SamConsults Tsegaselassie
Nordre Hallsetveg 52
7023 TRONDHEIM

Byggesak

Sandnes, 28.01.2022

Deres ref:
Saksbehandler:

Vår ref:
Arkivkode:

Ole Petter Fløisand

21/15296-5
39/437

Dispensasjon og rammetillatelse etter plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 20-3 jf.
21-4 (3)
Gnr./Bnr: 39/437

Byggeadresse: Austråttveien 47 A

Tiltakets art - Byggets/Anleggets art:

111 Enebolig-24 Endring av bygg ikke bolig - utvendig tilbygg større enn
50 m2
SamConsults Tsegaselassie, Nordre Hallsetveg 52, 7023 TRONDHEIM
Prasanna Babu Javangula, Gullsmedhaven 18, 4846 ARENDAL

Ansvarlig søker m/adr:
Tiltakshaver m/adr:

Søknad om tillatelse datert: 20.10.2021
Siste dokument mottatt: 26.01.2022

mottatt: 27.10.2021

Fakta
Søknaden gjelder tilbygg til bolig. Tilbygget skal inneholde boligrom og carport. En del av
eksisterende stue skal rives. Eksisterende garasje skal også rives.
Reguleringsbestemmelsene sier i §1: «Bebyggelsen skal være åpen, villamessig, med bolighus på 1
eller 1 ½ etasje…» Dere søker i brev av 4.10.21 om dispensasjon for bygging av 2 etasjer.
Søknaden begrunnes med at eksisterende bygg er like høyt. Ifølge vårt brev av 02.09.21 (sak
21/11412) har «naboene fått dispensasjon» for tilsvarende forhold.
Naboene i sør, Tor Kristian Ervik og Ellen Tveit - bnr. 438, har skriftlig samtykket i at garasjen kan
plasseres 1,75 m fra eiendomsgrensen.
BRA bolig: 220 m2 Eksisterende bolig: 150 m2 – Tilbygg/påbygg: 70 m2
BRA garasje: 18 m2 – som før
BYA: 122 m2
Utnyttelsesgrad: 122 m2/614 m2 = 20 %.
Tillatt utnyttelse: 20 %.
Det går en privat felles avløpsledning i eiendomsgrensen mot sør. Carporten vil her ligge ca 1,7 m
fra ledningen. Forholdet er privatrettslig.
Adresse: Rådhuset, Rådhusgata 1, 4306 Sandnes. Telefon 51 33 50 00.
Postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
E-post: postmottak@sandnes.kommune.no

Gjeldende plan
Reguleringsplan 6301.
Protest og merknad
Det foreligger ingen nabomerknader.
Vår vurdering
Dispensasjon
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene
i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon
være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra
saksbehandlingsregler.
Hovedhensynet bak reguleringsplaners bestemmelser om begrensning av etasjeantallet er hensynet
til bygningers utforming og høyder i området, da med virkninger for lys, «luft» og sollys for
omkringliggende bebyggelse. Bygningsmassen i området skal være enhetlig og silhuettvirkninger
av enkelte boliger skal unngås.
Vurdering av hensynet bak bestemmelsen
I dette tilfelle har eksisterende bolig 2 etasjer. Omsøkt tilbygg er bare en forlengelse av boligen.
Etter det vi kan se har også mange av nabohusene 2 etasjer (bl.a. bnr. 436, 439, 440, 441 og 442).
Hensynet til bygningers utforming og høyder i området blir dermed ikke tilsidesatt. Omsøkte
tilbygg har også liten innvirkning på lys, «luft» og sollys for omkringliggende bebyggelse. Boligen
ligger heller ikke slik til at det blir noen silhuettvirkninger. Byggesakssjefen vektlegger også at det
ikke er nabomerknader. Hensynene bak bestemmelsen om etasjeantall tilsidesettes dermed, etter vår
vurdering, ikke vesentlig.
Fordelene med dispensasjon
Boligen blir større og mer funksjonell. Det er naturlig å bygge den ut med samme høyde som
eksisterende bolig har.
Ulempene med dispensasjon
Boligen vil ta noe mer sikt og kaste noe mer skygge enn om den ble bygget i 1 etasje. Dette er
imidlertid ikke større ulemper enn man må regne med i tettbygd strøk.
Samlet vurdering av dispensasjon
Dersom vilkårene for å gi dispensjon er oppfylt, kan kommunen gi dispensasjon. «Kanvurderingen» er en skjønnsvurdering og innebærer at kommunen har anledning, men ingen plikt, til
å gi dispensasjon.
Kommunene må vurdere mer helhetlig om det er hensiktsmessig å gi dispensasjon.
I dette tilfelle er det ikke igangsatt en planprosess i området slik at omsøkt tiltak kan godkjennes.
Etter det vi kan se er det heller ikke andre forhold som tilsier at dispensasjon ikke kan gis.
VEDTAK
Rivingstillatelse gis for eksisterende del av stue og garasje.
Vi gir dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene §1 slik at tilbygget kan oppføres i 2 etasjer.
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Dispensasjonen er gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2.
Rammesøknaden er godkjent etter plan- og bygningsloven § 20-1 jf. § 20-3 med følgende vilkår:
1. Plan- og bygningsloven med forskrifter må følges.
2. Ansvarlig søker må søke om igangsettingstillatelse. Tillatelsen må være gitt før arbeidene
starter.
Målertoleranse for plassering av bygg er 1 % av tillatt minsteavstand. Maks tillatt punktdeformasjon
er +/- 10 cm forutsatt at ingen minsteavstand krenkes.
Øvrige plassering og stikningstoleranser i henhold til norm for plassering og beliggenhetskontroll.
Denne tillatelsen er gitt av byggesakssjefen i medhold av kommuneloven § 23.4 og
delegasjonsreglement.
Er arbeidet ikke satt i gang innen 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme
gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år. (jf plan- og bygningsloven § 21-9)
Vedtaket kan påklages. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er
kommet frem til vedkommende part. Det vises til plan- og bygningsloven § 1-9 og
forvaltningsloven §§ 28, 29 og 32.

