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Søknaden gjelder

Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf.§ 21-7 annet ledd, oppfylles ikke.
Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen

Eiendom/Byggested
Kommune
Ås

Gnr.
118

Bnr.
1

Adresse
Fjeldstadveien 50, 1407 Vinterbro

Bygningsnummer
6582672

Tiltakets art
Søknadstype
Ettrinnssøknad

Tiltakstype
Bruksendring

Næringsgruppekode
A Jordbruk, skogbruk og fiske

Bygningstypekode
219

Formål
annet

Beskrivelse av bruk
Landbruk lager, hus for dyr skal søkes endret til verkstedsbygning (212)

Tiltakshaver
Partstype
privatperson

Navn
Solveig Irene Fjeldstad

Adresse
Fjeldstadveien 50, 1407 Vinterbro

Telefon
90101883

e-postadresse
oystein.ottesen@gmail.com

Ansvarlig søker
Navn
OTTESEN BYGGCONSULT

Organisasjonsnummer
919901799

Adresse
Sundbyveien 41, 1407 VINTERBRO

Kontaktperson
Øystein Bagge Ottesen

Telefon
90101883

Mobiltelefon
90101883

e-postadresse
oystein.ottesen@gmail.com

Varsling
Tiltaket krever nabovarsling
Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere

Følgebrev
Det søkes om å endre bruken av et eksisterende hønsehus/lager til verksted.
Verkstedet har vært i drift en stund både som en bedrift med ansatte og lærlinger til bilmekanikerfaget samt som
en del av et hobbymiljø.
Verkstedet er unikt i sitt slag da dette restaurerer gamle biler. Det er en nisje bedrift som ikke finnes andre steder i
kommunen. Da virksomheten har pågått lenge er det med den søkte endringen ikke fare for endret bruk eller
belastning for nabolaget eller veinettet i området. Kunder til verkstedet er få da det ofte handler om ombygging og
restaurering av biler som foregår over lengre tid.
Da det nå er blitt klart at bedriften trenger at bygningen defineres som verksted for å kunne opprettholde sin drift
og beholde arbeidsplassene håper jeg på en positiv tilbakemelding og rask avklaring slik at bedriften ikke må
legge ned.
At bedriften har avkjøring fra Sundbyveien som kan være et tema ser jeg på som positivt da denne typen
virksomhet ikke har en stor kundemasse som frekventerer verkstedet daglig. Vi snakker om kunder fra hele landet
(og utlandet, Sverige, Usa, Australia) som setter igjen sine biler og får arbeid utført på disse med langt perpektiv.
Det vil si lite daglig trafikk. Om lokalene tas i bruk som lager eller plassering av landbruksmaskiner, traktorer til
brøyting ol, vil dette gi tilsvarende eller større belastning enn den planlagte driften som pågår i dag.
Vegmyndighetene har gitt tydelige signaler på at Sundbyveien skal ha økt belastning da de har fjernet forbudet
mot kjøring av kjøretøy over 12 meter. Dette forbudet reduserte gjennomgangstrafikken fra E6 til industriområdet
ved Nygårdskrysset vesentlig, men dette er nå opphevet.
Bygningsmassen krever ingen vesentlige endringer for å kunne tas i bruk som planlagt, da et bygg beregnet på
høns er både isolert, har ett tørt klima og de nødvendige brann skillende dekker. (betong)
For nærmiljøet som helhet er det ingen økte negative konsekvenser ved å opprettholde bruken av en
landbruksbygning slik at vi beholder et levende kulturlandskap, For samfunnet vil det være nyttig å beholde
bedriften med tanke på arbeidsplasser og utdanning av lærlinger.
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Med tanke på at dette stedet også har kulturell verdi innen dette nisje miljøet bør denne dispensasjonen kunne
gis. Verkstedet er gjengitt i flere filmatiseringer, senest i suksessen Børning og Børning 2. Opprettholdelse av en
slik nisje bør veie tungt for å kunne gi dispensasjon for at bygningen kan tas i bruk som verksted.

