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Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   18/01512-11 Are Evju 25.10.2018 

 

 

Gnr 103 bnr 19 - Nygårdsåsen 12 - Nybygg - Enebolig A 
Rammetillatelse 
 
Det vises til søknad mottatt 09.05.2018. 
 

Tiltakets adresse: Nygårdsåsen 12 
Gnr./bnr./fnr./snr.: 103/19/0/0 
Ansvarlig søker: Norsk Bygningsrådgiving AS, Teiefjellet 10, 2022 

GJERDRUM 
Tiltakshaver: North Bridge Boligutvikling AS 
 

   VEDTAK  

 

 Med hjemmel i pbl. § 20-3 jf. § 20-1 gir bygningsmyndigheten 
rammetillatelse for enebolig på gnr. 103, bnr. 19. Tillatelsen gis på grunnlag 
av innkommet søknad. Vurdering fremkommer av saksutredningen.  

 

 Høydeplassering for overkant ferdig gulv 1. etasje/hovedplanet I tiltaket 
fastsettes til kote + 138,7 relatert til NN2000. 

 

 Godkjente tegninger: 

 Situasjonsplan, datert 29.12.2017, mottatt 11.10.2018 

 Snitt- og fasadetegning, datert 18.12.2017, mottatt 11.10.2018 

 Plantegninger, datert 18.12.2017, mottatt 09.05.2018 
 

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.  
 
Byggearbeidet kan ikke påbegynnes før igangsettingstillatelse er innvilget. 
 
Anmeldelse av utvendig sanitæranlegg/ledninger (rørleggermelding) skal være 
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godkjent av kommunalteknisk avdeling innen igangsetting, jf. pbl. kapittel 27.  
 
Bygningen/tiltaket må ikke brukes før ferdigattest eller eventuelt midlertidig 
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 pbl. § 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 nytt 163 m2 

BRA totalt: 163 m2 

BYA nytt: 112,4 m2 

Parkeringsareal: 36 m2 

BYA totalt: 94,4 m2 (bolig), 18 m2 (carport) 18 m² 
(parkeringsareal på terreng) 

Netto tomteareal regulert til 
boligformål: 

2024 m2 

Grad av utnytting: 25 % (gjelder for alle tiltak på 
eiendommen) 

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

   SAKSOPPLYSNINGER  

 
Denne saken gjelder oppføring av ny enebolig med tilhørende carport. 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Nygårdsåsen (R-16) og er avsatt til 

boligformål. Bestemmelser om utnyttelsesgrad og bygningshøyde er erstattet av 

kommuneplanens arealdel § 18.  

 
Naboer/gjenboere er varslet om tiltaket i medhold av pbl. § 21-3 andre ledd, og det er 

innkommet merknader fra nabo/gjenboer som eier(e) av gnr./bnr. 103/110 som i 

hovedsak går ut på følgende:  

 Tiltaket er i strid med pbl. § 29-2 om tiltakets visuelle kvaliteter. 
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 Spørsmål om tiltaket er innenfor regulert utnyttelsesgrad. 

 Tiltaket vil medføre betydelig mer biltrafikk, både under byggeperioden og 

etter at tiltaket er ferdigstilt. 

 Det befinner seg en hul eik på eiendommen som nabo ønsker en redegjørelse 

for hvordan ansvarlig søker ivaretar den generelle aktsomhetsplikten, jf. 

Naturmangfoldloven § 6.  

 

Søkers kommentar til merknadene:  

 

Omsøkt tiltak er i henhold til gjeldene bestemmelser. Tiltaket er derfor innenfor 

rammene av det man må kunne forvente i området og må derfor sies å være 

forutsigbar for naboer. 

 

Alle deler av tiltaket vil bli belagt ansvar og fulgt opp av dem som vil søke 

ansvarsrett. 

 

En økning med to boenheter på tomten kan vanskelig sies å øke trafikkbelastningen. 

 

Øvrige forhold som bemerkes fra nabo omfattes av ansvarsrettene i byggesaken når 

den tilkommer. Lover og regler vil selvfølgelig bli fulgt. 

