BÆRUM KOMMUNE
BYGGESAK

Blink Hus Sigdal As
Bruveien 12
3055 KROKSTADELVA

Deres ref.:

Adresse - Tiltak:
Gnr/Bnr:
Tiltakshaver:
Ansvarlig søker:

Vår ref.:
18/5612 - 18/207140/MARBAK

Dato:
27.09.2018

Njålveien 24 B og C - støttemur - utvide terrasse
14/1158
Inger-Lill Sundøen, Anne Britt Kristiansen
Blink Hus Sigdal As

AVSLAG
Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kap. 20

Søknad om støttemur avslås. Det vises til at tiltaket er i strid med lovbestemt krav om minst 4
meters avstand fra nabogrense, jf. plan- og bygningsloven § 29-4, 2. ledd, jf. § 30-4, 1. ledd.
Det foreligger ikke nabosamtykke til plassering nærmere nabogrense mot gnr. 14, bnr. 311 enn fire
meter.
Det er ikke søkt om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 29-4, 2. ledd.
Liste over avslåtte dokumenter framgår av vedlegg 1.

BESKRIVELSE OG VURDERING
Søknaden
Søknaden gjelder etterfølgende godkjennelse av mur på gnr. 14, bnr. 1158, Njålveien 24 b og c.
støttemuren søkes utformet som vist på tegninger datert 5.10.2017, og plassert som vist på
situasjonsplan datert 5.10.2017.
Redegjørelse for søknaden er gitt i ansvarlig søkers brev av 7.3.2018. Fra søkers redegjørelse
hitsettes:
«... Støttemurene er oppført i plasstøpt betong. Innenfor toppen av murene er det plantet
hekk som en avslutning. Innenfor hekken er det plen hvor det er ferdigstilt. Støttemurene gir
en god avslutning og et klart skille mellom offentlig friareal og vei. Vi mener at en mur er en
bedre løsning enn å avslutte med en skråning med busker/beplantning og man ser i dag at
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murene har gjort at stien ned til friområdet virker bredere og mer åpen enn tidligere. Av
erfaring vet man at områder med busker eller annen beplantning mot et offentlig
friområde/vei ofte fører med seg mye søppel og avfall. Det er også et vekstområde for bl.a.
brunsnegler. Vi mener også at en mur gir en klar avgrensning i forhold til bruken av
områdene. Vi vil også påpeke at andre eiendommer rundt friområdet har hekker og gjerder
stående helt inn til grensen og etter hvert vokser inn over grensen. Det mener vi vil virke langt
mer privatiserende enn disse støttemurene. ...
(…)
Vi kan også nevne at vi 22.2.2018 mottok en mail fra Jean Mette eiendomsavdelingen hvor de
ville nekte oss avstandserklæringen. Vi kommenterer ikke denne utover at vi synes
argumentasjonen for hans syn ikke holder. Omsøkte konstruksjoner ligger på egen eiendom
og er ikke til hinder for kommunens bruk.»
Plangrunnlag
Gnr. 14, bnr. 1158 har areal 903,8 m2. Eiendommen ligger innenfor reguleringsplan planID 2008017
for Njålveien/Kyrres vei, ikraft 23.9.2009. Eiendommen ligger i felt B1, og er regulert til frittliggende
småhusbebyggelse.
Reguleringsplanen innregulerer byggegrenser på eiendommen.
Tillatt grad av utnytting for felt B1 er %-BYA=23%, jf. § 1 i reguleringsbestemmelsene.
Under bakken er del av eiendommen regulert til jernbane i samme reguleringsplan.
Reguleringsformålet midlertidig trafikkområde (for arbeid med jernbanetunnel (dobbeltspor)) er ikke
lenger aktuelt, da anleggsarbeidene er avsluttet, jf. § 6 i reguleringsbestemmelsene.
Kommuneplanens arealdel avsetter eiendommen til arealformål nåværende byggeområde.
Byggetomten
Gnr. 14, bnr. 1158 oppsto som eiendom 3.11.2010, etter fradeling fra gnr. 14, bnr. 407. Eiendommen
