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Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   18/01320-15 Eva Merete Lunde 21.12.2018 
    

 
 

Gnr 27 bnr 30 - Drøbakveien 137 - Søknad om deling - Melding om 
vedtak 

 

VEDTAK 

 
1. I medhold av pbl. § 20-1 første ledd, bokstav m) jf. § 26-1, innvilger Ås 

kommune søknad om deling av eiendommen gnr. 27 bnr. 30 i to 
parseller. Gjenværende parsell 1 skal være på ca. 1032 m2 og fradelt 
parsell 2 skal være på ca. 1036 m2, som vist på situasjonskart 1:1000 
datert 20.12.2018.  

 
Delingen innvilges på følgende vilkår: 

1.1. Det skal foreligge tinglyst rett for fradelt parsell 2 til atkomst over 
gjenværende parsell 1.  

1.2. Det skal foreligge tinglyst rett for gjenværende parsell 1 til 
fremføring og vedlikehold av ledninger og kabler over gnr. 27/1 og 
fradelt parsell 2.  

1.3. Det skal foreligge tinglyst rett for fradelt parsell 2 til fremføring og 
vedlikehold av ledninger og kabler over gnr. 27/1.  

 
 

 
 
Tilleggsopplysninger: 
Erklæring om rettigheter skal påføres: «Tinglysningen kan ikke oppheves uten Ås 
kommunes samtykke, org.nr. 964948798». Erklæringen leveres til kommunen i to 
originale eksemplarer for videre ekspedering til tinglysning. 
 
Delegasjon:  
Vedtaket er fattet etter fullmakt og meddeles i samsvar med forvaltningsloven § 27.  
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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. 

 

 
 

SAKSOPPLYSNINGER: 

 
Sakens forhistorie:  
I forbindelse med politisk behandling i HTM, hovedutvalg for teknikk og miljø 
05.06.2014 av søknad om dispensasjon fra gjeldende kommuneplan for gnr. 27 bnr. 
3 i Ås kommune, ble eiendommen vedtatt delt i to boligtomter, 27/3 og 27/30.  
 
Fakta og vurderingsgrunnlag: 
Det er nå søkt om deling av den nye parsellen, eiendommen gnr. 27 bnr. 30, 
Drøbakveien 137. Eiendommen er på 2 068 m² og søkes igjen delt i to parseller, på 
henholdsvis 1032 og 1036 m². Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel 
og er avsatt til landbruk-, natur- og friluftsområdet LNF, underformål b - areal for 
spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse.  
 
I Brønnerud skolekrets kan det tillates fradeling av tomt tilstøtende eksisterende 
boligbebyggelse for inntil 9 nye boenheter i planperioden med forutsetning av at 
disse ligger langs veier med holdningsklasse lite eller mindre streng. Tiltaket skal 
dessuten plasseres og utformes slik at det passer best mulig inn i kulturlandskapet, 
herunder innpassing til eksisterende bygningsmiljø og ikke hindrer allmenn ferdsel 
eller skader viktig biologisk mangfold.  
 
Det er fortsatt mulig å fradele tomter til boligformål i Brønnerud skolekrets.  
 
Hensynsone og kulturminne  
Hele eiendommen berøres av hensynsone H570_3 om bevaring av kulturmiljø. Her 
gjelder bestemmelsen; «riving av bebyggelse eller større bygge- og anleggstiltak 
som forringer verdiene og hindrer bevaring av historiske trekk i landskap og 
bebyggelse, skal unngås.»  

Tiltak:  Deling av eiendom - Opprettelse av ny grunneiendom 

Søknad innlevert: 16.04.2018 

Tiltakshaver: Christian Hansen 

Gnr./bnr.: 27/30 

Adresse: Drøbakveien 137 

Eksisterende eiendom: 2 068 m2 

Gjenværende parsell 1: 1 032 m2 

Fradelt parsell 2: 1 036 m2 
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Videre berøres nordvestre hjørne av den omsøkte fradelte tomta av et kulturminne 
samt dets sikringssone på 5 meter. Sonen vil inngå i tomtens uteoppholdsareal, men 
vil ikke kunne opparbeides eller på annen måte endres. Her gjelder egne 
bestemmelser i henhold til kulturminneloven.  
 
Atkomst  
Den nye tomta er sikret atkomst via privat vei med utkjøring til fylkesvei 152 (FV 152) 
som har holdningsklasse meget streng. Nordøstlige hjørne av 27/30 berøres av 
hensynsonen til et fornminne, en kokegrop-lokalitet (kulturminne ID 135555-1). 
 
Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanens § 6.2 om holdningsklasser for 
avkjørsler. Her vises det til § 23.2 underformål b, med bestemmelser for bolig-, fritids- 
eller næringsbebyggelse.  I første kulepunkt: «I Brønnerud skolekrets tillates 
fradeling av tomt tilstøtende eksisterende boligbebyggelse for inntil 9 nye boenheter i 
planperioden, og med forutsetning av at disse ligger langs vier med holdningsklasse 
lite eller mindre streng.»  
 
Dispensasjonsbehandling 
Dispensasjonssøknaden er oversendt til Statens vegvesen 16.05.2018 for uttalelse. 
Vegvesen er svært negativt innstilt til at det innvilges dispensasjon.  
 
Formannskapets behandling av saken: 
Til tross for Vegvesenets holdning, vedtok Formannskapet 10.10.2018 å innvilge 
dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 6.1 og § 23.2 for utvidet bruk av 
avkjørsel til Drøbakveien, FV 152, på følgende vilkår: 

 Tomten tillates ikke ytterligere oppdelt eller bebygget med flere boenheter i 
fremtiden. 