 

   VURDERING OG KONKLUSJON  

 

Kommunens vurdering av nabomerknader: 

Det er kommunens vurdering at tiltaket inneholder gode visuelle kvaliteter både i seg 

selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og 

plassering, jf. Pbl. § 29-2.  

 

Tiltaket innenfor regulert grad av utnytting for eiendommen.  

 

Vedrørende økt trafikk må kommunen legge til grunn at utførende foretak opptrer 

tilstrekkelig hensynsfylt i byggeperioden slik at kjøring til og fra eiendommen ikke 

medfører fare for liv og helse. Videre er det kommunens vurdering at tiltaket ikke 

medfører at trafikken i Nygårdsåsen øker mer enn det som er forventet i området. 

 

For kommunens vurdering om den generelle aktsomhetsplikten i naturmangfoldloven 

§ 6, se redegjørelse under.  

 

Tiltaket: 

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

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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Naturmangfoldloven: Tiltaket omfattes av Naturmangfoldloven. I sør-østre hjørne 
av tomten er det registrert hul eik med verdi C, lokalt viktig naturtype. 
 
For alle saker som berører naturmangfold følger det av naturmangfoldloven § 7 at 

prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved 

utøvelse av offentlig myndighet, og det skal fremgå av beslutningen hvordan disse 

prinsippene er vurdert og vektlagt i saken. Med naturmangfold menes biologisk 

mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold, som ikke i det alt 

vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning.  

 

Det fremgår av faktaarket i naturbase at «Treet bør overlates mest mulig til fri 
utvikling. Døde greiner må i størst mulig grad ikke fjernes. All død eikeved på og 
rundt treet må så langt det er mulig få være i fred.» 
 

Det omsøkte tiltaket plasseres ikke i nærheten av den registrerte utvalgte naturtypen, 

og ansees derfor til at det ikke har innvirkning på naturtypen.  

 

Ved en eventuelt søknad om endring av denne tillatelsen som medfører at tiltak 

plasseres i nærheten av den utvalgte naturtypen må det dokumenteres at tiltaket ikke 

vil ha negativ innvirkning på treet. 

 

Bygningsmyndigheten mener på bakgrunn av ovenstående å ha ivaretatt 

naturmangfoldlovens § 8 som omhandler krav til kunnskapsgrunnlaget. Vedtak som 

berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap 

om arters bestandsituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt 

effekten av påvirkninger.  

 

Naturmangfoldsloven § 9 omhandler føre-var-prinsippet. Dette innebærer at dersom 

man ikke har tilstrekkelig kunnskap til å treffe en beslutning som berører 

naturmangfoldet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade. 

Bygningsmyndigheten mener at kunnskapsgrunnlaget i denne saken, jfr. avsnitt over, 

er tilstrekkelig for å treffe en beslutning.  

 

På bakgrunn av ovenstående, anses naturmangfoldlovens §§ 10 

(økosystemtilnærming og samlet belastning), 11 (kostnader ved miljøforringelse skal 

bæres av tiltakshaver) og 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) å være av 

mindre betydning. 

 
Konklusjon tiltak:  
Ås kommune anser at omsøkte tiltak tilfredsstiller kravet til visuelle kvaliteter og at 

tiltaket for øvrig er i samsvar med reguleringsplan for Nygårdsåsen (R-16). 

Dokumentasjon etter SAK10 kapittel 5 anses å være tilfredsstillende. 

Rammetillatelse gis derfor som omsøkt.  

 
Tilsyn 
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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. 25 477,- etter Ås kommunes 
gebyrregulativ. Regning ettersendes og skal innbetales til kommunekassen, jf. plan- 
og bygningslovens § 33-1. 
 

Gebyrnr. Beskrivelse av gebyr Grunnbeløp Antall Sum 

1.1.1 Saksbehandling tiltak  Kr. 25 477,- 1 Kr. 25 477,- 

Total sum: Kr. 25 477,- 

 

Betingelser for tiltaket: 
1. Eventuelle klager fra naboer og gjenboere skal være vurdert og behandlet, 

ettersom disse er gitt 3 ukers frist for å klage på vedtaket. Alternativt kan 

byggearbeider igangsettes umiddelbart dersom det innhentes skriftlig 

samtykke fra naboer og gjenboere. Dokumentasjon på samtykket skal sendes 

skriftlig til kommunen. 