er bebygd med tomannsbolig godkjent i bygningssjefens rammetillatelse av 31.3.2011.
Eiendommen grenser mot turvei i vest, lekeplass (anlegg for lek) i syd, og mot boligeiendommer i øst
og nord. Turveien og lekeplassen er innregulert i reguleringsplan planID 1939077 for Hansenjordet,
ikraft 22.2.1940. Turveien forbi gnr. 14, bnr. 1158 gir atkomst fra Njålveien (kommunal vei) til
lekeplassen, og videre til Clausenbakken.
Gnr. 14, bnr. 1158 er seksjonert. Seksjoneringen er uten betydning for behandling av søknad etter
plan- og bygningsloven.
Uttalelser
Da søknaden avslås på grunn av omsøkte plassering er i strid med avstandskravet i plan- og
bygningsloven § 29-4, 2. ledd uten at det er søkt om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 192, jf. § 19-1, er det ikke innhentet uttalelse fra andre myndigheter.
Nabovarsling/merknader
Nabovarselet er datert 13.2.2018, og sendt naboer og gjenboere rekommandert.
Det foreligger nabobemerkninger mot søknaden. Nabobemerkninger er fremsatt av nabo i Njålveien
24a, i e-poster av 22.2.2018 og 5.3.2018. Fra e-posten av 5.3.2018 hitsettes:
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«I etterfølgende redegjørelse fra hjemmelshaver ble det forsøkt begrunnet høyere
støttemurer enn tillatt (bl.a. pga brun snegle-problematikk?) mens terrasse med en høyde
som gjør den søknadspliktig, har ikke blitt kommentert av tiltakshaver.
For meg som nabo, er dette to sider av samme sak. Med støttemurer tett på grense, i større
høyde enn tillatt samt en utvidet terrasse (ca 2m over bakkenivå), fremstår eiendommen
betydelig mer dominerende og fremtredende enn det som lå til grunn da rammesøknad ble
gitt for tomannsbolig.
Går man tilbake til den aktuelle saken, som førte frem til rammetillatelse for tomannsbolig,
fremgår det at naboer den gang hadde klare kommentarer og innsigelser/bekymringer rundt
nettopp at tiltaket skulle bli prangende/stort og høyt i terrenget. På godkjent utomhusplan er
tomten anlagt svakt skrånende ut mot grense, evt stedvis med lave støttemurer som naturlig
avgrensning mot omkringliggende, i tråd med vedlagt Illustrasjoner (ref Dokic 11/8451),
Utomhusplan og Fasader (ref. Dok.Id 11/52954).
De nåværende tiltak i tomtens ytterkant er betydelige, og det kan synes som disse med
hensikt har vært utelatt på tidspunkt for søknad om tomannsbolig, nettopp for å unngå
kommentarer. Totalt sett er det betydelig forskjell på hvordan tomten er godkjent ifbm
rammesøknad og hvordan hjemmelshaver har tatt seg til rette og utvidet med både til dels
for høye murer tett på grensen og terrasse i ca 2m høyde over bakkeplan. ….»
Ansvarlig søker har kommentert nabobemerkningen. Fra ansvarlig søkers kommentarer hitsettes:
«… Vi har ingen kommentarer til Rustads innsigelser mot terrassen da dette ikke berører
Anne Britt Kristiansen og Lasse Jensen sin seksjon. Den er oppført etter at seksjonen ble
overtatt av Inger-Lill Sundøen. Vi har heller ikke oppfattet ut fra brev av 6.9.2017 at denne
var en del av saken.
Når det gjelder i innsigelser mot støttemurene oppfatter vi at disse handler mer om det
prinsipielle enn at de berører Rustad sin eiendom. Disse støttemurene er knapt synlige fra
Rustad sin eiendom. Vi mener at det må være de som ser tiltakene og som berøres av den
som ev. må tas hensyn til. Vi viser da til mottatt avstandserklæring og at det ikke har vært
andre naboprotester. …»