Til orientering er det sendt dokumentasjon til Arbeidstilsynet, men ikke mottatt svar foreløpig.

Arbeidstilsynet

Tiltaket berører eksisterende eller fremtidig arbeidsplasser. Samtykke fra Arbeidstilsynet må foreligge før
igangsetting av tiltaket.

Dispensasjonsøknad

Plan-og bygningsloven Kapittel 19
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:Arealplaner
Begrunnelse for dispensasjon:
Se følgebrev

Fravik fra byggteknisk forskrift

For tiltak etter plan- og bygningsloven § 31-2
Det søkes om fravik fra byggteknisk forskrift for eksisterende byggverk. Redegjørelse i eget vedlegges.

Arealdisponering

Planstatus mv.
Type plan
Kommuneplanens arealdel

Navn på plan
Kommuneplan 2015-2027

Reguleringsformål
LNF a
Beregningsregel angitt i gjeldende plan
%BYA

Grad av utnytting iht. gjeldende plan
25%

Tomtearealet
Byggeområde/grunneiendom 100271,00 m²
- Ev. areal som trekkes fra iht. beregningsregler 0,00 m²
= Beregnet tomteareal 100271,00 m²

Bebyggelsen
Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan 25067,75 m²
Areal eksisterende bebyggelse 848,00 m²
- Areal som skal rives 0,00 m²
+ Areal ny bebyggelse 0,00 m²
+ Parkeringsareal 0,00 m²
= Sum areal 848,00 m²

Grad av utnytting
Beregnet grad av utnytting 0,85
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Bygningsopplysninger

m² BYA

Bolig Annet I alt Bolig Annet I alt

Antall bruksenheterm² BRA

Eksisterende bebyggelse 848,00 0,00 1030,00 1030,00 0 1 1

Ny bebyggelse 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

Av dette åpne arealer 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

Sum 848,00 0,00 1030,00 1030,00 0 1 1

Antall etasjer etter at tiltaket er gjennomført: 1

Tilknytning til veg og ledningsnett

Adkomst
Tiltaket gir ikke ny/endret atkomst.
Tomta har adkomst til riksveg/fylkesveg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel.Avkjørselstillatelse er
gitt.
Tomta har adkomst til privat veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel.Tinglyst erklæring foreligger.

Vannforsyning
Tomta er tilknyttet privat vannverk
Beskrivelse av annen privat vannforsyning: borevann, privat

Avløp
Tomta er tilknyttet privat avløpsanlegg
Det skal IKKE installeres vannklosett.
Det foreligger utslippstillatelse.
Avløpsanlegg krysser IKKE annens grunn.

Parter

Andre myndigheter
Navn Landbrukskontoret.
Navn Arbeidstilsynet.

Vedlegg

Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget Hvordan oversendes
vedlegget?

Kvittering for nabovarsel C vedlegg 4 Vedlagt søknaden

Kvittering for nabovarsel C vedlegg 5 Vedlagt søknaden

Tegning eksisterende plan E vedlegg 2 Vedlagt søknaden

Tegning ny fasade E vedlegg 3 Ettersendes per
post

Situasjonskart F vedlegg 1 Vedlagt søknaden
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Søknad/erklæring om
ansvarsrett

G Byggsøk krever denne linjen opprettet for å
kunne sende inn.

Ettersendes per
post

Erklæring og signering

Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og
bygningsloven.

En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap. 32 og at det kan medføre
reaksjoner dersomn det gis uriktige opplysninger.

Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf. SAK10 kap. 10 og 11.
Ansvarlig søker

Ansvarlig søker bekrefter at tiltakshavers underskrift på
en kopi av søknaden kan dokumenteres.

Dato                         23.03.2018                      .

Signatur   Søknaden er elektronisk signert     .
                 OTTESEN BYGGCONSULT

Tiltakshaver

Dato                                                                 .

Signatur                                                           .

Gjentas med blokkbokstaver
.