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

godkjent av kommunalteknisk avdeling. 

3. 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.  

4. Det er krav om uavhengig kontroll for følgende fagområder: 

 Tiltaksklasse 1: Våtrom og lufttetthet + brann ved flere boenheter 

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

søker skal sende inn kontrolldokumentasjon for innmåling av plassering før 

støping av fundament igangsettes.  

6. 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.  

7. Avkjørselen må opparbeides i samsvar med Ås kommunes veinorm, med den 

del av veinormen som omhandler private avkjørsler til kommunale veier, se 

kommunens hjemmeside 

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

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

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

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

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

rørlegger. 

11. Ildsteder skal rapporteres til Follo Brannvesen IKS.  

12. Det henvises til § 13-5 i byggeteknisk forskrift som sier at bygningen skal 

prosjekteres og uføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av 

radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i luften skal ikke overstige 
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200 Bq/m3. Bygningsmyndighetene forutsetter at ansvarlig prosjekterende har 

ivaretatt dette innenfor sitt ansvarsområde.   

13. Oppsamlingsenhet for husholdningsavfall skal plasseres på egen eiendom og 

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

14. 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 Are Evju 
Enhetsleder Byggesak og geodata Juridisk rådgiver  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Vedlegg: 

Godkjente fasadetegninger 

Godkjent situasjonskart 

Godkjent snittegning 

Godkjent plantegning 

Matrikkelregistrering Gbnr 103-19 Nygårdsåsen 12 hus A  

 

Mottakere: 
Norsk Bygningsrådgiving AS, Teiefjellet 10, 2022 GJERDRUM 

Kopi: 
North Bridge Boligutvikling AS 
Ås kommune, Matrikkelføring (Ekstern) 
Barbro Bruu, Nygårdsåsen 10, 1400 SKI 
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ORIENTERING OM KLAGEADGANG 

 

 

KLAGEORGAN 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus er, etter delegert myndighet fra Kommunal- og 

regionaldepartementet, klageorgan for vedtak fattet av administrasjonssjefen. En klage skal 

sendes til kommunen, og dersom kommunen selv ikke endrer vedtaket som følge av klagen, 

vil den bli sendt videre til Fylkesmannen i Oslo- og Akershus for avgjørelse. 

 

KLAGEADRESSAT 

Klagen skal sendes til: 

Ås kommune, Postboks 195, 1431 Ås 

 

KLAGEFRIST 

Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brev kom frem. Det er tilstrekkelig at klagen er 

postlagt innen fristens utløp. Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan 

søke om å få forlenget fristen, men da må De begrunne hvorfor De ønsker det. 

 

INNHOLDET I KLAGEN 

De må presisere: 

 Hvilket vedtak De klager over, oppgi saksnummer 

 Årsaken til at De klager 

 Den eller de endringer som De ønsker 

 Eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen 

 Klagers navn og adresse må oppgis. 

 Klagen må undertegnes. 
 

UTSETTING AV GJENNOMFØRINGEN AV VEDTAKET 

Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan imidlertid søke 

om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort 

(anmode om utsatt iverksetting av vedtaket). Slik søknad sendes Plan, bygg og geodata, og 

begrunnes. Avgjørelse om oppsettende virkning kan ikke påklages, men De kan selv bringe 

spørsmålet om oppsettende virkning direkte inn for fylkesmannen til ny vurdering. 

 

RETT TIL Å SE GJENNOM SAKSDOKUMENTENE OG TIL Å KREVE VEILEDNING 

Med visse begrensninger har De rett til å se gjennom dokumentene i saken. Reglene om 

dette finnes i forvaltningslovens §§ 18 og 19. De må i tilfelle ta kontakt med vårt 

Servicekontor. 

 

KOSTNADER VED OMGJØRING AV VEDTAK 

Når et vedtak som følge av klage blir endret til gunst for en part, kan parten kreve dekning for 

vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få vedtaket endret. Forutsetningen er da 

vanligvis at det organet som traff det opprinnelige vedtaket har gjort en feil slik at vedtaket 

blir endret. Kravet må settes frem senest 3 uker etter at De har mottatt det nye vedtaket.  

 


