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Søknad om dispensasjon sendt fra Ås Kommune 
 
 
Viser til mottatt informasjon ang. vår søknad om bruksendring Slorhøgda 10. 
Vi mener at saksutredningen framdeles er for dårlig og feilaktig framstilt. Det er ikke nevnt at 
tiltakshaver sendte søknad på egen hånd i 2013. Denne ble ikke behandlet av kommunen. Hun forsøkte 
da å få andre firmaer til å søke for  henne, men ingen ønsket å sende en slik søknad inn til Ås kommune. 
Vår styreformann var heller ikke vidre begeistret for at Zephyr Norge skulle gjøre dette, nettopp på 
grunn av koblinger som rådmannen så forutsigbart kommenterer i saksutredningen. 
 
Natalia Byrdina, som har økonomisk ytdaning, var midlertidig daglid leder i Zephyr Norge fram til 15 
januar 2014 pga sykdom. Hun var mao IKKE ansatt i Zephye Norge da firmaet sendte søknaden. Vi forstår 
ikke hva rådmannen mener med at "foretaket ikke er kjent med grunnlegende krav" ?? 
 
Vi har også problemer med å skjønne hvorfor naboklagen fra en nabo som på tidspunktet søknaden ble 
sendt, allerede hadde signert salgskontrakten er med i saksutredningen. Vi har notert oss at denne 
naboen har byggd sitt hus 150 cm høyere enn hva regulerings bestemelsene tilater. Dette har medført at 
sommersola forsvinner mer enn en time tidligere for beboerne i nr 10. I salgsdokumentene hennes 
framkommer det at hun, tiltross for dette, har fått ferdigattestt? Vi ser også at huset innholder 3 
leiligheter. 
 
Vi føler at det også er viktig å opplyse om at salgsdokumentene for seksjon 3 først ble signert etter at Ås 
kommune hadde gitt tilattelse til megler å selge denne. 
 
Vi vil tilslutt orientere om at Zephyr Norge kun er søker i saken. Vi mener at den felaktige omtalen av 
firmaet bør fjernes fra saksutredningen Mvh Jan Andreassen Prosjektleder 
 
 
 
 
 


