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Hei Ås kommune 
 
Undertegnede bistår Thomas Danielsen med utforming og innsendelse av søknad om tilbygg i 
Veidemannsvei 40, 1407 Vinterbro. 
 
Det søkes herved om utvidelse av boligen med lager 82 m2 BYA som selvbygger/personlig ansvarlig 
og søknad om dispensasjon fra BYA.  
 
Nabomerknader:  
Det har kommet en nabo merknad fra Veidemannsveien 38, 1407 VINTERBRO v/ BJØRNAR ARON 
ARONSEN 
 
«Denne samen fallingen av verksted/boligfelt er ikke heldig i forbindelse med støy og annet som 
følger med. 
Det er allerede etablert et verksted i eksisterende garasje hvor det er til tider er en del støy. 
Sist du søkte Ås kommune om å bygge veranda fikk du avslag, fordi du allerede er over 
utnyttelsesgraden. 
Saksbehandler i kommunen opplyste da til oss at du allerede var over grensen, og at huset ditt var 
større en det du har oppgitt til kommunen. 
Vi går imot disse utbyggingsplanene» 
 
Ut i fra Fox Property sitt skjønn tillater ikke kommunen her noen ytterligere støy ved å tillate 
tilbygget som somsøkt som Lager/verksted.  
Naboloven beskytter her naboene i forhold til eget lovverk og PBL skal derfor ikke ta stilling til 
forhold som gjelder «tålegrense» i naboloven.  
Lageret ligger over 13 m fra nabogrensen og over 32 m fra huset til klager.  
Fox Property nøyer seg meg å påpeke at det er påregnelig med formålet lager i ett boligområde som 
benyttes som verksted på hobbybasis.  
Dette så lenge formålet ikke går over i verksted for næringsformål, er dette forhold uvedkommende 
for Plan og bygningsloven.  
 
Øvrige påpekte forhold rundt tidligere saksbehandling hører ikke hjemme i denne sak og avvises. Det 
vises i den forbindelse til at ny kommuneplan åpnet opp for en langt høyere BYA på 25/30 % som 
framgår av dispensasjonsbegrunnelsen.  
 
Vi har mottatt en «tilbakemelding» fra Veidemannsveien 32 a v/Skaret som vedlagt.  



Fox Property tolker ikke «tilbakemeldingen» som en merknad til tiltaket, men at saken beror på en 
misforståelse om at søknaden skulle endre hele «byggeforskriften» for området. VI tolker dette til 
reguleringsplanen. 
 
Fox Property har videre besvart følgende til Skaret uten noen tilbakemelding:  
«Takk for deres tilbakemelding.  
Dette ser ut til å bero på en misforståelse. Saken gjelder kun ett nabovarsel for tilbygget som framgår 
av skissene og en dispensasjon for kun dette tiltaket, ikke for å endre byggeforskriften / 
reguleringsplanen for hele området.  
Forstår jeg din tilbakemelding at du ikke har noen merkedager til dette tilbygget ?» 

Bed bakgrunn i dette anser vi ikke dette som en nabo kommentar mot det konkrete varslede tiltaket, 
men en bekymring for at søknaden skulle endre hele reguleringsplanen for området.  
 
Vi håper på en rask tilbakemelding ved eventuelle mangler.  
 
Undertegnede er kontakt person i saksgangen og ønskes å ligge på kopi av vedtak.  
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Mikkel Normann 
Daglig leder 
Master i eiendomsutvikling, UMB 2010 
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