Bygningssjefens vurdering
Omsøkte mur er søknadspliktig som konstruksjon etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2, 1. ledd og
2. ledd bokstav a), jf. § 20-1, 1. ledd bokstav a).
Pbl § 30-4, 1. ledd fastsetter at for varige konstruksjoner m.v. gjelder bestemmelsene gitt i eller i
medhold av plan- og bygningsloven så langt de passer.
Pbl § 29-4, 2. ledd fastsetter at byggverk skal plasseres i en avstand fra nabogrense som minst
tilsvarer byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter. Formålet med bestemmelsen er bl.a.
behovet for å sikre lys, luft, terrengtilpasning og omgivelsestilpasning, jf. rundskriv H-8/15 til plan- og
bygningsloven § 29-4.
Omsøkte tegninger og situasjonsplan viser sammenhengende mur med høyde mellom 0,7 og 1,34
meter, og lengde til sammen 54 meter. På situasjonsplanen er muren målsatt slik:
14 meter plassert 0,2 meter fra nabogrense mot syd (gnr. 14, bnr. 311),
12,7 meter plassert 0,2 meter fra nabogrense mot vest (gnr. 14, bnr. 311),
11,2 meter plassert i 4-metersbeltet langs nabogrense mot vest (gnr. 14, bnr. 311),
11,2 meter plassert 0,2 meter fra nabogrense mot vest (gnr. 14, bnr. 311), og
6,7 meter plassert 5,1 meter fra nabogrense mot nord/nordøst (Njålveien 24a).
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Murens omsøkte høyde, lengde og utforming som tett, varig konstruksjon, innebærer at
avstandsbestemmelsen i pbl § 29-4, 2. ledd passer, dvs. gjelder. Slik muren er søkt plassert og
utformet, jf. situasjonsplan og tegninger, er det på det rene at hensynene til lys, luft og
terrengtilpasning gjør seg gjeldende.
Bygningsmyndighetene kan gi unntak fra avstandskravet i pbl § 29-4, 2. ledd, dersom det foreligger
nabosamtykke til plassering nærmere nabogrense enn dette, jf. § 29-4, 3. ledd bokstav a).
Rundskriv H-8/15 fastsetter at samtykke til plassering nærmere nabogrense enn fastsatt i § 29-4, 2.
ledd må foreligge på vedtakstidspunktet, for at unntaksbestemmelsen i § 29-4, 3. ledd bokstav a)
eventuelt skal kunne gis anvendelse. Vedtakstidspunktet er det tidspunkt kommunen, som
bygningsmyndighet, avgjør søknaden ved å treffe vedtak i saken. Et nabosamtykke etter pbl § 29-4, 3.
ledd bokstav a) kan dermed trekkes tilbake så lenge søknaden ikke er avgjort med et vedtak.
Det foreligger ikke nabosamtykke til den omsøkte plasseringen nærmere nabogrense mot gnr. 14,
bnr. 311 enn fire meter. Søknaden mottatt i kommunen 12.3.2018 er vedlagt e-post av 22.2.2018 fra
eier av naboeiendommen gnr. 14, bnr. 311, hvor det uttales at det ikke gis nabosamtykke. Naboens
e-post av 22.2.2018 trekker dermed tilbake nabosamtykket datert 2.2.2018.
I bygningssjefens brev av 6.9.2017 ble eierne av gnr. 14, bnr. 1158 gitt anledning til å søke om
etterfølgende godkjennelse av muren, og underrettet om følgende:
«Muranleggets plassering, herunder nærmere nabogrense enn 4 meter krever dispensasjon
fra pbl. § 29-4, 2. ledd, alternativt anvendelse av unntaksbestemmelsen i § 29-4, 3. ledd
bokstav a), dersom nabosamtykke innhentes.»
Til tross for at nabosamtykket hadde blitt trukket tilbake før søknaden ble sendt kommunen, og til
tross for underretningen gitt tiltakshaverne i bygningssjefens brev av 6.9.2017 med hensyn til behov
for søknad om dispensasjon, er det ikke søkt om dispensasjon fra pbl § 29-4, 2. ledd.
Bygningssjefen har ikke funnet det nødvendig eller hensiktsmessig å gjenta underretningen, gitt i
brevet av 6.9.2017, om at det må søkes om dispensasjon dersom nabosamtykke ikke innhentes.
Søknaden tas derfor opp til behandling på grunnlag av søknadsdokumentasjonen mottatt 12.3.2018.
Bygningssjefen viser i denne forbindelse til at tiltakshaverne har valgt å ikke følge veiledningen gitt
dem med hensyn til hvordan søknad om etterfølgende godkjennelse skal dokumenteres. Dette
