mot denne fylkesveien 20 

meter fra midtlinje i nærmeste kjørebane, jf. rammeplan for avkjørsler hvor 

Fylkesveien har holdningsklasse mindre streng.  

 

Avkjørsel 

Situasjonskart viser stenging av eksisterende avkjørsel fra gnr. 93, bnr 3 og anlegge 

ny felles avkjørsel for gnr. 93, bnr 17 og 93/3. Tiltaket er avhengig av dispensasjon 
fra kommuneplanens formål for ny adkomst. Veirett til avkjørsel er dokumentert. 
 

Statens vegvesen godkjente ny avkjørsel 11. 08. 2016  

Statens vegvesen aksepterte etableringen av en ny avkjørsel under forutsetning at 
den eksisterende avkjørselen stenges fysisk. 

 
Vegvesenet ser på ny avkjørsel som en forbedring av eksisterende avkjørsel for 

Kroerveien 332, og vegvesenet er derfor positive til tiltaket. 
 

Merknaden går i hovedsak ut på følgende: 

Ved kjøp av naboeiendom på gnr. 93, bnr. 3 ble det ikke varslet om tomannsbolig. 

Det ble forespeilet byggeprosjekt til ny enebolig. Det hevdes at en tomannsbolig vil 

medføre vesentlig ulempe og forringelse av egen eiendom ettersom trafikk fra 

ytterligere en boenhet vil passere tomten. Det er bekymring for ekstra støy som vil 

kunne være til sjenanse. 

Det vises til at landbruksjord er blitt omregulert og åpnet for mulig fradeling av 5 nye 

boenheter i skolekretsen for hele planperioden 2015-2027. Det hevdes at 

konsekvensen vil få stor innvirkning på kulturlandskapet og på denne bakgrunn er de 

i mot omsøkt tiltak.  
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Ansvarlig søkers kommentar til merknaden: 

Tiltakshaver har nylig kjøpt eiendom 93/17 og har ingen informasjon om hva det ble 

opplyst om ved salg av eiendom 93/3. Omsøkt tiltak søkes oppført på nylig fradelt 

eiendom i LNFR-område. Tiltaket er i henhold til gjeldende bestemmelser for 

området foruten at det er søkt disp. for oppføring på den delen av eiendommen som 

ligger i LNFR med underformål A. 

 

Det at det søkes om tomannsbolig og ikke enebolig anser søker som lite relevant da 

det er etterstrebet å holde tiltaket i tråd med gjeldende bestemmelser for høyde, 

bebygd areal, MUA, snuareal og avstand til nabogrense. Søker mener videre at en 

tomannsbolig ikke vil forringe naboens eiendom.  

 

Når det gjelder nabomerknad om innvirkning på kulturlandskapet ved oppføring av 

omsøkt tiltak så henviser søker til dispensasjonssøknad. 

 

Nabovarsling: 

Naboer/gjenboere er varslet om dispensasjonssøknaden/ tiltaket i medhold av pbl. 

§19-1 jf. 21-3, og det er innkommet merknader fra nabo Thomas Hedman og Marit 

Linda Hjeljord som eier(e) av gnr. 93 /bnr.3 – Kroerveien 334. 

 

   VURDERING OG KONKLUSJON  

 

Vurdering av merknader 

Bekymring for flere boenheter kan ikke hensyntas så lenge boligen er i henhold til 

gjeldende planbestemmelser som tillater tomannsbolig. 

 

Når det gjelder bekymring for støy vurderes denne type bilkjøring inn til de to 

eiendommene som mindre betydelig og bygningsmyndighetene har vanskelig for å 

se at støyen fra bilene gir så høy decebell at det vil kreves støyreduserende tiltak. 

Det har ikke blitt krevd støymåling i dette tilfellet.  

  

Bekymring for at fradelingen vil føre til skade på kulturlandskapet må forventes som 

ferdig vurdert i den faglige behandlingen av fradelingsaken.  

Hensynssonen H570_4 sier at «større bygge- og anleggstiltak som forringer verdiene 

og hindrer bevaring av historiske trekk i landskapet og bebyggelse, skal unngås.». 

En tomannsbolig ansees ikke som et større byggetiltak og forringer ikke verdiene 

eller er til hinder for historiske trekk i landskapet og bebyggelsen.  

 

Konklusjon  

Merknadene er vurdert og bygningsmyndighetene finner ikke at merknadene skal 

hensyntas i dette tilfellet da omsøkt tiltak er i tråde med gjeldende lov, plan og 

forskrift. 
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Dispensasjon fra LNFR formål 

Det er søkt om dispensasjon fra LNFR-formålet. Dispensasjonen behandles ikke da 

dispensasjonen ansees som gitt ettersom Hovedutvalg for teknikk og miljø har 

godkjent etablering av ny boligtomt i LNF-A område den 10.05.2012. 

