
From: Frode Edmund Lorentzen <edm-lore@online.no>
Sent: 10. mars 2014 13:08:53
To: Ås kommune
Cc:
Subject: Klage på saksbehandlingstid - næringsvirksomhet i Lyngveien

Hei,
Viser til brev av 04.02.2014 vedrørende klage på støy, trafikk m.m. grunnet næringsvirksomhet i boligfelt.
Jeg kan ikke se å ha mottatt svar på min klage.

Etter forvaltningslovens § 11 a, skal saker som gjelder enkeltvedtak gis et foreløpig svar dersom en
henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt. Etter andre ledd fremgår det at
"Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal det
forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. I svaret skal det gjøres
rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og såvidt mulig angis når svar kan
ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig."

I min e-post av 04.02.2014 bestiller jeg samtidig en kopi av tillatelse til å drive næringsvirksomhet i
Lyngveien 3 A. Jeg kan heller ikke se å ha mottatt dette. Jeg ber om at disse dokumentene snarest blir
oversendt.

Med hilsen

Frode Lorentzen
Lyngveien 2b
1430 Ås

> From: Ås kommune [Post@as.kommune.no]
> Sent: 2014-02-05 14:37:26 CET
> To: 'Frode Edmund Lorentzen' [edm-lore@online.no]
> Subject: SV: Ang næringsvirksomhet i Lyngveien
>
>
> Deres henvendelse er mottatt og vil bli registrert i Ås kommunes sak- og arkivsystem.
>
> Med hilsen
> Arkivtjenesten i Ås kommune
> Telefon: 64 96 20 10
> E-post.: post@as.kommmune.no
>
>
>
>
>
>
>
> -----Opprinnelig melding-----
> Fra: Frode Edmund Lorentzen [mailto:edm-lore@online.no]
> Sendt: 4. februar 2014 21:35
> Til: Ås kommune
> Emne: Ang næringsvirksomhet i Lyngveien



>
> Hei,
> Vedlagt følger en klage på næringsvirksomhet i boligfeltet Kaja.
>
> Ber samtidig om å få tilsendt kopi av tillatelse til å drive næringsvirksomhet i Lyngveien 3 A.
>
> mvh
>
> Frode Lorentzen
> Lyngveien 2b
> 1 430 Ås
>
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