kommer i tillegg til at tiltakshaverne har overtrådt søknadsplikten ved å oppføre muren ulovlig.
Ansvarlig søker synes å mene at nabo må begrunne (bedre) hvorfor det ikke gis nabosamtykke. Planog bygningsloven krever ingen begrunnelse for hvorfor nabo ikke vil gi samtykke etter pbl § 29-4, 3.
ledd a). Som bygningsmyndighet, har kommunen følgelig ikke rettslig grunnlag (hjemmel) til å legge
vekt på mulige årsaker til at nabosamtykke ikke er gitt. Bygningsmyndighetens kompetanse på dette
punkt består kun i å konstatere om det foreligger eller ikke foreligger nabosamtykke til plasseringen
det søkes om. Enhver nabo, også kommunen som privat grunneier, står fritt til å bestemme om det
skal gis eller ikke gis nabosamtykke til plassering i strid med pbl § 29-4, 2. ledd.
Søknaden avslås i medhold av pbl § 21-4, 2. ledd, fordi muren søkes plassert i strid med
bestemmelsen i pbl § 29-4, 2. ledd, om plassering i en avstand fra nabogrense på ikke under fire
meter. Det er ikke søkt om dispensasjon i medhold av pbl § 19-2, jf. § 19-1, fra pbl § 29-4, 2. ledd.
Uten begrunnet og nabovarslet søknad om dispensasjon, har bygningssjefen ikke grunnlag for å
avgjøre om vilkårene for å gi dispensasjon, jf. pbl § 19-2, er oppfylt. I og med at muren er omsøkt
som en sammenhengende konstruksjon, omfatter avslaget hele muren, altså også den del av muren
mot nord som overholder lovbestemt avstand fra nabogrense.
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Bygningssjefen gjør for ordens skyld oppmerksom på at en eventuell ny søknad dokumentert med
søknad om dispensasjon, neppe vil innebære noen annen avgjørelse enn avslag. Anførsler om behov
for muren som et skille mot lekeplassen og turveien, er ikke relevante i en dispensasjonsvurdering.
Bygningssjefen viser i denne forbindelse til at avstandskravet i pbl § 29-4, 2. ledd gjelder uansett
hvilket formål/hvilken bruk naboeiendom er regulert til. Hensynet til å ivareta lys, luft, åpenhet og
terrengtilpasning i 4-metersbeltet langs nabogrensen mot lekeplassen og turveien gjør seg gjeldende
fullt ut ved plassering av tiltak på gnr. 14, bnr. 1158. Lekeplassen og turveien inn til den, er
innregulert i reguleringsplan vedtatt i 1940, og ligger fortsatt som et åpent, ubebygd areal for sport
og aktiviteter i et ellers tettbebygd boligområde. Plassering av muren i 4-metersbeltet gir en
fortetting som endrer gnr. 14, bnr. 311s karakter fra å være et område omgitt av ubebygd terreng (i
4-meterssonen) med vegetasjon som skaper en naturlig overgang mellom boligeiendommene og
lekeplassen/turveien, til å bli et område med et bymessig preg i form av lekeplass og turvei omgitt av
murkonstruksjon på to sider. Bygningssjefen viser også til at reguleringsplan 2008017 for
Njålveien/Kyrres vei ikke innregulerer mur som skille mellom lekeplassen/turveien og felt B1. Felt B1
er tvert imot regulert med byggegrenser som fastsetter at bebyggelse skal plasseres tilbaketrukket
fra nabogrensene. § 1 i reguleringsbestemmelsene fastsetter at bebyggelsens utforming og
plassering skal tilpasses strøkets karakter. Lekeplassen og turveien var opparbeidet og i bruk da
reguleringsplanen ble vedtatt 23.9.2009, og inngår således i strøkets karakter. Reguleringsplanen for
Njålveien/Kyrres vei, sammenholdt med det faktum at lekeplassen og turveien har eksistert som
nærområde for lek og aktiviteter i flere tiår, betyr at nåværende eieres ønske om å plassere mur i 4metersbeltet langs nabogrense, ikke vil kunne anses som annet enn rent personlige forhold som ikke
vil kunne vektlegges i en dispensasjonsvurdering. Behov for mur i 4-meterssonen langs nabogrense
som beskyttelse mot «brunsnegler» og søppel, er for øvrig heller ikke relevante omstendigheter i en
dispensasjonsvurdering.

