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Gnr 111 Bnr 267 - Kjærnesveien 95 - Støttemur
Klage på avslag av dispensasjonssøknad for støttemur iht. bygningslovens § 19-2
datert 21.08.14 mottatt 26.08.14

Viser til mottatt avslag på vår dispensasjonssøknad datert 02.05 samt tilleggsopplysninger
overlevert i kommunen 22.05.14.
Vi viser videre til
-vår byggemelding av 30.10.13
-Deres avslag på tiltak datert 16.01.14
-vår klage på vedtak datert 13.02.14 ( stilet til Fylkesmannen)
-Klagen tas ikke til følge av kommunen 21.03.14 p.gr.a manglende disp.søknad
-Hovedutvalg på befaring den 03.04.14
-Søknad om dispensasjon 02.05.14
-Hovedutvalg tar ikke klagen til følge grunnet manglende dispsøknad. 08.05.14
-Søknad om disp. innsendt 02.05.14 samt tilleggsopplysninger levert 22. mai 14
-Hovedutvalg avslår disp.søknad hjemlet etter §l9-2 dato 21.08.14.

For tiltakshaver og undertegnede synes det på et tidlig tidspunkt at saksbehandler
har bestemt seg for at muren skal bort. Avslagene på både byggesøknad og disp.-
søknader begrunnes med manglende eller ufullstendige dispsøknader. l avslag på
Tillatelse til tiltak av 16.01 .14, side 4 av 5, 5.avsn. har hun skrevet:
”Vi anser imidlertid innsending av dispensasjonssøknad som unødvendig da en
dispensasjonssøknad vil bli avslått. "

Vi føler at kommunen kun henger seg opp i dispsøknad og ikke ser på våre andre
anførsler om positive og negative sider ved mur.

I det siste avslaget på vår dispsøknad side 4 av 4, 2. avsnitt har rådmannen trådt til
med synsing. Hva slags utdannelse har rådmannen for å komme med slike vurderinger?
Hun sier:
-Ser ikke nødvendighet med en mur for å sikre fjellskrenten.
- Mur vil øke behov for sikring l!!
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-Bygging av garasje og sikriiig av rjellskrent kan gjøres enklere.

Rådmann konkluderer med at ulempene ved muren er klart mer tungtveiene enn fordelene.
Disse påstandene MÅ kommunen begrunne!

Hovedutvalget følger rådmannens innstilling og avslår dispsøknaden.
l denne forbindelse vil jeg påpeke at utvalget var på befaring den 03.04.14. Tiltakshaver
pratet da med flere. og noen mente at skrenten matte: sikres. og at inuren ble sett pf: som nødvendig i
forhold til terrenget.

oen i hoviedtitvfalget har lievdet at de fikk papirene i saken rett før møtet og at de derfor
ikke på forhånd hadde satt seg inn i saken. Enstemmig vedtatt sier sitt.

l saksutskrift av 13. mai underskrevet av Rita Stensrud side 4. 3. og 4. avsnitt er
grensejustering nevnt.
l 3. avsnitt står følgende:

Garasjen ble godkjent sanzlidig med at gren.s'eju_s'rearingble .godkjent men ikke
iverksatt Bemrr nczlwliar /rzikkeí tilbake*.vinenighet om g2‘€n5'ejj2I.s‘ie1'i22geller a? han
klaget på støttemur' som —-—-

I 4. avsnitt står følgende:
Dessuten vil ikke c/enne fnuren ha noenfimksjwz rzár garasjens plassering ikke kan
godkjennes på grunn m*manglende gr'ensejusterz'ng. ——--

Nabo på gnr. ll 1 bnr 150 har iflg kommunen trukket tilbake sin enighet om grensejustering
samt trukket tilbake sin underskrift på nabovarsel vedr. Garasje.

Jeg har aldri hørt at det går an a trekke seg i en sak ved trekke tilbake sin Linderskrift.
Ordføreren har heller ikke hørt om dette innen Ås kommune.

Når det gjelder grensejusteringen eier hyttenabo Engebretsen l/r-llpanav veien, men berøres ikke direkte av
justeringen. Grensejusteringen har derfor ingen praktisk betydning for han.
Da det var Engebretsens protest som stoppet grensejusteringen ber vi om at den blir fullført. Den var
koinmet så langt at nye grensmerker allerede var satt ned. men koinmunen hadde ikke fått sendt inn
papirene til Statens kartverk pga ferieavvikling.

V i har også under beliaridliiigstideii sett en fin løsning på åblende den store flaten av iiiureii. med lister
slik som det er på gelender på huset, med tanke pâ det visuelle.

Vi vil også gjenta kommunens tabbe ved ikke å ha lest kartgrunnlag med koteangivelse.
Saksbehandler har derfor ikke forstått iiødvendigheteii av denne støttemuren i forbindelse ved
godkjennelse av garasjeførst på befaringen ble saksbehandler klar over at garasjen ikke skulle plasseres
oppå støtteinuren. men ved siden Igjen viser det seg at saksbehandler ikke har forstått tegningene.
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Det er gjennom saksbehandling stilt kommunen en del spørsmål som vi ikke har fått svar på,
Bl.a:
- Hvor er det hjemlet at en person kan trekke en nabovarselunderskrift?
- Som fastboende i Ås kommune, har en ikke da krav på prakeringsplass og garsje på egen eiendom?

Vi ber kommunene ferdigstille grensejusteringen, godkjenne muren, så garsjen kan bygges som omsøkt.

Vi forutsetter at dette brev sendes fylkesmann

h. Andresen
  y