 Dersom en under arbeid i området skulle støte på et fornminne skal arbeide 
straks stanses i den utstrekning det berører fornminne eller dets sikringssone 
på fem meter. Rette myndighet, Akershus fylkeskommune, skal straks varsles 
i henhold til kulturminne loven § 8, andre ledd. 

 
Begrunnelsen for vedtaket i formannskapet er at det er gang/sykkelvei fra 
eiendommens atkomstvei og til busstoppet/gangvei under Drøbakveien på nordsiden 
av denne samt at tomten har arealformålet landbruk- natur og friluftsområdet (LNF), 
underformål b.  
 

Naboer/gjenboere er varslet om dele- og dispensasjonssøknaden i medhold av pbl. 

§19-1 jf. 21-3 andre ledd, og det er ikke innkommet bemerkninger fra disse.   

 

 

   VURDERING OG KONKLUSJON  

 
Vurdering i henhold til plan- og bygningsloven: 
Ås kommune påpeker at det kan gis tillatelse til fradeling av tomt til oppføring av 
tomannsbolig i Brønnerud skolekrets med visse forutsetninger.  En av disse er at ny 
bebyggelse skal ligge langs veier med holdningsklasse lite eller mindre streng, slik 
altså formannskapet allerede har tatt stilling til, se over.  
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Videre skal tiltaket i henhold til kommuneplanbestemmelsene § 23.2 plasseres og 
utformes slik at det passer best mulig inn i kulturlandskapet, herunder innpassing til 
eksisterende bygningsmiljø og ikke hindrer allmenn ferdsel eller skader viktig 
biologisk mangfold. Dessuten gjelder § 27.8 om bevaring av kulturmiljø, hensynsone 
H570_3, se over.   
 
Ås kommune forutsetter at søker forholder seg til gjeldende bestemmelser og tar 
dermed til orde for at å innvilge søknad om deling av gnr 27 bnr 30 i to parseller, for 
oppføring av en tomannsbolig og en enebolig, jf. delesøknad.  
   
Deling - § 20-1 første ledd, bokstav m) jf. § 26-1: 
Det følger av pbl. § 26-1 andre pkt. at «opprettelse (av ny grunneiendom), må (..) 
ikke gjøres slik at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin 
størrelse, form eller plassering etter reglene i denne lov». 
 
Atkomst pbl. § 27-4: 
Det følger av pbl. § 27-4 første ledd at «før opprettelse eller endring av eiendom til 
bebyggelse skal byggetomta enten være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for 
alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument eller på annen måte være sikret 
vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende.» 
 
Kravet er oppfylt i denne saken. Veirett vil sendes til tinglysing når eiendommen 
formelt er fradelt. Tomtene er etter kommunens syn dermed sikret lovlig og 
tilfredsstillende atkomst, jf. pbl. § 27-4.  
 
Vannforsyning pbl. § 27-1: 
Det følger av pbl. § 27-1 at «opprettelse eller endring av eiendom (ikke skal skje) 
med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig 
drikkevann, samt slokkevann.(..) Rettighet til å føre vannledning over annens grunn, 
alternativt til å knytte seg til felles ledningsnett, skal være sikret ved tinglyst 
dokument eller på annen måte som kommunen godtar som tilfredsstillende.»  
 
Kravet er oppfylt i denne saken. Privat rett til fremføring av vannledning vil sendes til 
tinglysing når eiendommen formelt er fradelt. Tomtene er etter kommunens syn 
dermed sikret lovlig vannforsyning, jf. pbl. § 27-1.  
 
Avløp pbl. § 27-2: 
Det følger av pbl. § 27-2 at «før opprettelse eller endring av eiendom (..) skal 
bortleding av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven. Rettighet til 
å føre avløpsledning over annens grunn, alternativt til å knytte seg til felles 
ledningsnett, skal være sikret ved tinglyst dokument eller på annen måte som 
kommunen godtar som tilfredsstillende.»  
 
Kravet er oppfylt i denne saken. Privat rett til å føre avløpsledning over annens 
grunn/tilknytning til felles ledningsnett vil sendes til tinglysing når eiendommen 
formelt er fradelt. Tomtene er etter kommunens syn dermed sikret lovlig avløp, jf. pbl. 
§ 27-2.  
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Konklusjon 
Vilkårene for fradeling opplistet i pbl. § 26-1 er oppfylt. På dette grunnlag gis det i 
medhold av pbl. § 20-1 første ledd bokstav m) tillatelse til deling av den omsøkte 
eiendommen gnr. 27 bnr. 30 i Ås kommune. 
 
5. Gebyr: 
Saksbehandlingen er gebyrbelagt med kr. 15 097,- inklusiv kr. 5 075,- for 
dispensasjon, etter Ås kommunes gebyrregulativ av 13.12.2017. Regning etter-
sendes og skal innbetales til kommunekassen, jf. plan- og bygningslovens § 33-1. 
 

Gebyrnr. Beskrivelse av gebyr Grunnbeløp Antall Sum 

4 Saksbehandling deling: kr. 10 022,- 1 10 022,- 

6 Behandling av dispensasjon kr.   5 075,- 1   5 075,- 

Total sum: 15 097,- 

 
Saken sendes til geodataavdelingen for videre ekspedering. Ordinær 
behandlingstid er ca. 16 uker, noe mer i vintersesongen. 
 

 

 

 

Med hilsen 

 
Arve Bekkevard Eva Merete Lunde 
Enhetsleder Byggesak og geodata Avdelingsarkitekt 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 

Vedlegg:  

Situasjonskart 1:1000 20.12.2018 

 

Mottakere: 

Christian Hansen, Nyveien 16, 1433 ÅS 

 

Kopi: 

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