SAKSBEHANDLINGSTID
Da søknaden ikke er fremmet i samsvar pbl § 20-2 (bestemmelsen om at søknadspliktige tiltak ikke
kan utføres uten at søknad er sendt kommunen på forhånd og kommunen deretter har gitt tillatelse),
men er innsendt etter at tiltaket er utført, gjelder ikke behandlingsfristen i pbl § 21-7.

Mottatt
12.3.2018

Mangelfull

Fullstendig

Vedtak
27.9.2018

Saksbehandlingstid [uker]
28,4

GEBYR
Giroblankett for behandlingsgebyr kr 6.525,- ettersendes tiltakshaver. Betalingsfristen fremgår av
blanketten. Gebyret er beregnet etter gebyrregulativet for 2018 for byggesaker i Bærum kommune:
§ 19: 3M for mur med lengde over 10 meter
§ 24: 50% tilleggsgebyr for igangsetting uten tillatelse
Fullt gebyr

= kr 8.700,= kr 4.350,= kr 13.050,-

5 av 9

KLAGERETT
Partene har rett til å påklage avgjørelsen, jf. vedlagte "Orientering om klagerett".

Kauko Leskinen
konstituert bygningssjef
Marit Bakkerud
saksbehandler
Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur
Vedlegg:
Liste over avslåtte dokumenter og relevante uttalelser
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Vedlegg 1 til vedtaket
ArkivsakID: 18/5612

LISTE OVER AVSLÅTTE DOKUMENTER OG RELEVANTE UTTALELSER
Dokumenter i byggesaker er tilgjengelig på Bærum kommunes internettsider;
www.baerum.kommune.no; postlister og innsyn; plan/byggesak. Søk på arkivsakID.
Tittel
Ett-trinnssøknad
Situasjonskart
Terengsnitt - EE
Utomhusplan