 

Ny avkjørsel 

Det fremkommer av sakspapirene i fradelingsaken at det ikke er mulig å komme til 

med utrykningskjøretøy til eiendommen ved bruk av eksisterende atkomst mellom 

kårbolig og smie. Det blir for smalt for normale lastebiler.  

 

Søknad om stenging av avkjørselen til gnr. 39, bnr 33 og etablering av ny felles 

avkjørsel for ny tomannsbolig og naboens bebyggelse er vurdert av Statens 

vegvesen, som aksepterte etableringen av en ny avkjørsel under forutsetning at den 

eksisterende avkjørselen stenges fysisk.  

 

Signert veirett ble ansett å sikre ny parsell lovlig adkomst ved delingstidspunktet, 

bygningsmyndigheten vurderer dette som tilfredsstillende i medhold av pbl. § 27-4. 

Bygningsmyndigheten har ikke hjemmel til å kreve at veiretten tinglyses, men vil 

likevel anbefale dette.  

 

Nærmere forutsetninger knyttet til veiretten, herunder hvilke hustyper som kan 

aksepteres av tilgrensende nabo, er et privatrettslig anliggende som faller utenfor 

kommunens myndighetsområde. Eventuell oppføring av boligtype som strider med 

privatrettslige forutsetninger gjøres således på tiltakshavers eget ansvar og risiko.  

 

Dokumentasjon på at det foreligger veirett er tilstrekkelig for at bygningsmyndigheten 

skal kunne godkjenne tiltaket.  

 

Bygningsmyndighetene finner å kunne godkjenne avkjørselen når vegvesenets 

veifaglige vurdering legges til grunn. Tiltaket blir avhengig av å få gjennomført 

opparbeiding av denne adkomsten før det kan gis brukstillatelse.  

 

Tiltaket: 

Eiendommen er godkjent fradelt i tråd med unntaksbestemmelsene for fortetting i 

Kroer krets og kan da bebygges i henhold til planbestemmelsene §§18-1, 18-2 og 

18-3. 

 

Søknaden er i samsvar med gjeldende regulering, lov og forskrift. Det er ikke noe 

hindring for bygging av tomannsbolig på eiendommen. Dispensasjon fra LNF-A 

formål foreligger. Bygningsmyndighetene kan ikke se at utbyggingen vil medføre 

ulemper for omkringliggende bebyggelse og miljø. Tillatelse til tiltak gis derfor som 

omsøkt. 
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Ansvarlige foretak har erklært å ha tilfredsstilt krav etter byggesaksforskriften (SAK 
10) slik at tillatelse kan gis. Gjennomføringsplanen viser alle fag, funksjoner og 
tiltaksklasser. Det er ikke er avdekket gjenstående arbeider som er til hinder for å gi 

tillatelse.   
 
Naturmangfoldloven: Tiltaket omfattes ikke av naturmangfoldloven. 
 
Konklusjon tiltak:  

Ås kommune anser at omsøkte tiltak er i samsvar med kommuneplan for Ås 2015-

2027, arealdel. Dokumentasjon etter SAK10 kapittel 5 anses å være tilfredsstillende. 

Tillatelse gis derfor som omsøkt. Bygningsmyndighetene anser Statens vegvesens 

uttalelse som at det er gitt en tillatelse til dispensasjon. 

 

Tilsyn 

Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i 

samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov. 

Kommunen skal føre tilsyn med særlige forhold etter nærmere forskrift. 

 

Gebyr:  

Saksbehandlingen er gebyrbelagt med Kr. 38.216,- (inklusiv Kr.8.075,- for 

dispensasjon) etter Ås kommunes gebyrregulativ. Regning ettersendes og skal 
innbetales til kommunekassen, jf. plan- og bygningslovens § 33-1. 
 

Gebyrnr. Beskrivelse av gebyr Grunnbeløp Antall Sum 

1.1.3 Saksbehandling tiltak  Kr. 38.216,- 1 Kr. 38.216,- 
Total sum: Kr. 38.216,- 

 

Tilknytningsgebyr: 

Ved økt bruksareal vil kommunalteknisk avdeling fakturere og ettersende 

tilknytningsgebyr for vann og avløp.  

 

Betingelser for tiltaket: 
 

1. Anmeldelse av utvendig sanitæranlegg/ledninger (rørleggermelding) skal være 

godkjent av kommunalteknisk avdeling. 

