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34/1 - Nøsteveien 65 - Søknad om to tilbygg, paviljong og trapp i terreng
Rådmannens forslag til vedtak:
RAMMETILLATELSE:
I medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 jf. § 20-3 godkjennes søknaden om
rammetillatelse, datert og mottatt 15.05.2018, for oppføring av tilbygg til eksisterende
våningshus, paviljong og trapp i terreng.
VILKÅR FOR TILLATELSEN:
1. Plassering i horisontalplanet:
Den faktiske plasseringen av tiltaket kan justeres med inntil 0,20 meter i forhold til
tegningsgrunnlaget (toleransegrense). Dette gjelder imidlertid ikke mot kritiske avstander
som for eksempel regulerte byggegrenser og minimumsavstand til nabogrense. Større
endringer enn 0,20 meter må på forhånd godkjennes av kommunen.
Dokumentasjon på tiltakets plassering skal sendes inn samtidig med søknaden om
brukstillatelse, enten ved innmålte koordinatverdier eller ved inntegning på situasjonsplan.
2. Høydeplassering:
Den faktiske høydeplasseringen kan justeres med inntil 0,20 meter i forhold til
tegningsgrunnlaget (toleransegrense). Dette gjelder imidlertid ikke mot kritiske høyder
som for eksempel regulerte kotehøyder på gesims og møne. Større endringer enn 0,20
meter må på forhånd godkjennes av kommunen.
3. Vilkår for igangsetting:
a. Arbeidene kan ikke igangsettes før kommunen har gitt igangsettingstillatelse.
b. Igangsettingstillatelse kan ikke gis før de ansvarlig prosjekterende foretakene har sendt
erklæring om ansvar til kommunen.
4. Andre vilkår:
a. Før eventuelle gravearbeider igangsettes må det undersøkes om det ligger ledninger og
kabler i grunnen (kontakt VIVA IKS og se gravemelding.no/kartportal).

b. Hvis det oppdages automatisk fredete kulturminner under arbeidet, må arbeidet
stanses straks og utviklingsavdelingen i Buskerud fylkeskommune varsles, jf.
kulturminneloven § 8 andre ledd.
c. Dyrkbar mark skal ikke berøres av utbyggingen.

Rådmannens saksutredning:
Sammendrag:
Ansvarlig søker AD Arkitekter AS søker om tillatelse til oppføring av tilbygg, paviljong og
trapp i terreng på eiendom gnr. 34, bnr. 1, Nøsteveien 65. Eiendommens areal er på 153,5 daa,
og omfattes av kommuneplanens arealdel. Utnyttelsesgraden ligger i dag på 1,15 %, med et
bebygget areal på 1 750,5 kvm.
Søknaden omfatter utvidelse av kjelleretasjen med tilbygg på 190,0 kvm mot sør samt 180,3
kvm mot øst. Bygningens første og andre etasje skal utvides med tilbygg på 79,3 kvm på både
østsiden og vestsiden. På sørsiden skal det etableres nytt tak med søyler. Det er videre søkt
om etablering av lysthus på sørsiden av tomt, med BYA på 23 kvm. Total ny bebyggelse blir
436 kvm-BYA.
Videre skal det etableres ny internvei på nordsiden av boligen og etableres betongtrapp på
nordvestsiden.
Utnyttelsesgrad etter omsøkt tiltak er opplyst på være 1,46 %.
Vedlegg:
1. Søknad om tillatelse til tiltak, rammesøknad
2. Opplysninger om tiltakets ytre rammer
3. Følgebrev
4. Nabovarsel
5. Situasjonskart
6. Rammetillatelse datert 01.04.14
7. Utomhusplan, målestokk 1-250
8. Fasadetegninger
9. Plantegning, kjeller
10. Plantegning, 1. etg
11. Plantegning 2. etg.
12. Snitt
13. Fasader, eksisterende
14. Planer, eksisterende
15. Flyfoto, 2017
16. Kartutsnitt