Ole Petter Fløisand
Seniorrådgiver
Henvendelser i saken bes rettet til saksbehandler.
Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning.
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Vedlegg:
Søknad om rammetillatelse;Opplysninger om tiltakets ytre rammer;A10-02 Utomhusplan;A10-01
Situasjonsplan;A20-04 Planlagt 1. Etasje;A20-02 Planlagt Kjeller;A20-01 Eksisterende-ny
Kjeller;A20-05 Eksisterende-ny Loft etasje;A20-03 Eksisterende-ny 1. Etasje;A20-06 Planlagt Loft
etasje;A20-07 Takplan;A30-01 Snitt A;A30-03 Snitt - C;A30-02 Snitt - B;A40-01 Fasader
eksisterende-ny;A40-02 Fasader planlagt Nord-vest;A40-03 Fasader eksisterende-ny NØ;A40-05
Fasader eksisterende-ny SV;A40-04 Fasader planlagt Nord-øst;A40-06 Fasader planlagt Sørvest;A40-07 Fasader eksisterende-ny SØ;A40-08 Fasader planlagt Sør-øst
Kopi:
Prasanna Babu Javangula, Gullsmedhaven 18, 4846 ARENDAL

ORIENTERING OM RETT TIL Å KLAGE PÅ FORVALTNINGSVEDTAK
Klagerett
Du har rett til å klage på vedtaket hvis du er part i saken eller har rettslig klageinteresse i saken.
Hvem kan du klage til?
Det er Statsforvalteren i Rogaland som er klageinstans, men du sender klagen til Sandnes kommune
på e-post til postmottak@sandnes.kommune.no eller per post til Byggesak, Rådhuset, Rådhusgata 1,
4306 Sandnes.
Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen videre til
Statsforvalteren for avgjørelse.
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Klagefrist
Klagefristen er 3 uker fra den dagen du mottok eller ble gjort kjent med vedtaket. Det holder
at klagen er postlagt før fristen løper ut.
Rett til å kreve begrunnelse
Hvis du har fått avslag på søknaden, skal du få en begrunnelse for avslaget. Dersom du mener at
avslaget ikke er tilstrekkelig begrunnet, kan du be om en mer utfyllende begrunnelse. Du må be om
dette før klagefristens utløp. Ny frist begynner å løpe fra det tidspunktet du mottar begrunnelsen.
Hva skal være med i klagen
Når du sender inn en klage, skal du skrive hvilket vedtak du klager på, og den eller de endringene
du ønsker. Du må skrive hvorfor du klager, og oppgi andre opplysninger som kan ha betydning for
å vurdere klagen. Klagen må underskrives.
Du kan be om utsetting av vedtaket
Tiltakshaver kan på eget ansvar starte arbeidene selv om du har klaget. Du kan be om at arbeidene
ikke påbegynnes før klagen er behandlet (utsatt iverksettingen av vedtaket). Hvis du får avslag på
søknaden om utsatt iverksetting, kan du ikke klage på denne.
Rett til å se saksdokumentene og få veiledning
Det er bare enkelte dokumenter som er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til
Servicekontoret (postmottak@sandnes.kommune.no) for å få innsyn i saker, få vite mer om reglene
for saksbehandling og få veiledning.
Innsynsløsningen eByggWeb og OpenGov for byggesaker finner dere også på vår hjemmeside
www.sandnes.kommune.no.
Kostnader ved klagesaken
Dersom vedtaket blir endret etter klage, har du krav på å få dekket vesentlige og nødvendige
kostnader i saken, jf. forvaltningsloven § 36.
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