2. Vannmåler skal installeres og fås ved henvendelse til Ås kommune. 

Installasjonen skal utføres av ansvarlig rørlegger. Ansvarlig rørlegger får 

vannmåleren utlevert hos Ås kommune v/kommunalteknisk avdeling.  

3. Ansvarlig foretak skal forestå beregning og utstikking av bygningen. Ansvarlig 

søker skal sende inn kontrolldokumentasjon for innmåling av plassering før 

støping av fundament igangsettes.  

4. Eieren eller brukeren av avkjørselen som søknaden gjelder for, har ansvar for 
at frisikten og andre krav til avkjørselen til enhver tid er oppfylt, jf. vegloven     

§ 43 Såfremt dette ikke skjer, vil avkjøringstillatelsen bli trukket tilbake. 
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 Statens vegvesen kan senere om nødvendig påby bruk av annen 
atkomst fra offentlig veg fram til eiendommen. I dette tilfellet bortfaller 
avkjøringstillatelsen. 

 Dersom eventuell byggetillatelse ikke er benyttet innen 3 år, bortfaller 
avkjøringstillatelsen. 

 Rygging ut på hovedveg tillates ikke. Det skal derfor være snuplass 
inne på egen grunn. 

 Søker må selv, dersom dette er nødvendig, innhente tillatelse til bruk av 
atkomstveg fram til offentlig veg. En slik tillatelse bør tinglyses som 
heftelse på eiendommen. 

 Fører avkjørselen over veggrøft, må det under avkjørselen legges rør 
med min 9”innvendig diameter. Stikkrenner vedlikeholdes av den som 

bruker avkjørselen enten de er bygd for vegvesenets regning eller 
kostet av grunneier selv. 

 For omsøkt avkjørsel gjelder følgende krav til utforming: L1=70 meter, 
L2=4 meter. Innen sikttrekanten skal eventuelle sikthindringer ikke være 
høyere enn 0,5 meter over primærvegens kjørebanenivå. I tillegg må 

man tilse at det i planet øyepunkt i avkjørselen og kjørebanen i 
primærvegen, er fritt for sikthindringer. Tiltakshaver må sende inn en 

bekreftelse om at avkjørselen er opparbeidet i henhold til kravene. 
5. Terrenget må planeres slik at det ikke blir til ulempe for naboer. Skråning mot 

nabo må ikke være brattere enn 1:2. og avsluttes minst 0,5 meter fra 

nabogrensen.  

6. Bygningen/tiltaket må ikke brukes før ferdigattest eller eventuelt midlertidig 

brukstillatelse er gitt, jf. pbl. § 21-10. 

7. Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen 

både av den opprinnelige og nye tiltakshaveren, jf. pbl. § 23-2. 

8. Før brukstillatelse gis, skal det foreligge ferdigmelding på sanitæranlegg fra 

rørlegger. 

9. Ildsteder skal rapporteres til Follo Brannvesen IKS.  

10. Oppsamlingsenhet for husholdningsavfall skal plasseres på egen eiendom og 

i henhold til kommunal renovasjonsforskrift, jf. §§ 7 og 8.  

11. Før det gis brukstillatelse skal det være satt opp husnummerskilt i henhold til 

forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften). Husnummerskiltet skal 

settes synlig på eller ved inngangsdør til bruksenheten. Skilt skal utføres i 

rustfritt og bestandig materiale, sort tekst på hvit bunn. Skilthøyde minimum 

150 mm og teksthøyde minimum 105 mm. Der det er flere adresseenheter 

langs en felles avkjørsel skal det i tillegg settes opp henvisningsskilt 

/adresseskilt der avkjørselen tar av.  

 

Med hilsen 

 

 
Arve Bekkevard Annette Grimnes 
Enhetsleder Byggesak og geodata Avdelingsingeniør 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Vedlegg: 

Fasade, plan og snitt tegning 

124177399_Situasjonsplan2  

 

Mottakere: 
Norsk Bygningsrådgiving AS, Teiefjellet 10, 2022 GJERDRUM 

Kopi: 

Statens vegvesen - Region Øst, Mads Jørgen Lindahl, Postboks 1010 Nordre Ål, 
2605 LILLEHAMMER 

Ås kommune, Matrikkelføring (Ekstern) 
Thomas Hedman, Kroerveien 334, 1435 ÅS 
Mark Daniel Muilwijk, Sjøskogenveien 31 A, 1407 VINTERBRO 

Ås kommune, VAR-gebyr (Ekstern) 


