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Ås Kommune v/Bertha Solheim Hansen.
Postboks 195
1431 Ås

MESTERHUS
-  det blir  som  avtalt

Drøbak 19.08.2014

Vedr. Sak 13/04364-7 Gnr.107 Bnr.61 Slorhøgda 52.

Klage på vedtak.

Vi vil klage på vedtaket om avslag av dispensasjonssøknaden i deres avslag 13/04364- 7 ved Bertha
Solheim Hansen.

Det vi onsker aklage over er at reguleringsbestemmelsene for eiendommer setter urimelig krav til
reduksjon av bruksareal, når det er en utnyttelsesgrad på 22%. Og med 22 % hadde tomta vaert stor
nokk til 2 hus på eiendommen med bileilighet. Dette er etter vår oppfatning, det samme for hele
Fålesloråsen uansett om tomta er liten eller stor. Og vi er kjent med at det er tomter der som er langt
større enn tomta i gjeldende sak.
Dispensasjonssøknaden ble nabovarslet og tiltakshaver gikk rundt til alle naboer og det var ingen
bemerkninger på denne dispensasjonssøknaden.

Når man har en tomt som er stor nokk til adele opp i to tomter, synes vi det er merkelig at det bare
kan settes en beslutning sent i reguleringsprosessen som setter en stopper for dette.

Vil også bemerke at Ås Kommune har satt en regel for maks 60 m2 for bileilighet. De fleste
grunnflater for hus er større enn 60 m2, og dermed må de ferdige tegninger fra husleverandører
tegnes om og det ble gjort også på denne boligen, og dermed var det et areal igjen i underetasjen som
var veldig egnet for en hybel, som eier av boligen i utgangspunktet ikke hadde bruk for, og derfor leid
ut til en bror av tiltakshaver.

Vi ber om at denne saken overprøves hos fylkesmannen og at alle papirer vedrørende saken sendes
over til overprøving der.
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