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Klage over vedtak, avslag på søknad om fasadeendring,
boenhet

over garasjen

Avslaget

er mottatt

157/195

Tangenveien

bruksendring

og etablering

av

14.

4. februar.

Det klages på vedtaket.

Tiltakshaver

er Rune Anders

informas'on

om

Daviknes

aras'e med boenhet:

Det ble gitt tillatelse til oppføring av dobbelt garasje i 1992, og den ble oppført i henhold til vedtak.
i 2000 ble den delen av garasjen som ligger under terrengnivå mot vest utvidet videre mot vest med
7,7 meter. Hele dette utvidede arealet ligger under eksisterende terreng og er ikke synlig fra noen
kanter, og regnes ikke med i BYA.
Garasjeloftet har ifølge snitt i søknaden i 1992, en brutto høyde på 2,42 meter og var dermed
målbart areal.
l 2000 ble også loftsetasjen

utvidet

på garasjen

mot vest med 2,8 meter,

og det ble påbygget

2 arker

og etablert en ny boenhet. Det målbare arealet på garasjeloftet er da utvidet med ca. 20 m2 BRA,
inkludert de to arkene. Utvidet BYA i forhold til omsøkt garasje i 1992 er 19,6 m2.
Ansvarlig utførende snekker påtok seg ansvar for å søke om tillatelse til utvidelse og ny boenhet i
2000. Det viste seg senere at dette ikke ble gjennomført. Tiltakshaver er klar over sitt ansvar i forhold
til at dette ikke ble fulgt opp den gang, og ønsker nå å bringe dette inn i lovlige former.
På snittet fra 1992 er det oppgitt en mønehøyde på 6,3 meter. Høyden som er oppgitt er fra ferdig
gulv til topp konstruksjon. i vår søknad er maksimal mønehøyde oppgitt til 6,9 meter. Dette er fra
laveste

terreng

Garasjens
Garasjen

i front

mønehøyde

til topp

mønepanne

er derfor

ligger i et skrånende

i samsvar

terreng,

kap. 4. Beregnings

ihht. Grad av utnytting
med det som er omsøkt

og mønehøyde

i forhold

og måleregler.

i 1992.

til gjennomsnitt

terreng

er 5,4 meter.

Garasjen har vært i bruk slik den er i dag, og slik den vises på vår søknad, i 18 år. Det har ikke vært
noen merknader eller innsigelser fra naboer eller kommunen i disse årene.
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Kommunens
Hensikten

dis

ensas'onsvurderin

bak retningslinjen

kommune

ianen

i 1.16.3 er at garasjer

unkt1.16.3

skal underordne

seg boligen.

Garasjen med boenhet, har en bredde og høyde som tilsvarer det som er omsøkt og godkjent i 1992.
Det store vinduet i gavlen mot øst er erstattet med to mindre.
Endring av garasje i 2000:
Utvidelsen

av selve garasjen

under

terreng

regnes

ikke med i BYA. Den godkjente

har en BYA på 58,9 m2 inkludert utkraging over garasjeport.

garasjen

fra 1992

Utvidelsen av loftet i garasjen utgjør en

Økt BYA på 19,6 m2.
Mønehøyde til terreng mot vest, der garasjeloftet er utvidet, er 4,3 meter.
Det målbare arealet på garasjeloftet er utvidet med ca. 20 m2 BRA, inkludert de to arkene.
Når garasjen ble ombygget var det i kommuneplanens
om at det ikke var tillatt

med arker og trapp,

arealdel 1991-2003, ikke noen retningslinje

eller om begrensning

på størrelse

på garasje.

Garasjen ligger i terreng som er sterkt skrånende slik at den fra veien sees mot en fjellvegg og
bygninger

på toppen

som har topp

møner

12—15 meter

høyere

enn garasjens

møne.

Garasjen er også plassert delvis bak boligen slik at det bare er en del som er synlig fra veien, og den
ene arken som er synlig fra veien er ikke framtredende.
En stor del av trappen

opp til inngangen

på boenheten

ligger i terreng.

Slik garasjen

er godkjent

i

1992 var det en dør inn til garasjelottet på vestsiden, der det nå er vindu til soverom. På grunn av det
skrånende terrenget, ville det også i 1992 være nødvendig med trapp opp til nivået på vestsiden for å
komme opp til døren i garasjeloftet.
Vi mener at de to arkene og utvidelsen mot vest ikke har noen betydning for i hvilken grad garasjen
underordner seg boligen, sett i forhold til godkjenning fra 1992.
Dispensasjon

for BYA over 50 m2, høyde og arker vil ikke ha noen negative

konsekvenser

for helse,

miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.

Garasjen i hvitt bak boligen. Arik mot syd er ikke synlig fra vei,og

2

ark mot nord er ikke framtredendesett

fra vei.
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Plassering
Boenheten på garasjen ble etablert for 18 år siden.
Tiltaket

samsvarer

uteoppholdsareal
Etablering

med eiendommen
og parkering

av boenhet

brannsprednlng

brannprosjektering

krav i forhold

til sikkerhet

og eiendommen

av hybel i underetasje

vil bety at kravene

med etablering

Det er utført

i arealdelen,

for etablering

i en garasje,

blir likestilt

formål

dekker

og nye boenhet

til sikring for brannspredning

på garasje.
for

av bolig,...

i tiltaksklasse

1 med brannkonsept

av Q—rådgivning

for å ivareta

alle

ved brann.

Garasjen med boenhet er plassert 1 meter fra nabogrense mot 2 eiendommer
har signert

krav til

avstandserklæring

med samtykke

til tiltaket.

Det er mer enn 8 meter

i nord. Begge naboer
til bygninger

på disse

to eiendommene.

Til egen bolig er det 4,5 meter. I brannkonsept
for brannsprednlng

fra Q-rådgivning er alle forhold vurdert opp mot fare
mellom bolig og ny boenhet, og tiltak for å ivareta sikkerhet er beskrevet.

I henhold til brannprosjekteringen

vil krav til sikkerhet i forhold til brann være ivaretatt

i forhold til

plasseringen av boenheten.

Konsekvenser

ved avslag

på godkjenning

av ny boenhet.

Boenheten er etablert for 18 år siden. Det har ikke vært noen klager eller merknader til dette i alle
disse årene. Det er lagt ned et solid arbeid og boenheten framstår som en god leilighet der alle krav
til rom er ivaretatt på en god måte.
Den har et godt skjermet

og solrikt

uteområde.
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Det må ansees som urimelig å pålegge kostnader med å tilbakeføre
visuelle

kvaliteter,

Da boenheten

da alle forhold

er etablert,

til sikkerhet

alle tiltak

i forhold

tiltaket med begrunnelse i

ved brann og lys vil være ivaretatt.
til sikkerhet

ved brann

blir ivaretatt,

naboer

samtykker

til plassering og leiligheten har fungert godt som bolig i mange år, er det god grunn til å be om en ny
vurdering og om det er begrunnelser for avslag.
Vi ber om at de faktiske forholdene
av tiltaket,

og sees i sammenheng

Med vennlig

hilsen

Byggmester/

takstmann
/

til eksisterende bygning slik den står i dag tas med i vurderingen
med det godkjente

Hans Holt /'

,

'

4

tiltaket

i 1992.