Saksdokid
3939805
3939808
3939810
3939809
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ORIENTERING OM KLAGERETT
Klagerett
Kommunens vedtak etter plan- og bygningsloven kan påklages til fylkesmannen av part eller andre
med rettslig klageinteresse, jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kap VI.
Det kan i byggesaken ikke klages på forhold som er avgjort i bindende reguleringsplan eller ved
dispensasjon, og hvor klagefristen for disse vedtakene er utløpt. Dersom det finnes hensiktsmessig,
kan klagen realitetsbehandles i stedet for å avvises.
Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket kom frem til vedkommende part,
dvs. ble lagt i Deres postkasse, postboks eller ble overlevert på annen måte. Om De på dette
tidspunkt var bortreist eller av andre grunner forhindret fra å gjøre Dem kjent med
meldingen/vedtaket, endres ikke utgangspunktet for fristberegningen, men unntaksvis kan det gi
grunnlag for oppreisning for oversittelse av klagefristen, jf. fvl § 31.
Klagen fremsettes skriftlig. Muntlig klage kan fremsettes ved at erklæringen settes opp skriftlig av
vedkommende forvaltningsorgan. Såkalt foreløpig klage (klage uten begrunnelse) må avsendes innen
klagefristen, og en begrunnelse/begrunnet klage må ettersendes uten ugrunnet opphold/før klagen
tas til behandling.
Postlegging av klagebrevet innen fristens utløp regnes som tilstrekkelig for at klagen anses fremsatt i
tide.
Klagen stiles til klageorganet (Fylkesmannen i Oslo og Akershus) og fremsendes gjennom Bærum
kommune, Plan- og bygningstjenesten, 1304 Sandvika.
Klagen skal være undertegnet av klageren eller hans fullmektig, angi det vedtak som det klages over
og den/de endringer som ønskes. Det vil være en fordel om betegnelsen "klage" og arkivsakID
fremkommer konkret i brevet. De grunner som klagen støtter seg til bør nevnes og eventuelle andre
opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen.
I særlige tilfelle kan klagefristen forlenges, og beslutning om dette skal være gjort før klagefristen på
3 uker er utløpt.
Klager som er for sent fremsatt og hvor det heller ikke kan gis oppreisning for oversittelse av
klagefristen (jf. fvl. § 31), vil bli avvist slik at klagen ikke tas under behandling, jf. forvaltningsloven §
33 og § 2.
Igangsettingstillatelser
Igangsettingstillatelse kan ikke påklages. Unntaket er hvis igangsettingstillatelsen inneholder endring
av vilkår i rammetillatelsen eller endring av ansvarsretter.
Utsatt iverksettelse av vedtaket
Selv om klagerett foreligger kan vedtaket gjennomføres straks. Dersom gjennomføring av vedtaket vil
kunne medføre ugjenopprettelig skade på omgivelsene, kan det begjæres at iverksettingen av
vedtaket utsettes inntil klagefristen er ute eller klagen er endelig avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.
Kommunens beslutning om å gi eller avslå en slik begjæring om utsatt iverksettelse er ikke et
enkeltvedtak som kan påklages.
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I daglig språkbruk benyttes ofte også betegnelsen "oppsettende virkning". Dette betyr nøyaktig det
samme.
Rett til å se sakens dokumenter og til å få veiledning
Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken. De kan gjøre dem kjent med
sakens dokumenter på Bærum kommunes internettsider, www.baerum.kommune.no;
innsyn/postlister (søk på arkivsakID eller gnr/bnr som står i vedtaket). Vær oppmerksom på at
klagesak får nytt saksnr. i forhold til byggesaken). Dokumentene kan også ses ved henvendelse til
Plan- og bygningstjenesten og her vil De også kunne få veiledning om saksbehandlingsregler og andre
regler av konkret betydning for Deres rettigheter og plikter innen bygningsmyndighetenes
saksområde.
Sakskostnader
Når et vedtak blir endret til gunst for en part, skal han tilkjennes dekning for vesentlige kostnader
som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, med mindre endringen skyldes partens eget
forhold eller forhold utenfor partens og forvaltningens kontroll, eller andre særlige forhold taler mot
det (jf. forvaltningsloven § 36 første ledd). Bestemmelsen har frist for fremsettelse av kravet og angir
adressat for kravet m.v.
Klage over vedtak etter vegloven.
Kommunens vedtak etter vegloven (byggegrense, avkjørsel) behandles av Planutvalget med endelig
virkning, og går ikke til fylkesmannen.
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