UTREDNING:
Søknaden
AD Arkitekter AS har på vegne av Tegbir Singh Bathsøkt om tillatelse til oppføring av
tilbygg, paviljong og trapp i terreng på eiendommen gnr. 34, bnr. 1, Nøsteveien 65.
Eiendommens areal er på 153,5 daa, og omfattes av kommuneplanens arealdel.
Utnyttelsesgraden ligger i dag på 1,15 %, med et bebygget areal på 1 750,5 kvm.
Søknaden omfatter utvidelse av kjelleretasjen med tilbygg på 190,0 kvm mot sør samt 180,3
kvm mot øst. Bygningens første og andre etasje skal utvides med tilbygg på 79,3 kvm på både
østsiden og vestsiden. På sørsiden skal det etableres nytt tak med søyler. Det er videre søkt
om etablering av lysthus på sørsiden av tomt, med BYA på 23 kvm. Det vises til vedlagte
tegningsgrunnlag og situasjonskart.
Tiltakshaver søkte i 2014 om påbygg til våningshuset, og fikk tillatelse til dette. Da det nå
ønskes å gjøre noen endringer i søknaden, i form av velværerom i kjelleretasjen, er tiltaket
omsøkt. Det vises til vedlagte rammetillatelse fra april 2014.
Planstatus
Området omfattes av kommuneplanens arealdel med bestemmelser, og er avsatt til LNFformål.
Ved vurderingen av om driftsbygninger er i samsvar med LNF-formålet, må det foretas en
vurdering av om det er driftsmessig behov for den størrelsen på driftsbygningen som det
søkes om. I det foreliggende tilfellet er det ikke tale om oppføring av driftsbygning, men
tilbygg til våningshus og utvidelse av kjeller med velværerom. Selv om det normalt ikke
foretas en tilsvarende vurdering av størrelsen på våningshus, mener rådmannen det må foretas
en viss vurdering av dette. Hvis størrelsen medfører ulemper for landbrukshensynet, for
eksempel ved nedbygging av dyrka eller dyrkbar mark, vil det etter rådmannens mening
kunne være grunnlag for å hevde at tiltaket ikke er i samsvar med LNF-formålet.
Bakgrunnen for at tiltaket bør vurderes og behandles politisk, er at landbrukseiendommer ofte
er av stort areal og på den måten muliggjør omfattende utbygging. Der landbruksdriften ikke
lenger tilligger eiendommen, vil dette kunne åpne for privatboliger uten tilknytning til
landbruk som grunnet tomtestørrelse i realiteten ikke omfattes av kommuneplanens
bestemmelser om utnyttelse.
I det foreliggende tilfellet drifter ikke tiltakshaver landbruk på eiendommen. Dyrkbar mark er
leiet ut, og det er således ikke et behov etter landbruksdriften som nødvendiggjør
utbyggingen. Eiendommen, som tidligere har vært en mindre gård i kommunen, bærer således
i dag større preg av å være en boligeiendom enn en landbrukseiendom. Eiendommens
utnyttelse kan således umiddelbart synes å være i strid med LNF-formålet.
Utleie av dyrkbar mark er imidlertid tillatt uten at formålet anses tilsidesatt, og manglende
tilknytning og behov relatert til landbruket vil således ikke være grunnlag for å avslå
søknaden.
Landbrukskontoret har videre uttalt at tiltaket ikke vil komme i strid med dyrka mark, og
således ikke tilsidesette LNF-formålet.
På denne bakgrunn konkluderer rådmannen med at tiltaket er i samsvar med LNF-formålet.

Nabovarsling
Det foreligger ingen merknader fra varslede naboer eller gjenboere.
Uttalelse fra andre myndigheter
Landbrukskontoret har uttalt seg til søknaden. Landbrukskontoret har kommentert at det som
utgangspunkt ikke kreves omdisponeringstillatelse for oppføring av våningshus på
eiendommen. Utbyggingen vil ikke medføre nedbygging av dyrkbar mark, men vil medføre
en betydelig utvidelse av våningshuset på eiendommen. Det er i dag et stort og romlig
våningshus på eiendommen, og ut fra landbrukseiendommens størrelse og drift kan man ikke
se at det er behov for så store utvidelser som her planlegges.
Vurdering etter naturmangfoldloven §§ 7-12
Søk i naturbase og artsdatabank viser ikke registrerte funn i umiddelbar nærhet til omsøkt
tiltak (§8). Rådmannen ser ikke grunnlag for å foreta videre vurdering etter
naturmangfoldloven §§ 9-12.
Vurdering av øvrige forhold
Rådmannen har vurdert tiltaket etter andre relevante bestemmelser i plan- og bygningsloven.
Konklusjonen er at tiltaket er i samsvar med disse, og at det derfor ikke er hjemmel for å avslå
søknaden.
RÅDMANNENS KONKLUSJON
På bakgrunn av foranstående konkluderer rådmannen med at det bør gis tillatelse til oppføring
av tilbygg, paviljong og trapp i terreng.

