
Fra: Vera Tesdal <vera@a2arkitekter.no> 
Sendt: 31. oktober 2017 14:16 
Til: Bertha Solheim Hansen 
Kopi: Bitsch, Troels 
Emne: SV: Gnr 111 bnr 281 - Uttalelse fra Fylkesmannen og anledning til å trekke saken 
 
Vi trekker ikke saken og opprettholder søknad om dispensasjon. 
Jeg vil også få legge ved noen synpunkter fra tiltakshaver om uttalelsen fra Fylkesmannen. 
 
 
Troels Bitsch skriver: 
«Det stemmer at det ble søkt om fradeling til fritidseiendom i 2014. Hverken Arne eller jeg var framsynt nok til å tenke på endringer i våre livssituasjoner og på det tidspunkt var det ikke i våre tanker at det var behov for en 
bruksendring til bolig.  
Da hadde vi jo søkt om fradeling til bolig i 2014. Det er dog vanskelig å se for seg at det ikke tidligere har forekommet, at noen har søkt om endring fra fritidsbolig til bolig i etterkant og at vår sak derfor skulle kunne danne presedens for 
andre saker? 
 
Vår forventning til likebehandling kommer derimot fram ved at det i 2017 er ferdigstilt en enebolig og påbegynt bygging av to boenheter i umiddelbar nærhet til 111/281 og vi forventer å bli behandlet på lik linje med andre søkere som 
har søkt og fått godkjennelse til bolig.  
Det er sykkelvei og gangsti helt fram til tomta og det benyttes i dag buss (Stopper i krysset Kjærnesveien og Nessetveien) som offentlig transportmiddel til pendling på jobb og innkjøp, legetjenester etc. på f.eks Vinterbrosenteret.  
Dette er en løsning som benyttes av beboere på Kjærnes i dag, så der er etter vår mening utmerket og funksjonell kollektivforbindelse. Og det må jo ha blitt sett på som tilfredsstillende for de nevnte godkjennelser til f.eks 110/62 og 
110/63 
 
Med tanke på at det er både sykkel og gangsti fram til tomta og det faktum at det er kollektiv forbindelse som benyttes av beboer i området i dag, så er det vanskelig å se at føring for areal og transport blir vesentlig tilsidesatt i denne 
dispensasjons søknaden.» 
 



 
 
Med vennlig hilsen 
Vera Tesdal 
siv.ark. MNAL 
 
a2arkitekteras 
Idrettsveien 5, 1400 Ski 
tel: 64 87 96 00 
mob: 99 09 00 24 
vera@a2arkitekter.no 
 
 

Fra: Bertha Solheim Hansen [mailto:Bertha.Hansen@as.kommune.no]  
Sendt: mandag 30. oktober 2017 09.23 
Til: Vera Tesdal 
Kopi: trobi1234@yahoo.no; Arve Bekkevard 
Emne: Gnr 111 bnr 281 - Uttalelse fra Fylkesmannen og anledning til å trekke saken 

mailto:vera@a2arkitekter.no


Hei.

Vi har mottatt uttalelsen, den er vedlagt her.
Jeg har ikke påbegynt saken ennå.

Vi gir dere samtidig anledning til å vurdere om vi skal fortsatte å behandle saken.
I fall dere ønsker å trekke saken ber vi om et skriftlig svar innen den 10.11.2017.

Med hilsen
Bertha Solheim Hansen
Enhet byggesak og geodata / avdelingsingeniør
Telefon: 64 96 24 30

Ås kommune
Skoleveien 1, 1430 ÅS
Sentralbord: 64 96 20 00
www.as.kommune.no

Tenk på miljøet før du printer ut denne e - posten

Fra: Vera Tesdal [ mailto:vera@a2arkitekter.no ]
Sendt: 27. oktober 2017 13:04
Til: Bertha Solheim Hansen
Kopi: trobi 1234@yahoo.no
Emne: SV: Gnr 111 bnr 281 Kjærnesveien 120 - søknaden er sendt til uttalelse

Hei!
Har det kommet noen uttalelse fra Fylkesmannen om dispensasjonssøknad for Kjærnesveien 120?

Med vennlig hilsen
Vera Tesdal
siv.ark. MNAL

a2arkitekteras
Idre ttsveien 5, 1400 Ski
tel: 64 87 96 00
mob: 99 09 00 24
vera@a2arkitekter.no

http://www.as.kommune.no/
mailto:vera@a2arkitekter.no
mailto:trobi1234@yahoo.no
mailto:vera@a2arkitekter.no


Fra: Bertha Solheim Hansen [ mailto:Bertha.Hansen@as.kommune.no ]
Sendt: onsdag 20. september 2017 14.58
Til: Vera Tesdal
Kopi: trobi1234@yahoo.no
Emne: Gnr 111 bnr 281 Kjærnesveien 120 - søknaden er sendt til uttalelse

Hei.

Viser til søknad:
Gnr 111 bnr 281 Kjærnesveien 120. Søknad om dispensas jon og søknad om bruksendring fra fritidsbolig til bolig.

Søknaden er sendt til uttalelse hos Fylkesmannen, det er satt en frist på 4 uker for uttalelsen.

Med hilsen
Bertha Solheim Hansen
Enhet byggesak og geodata / avdelingsingeniør
Telefon: 64 96 24 3 0

Ås kommune
Skoleveien 1, 1430 ÅS
Sentralbord: 64 96 20 00
www.as.kommune.no

Tenk på miljøet før du printer ut denne e - posten

mailto:Bertha.Hansen@as.kommune.no
mailto:trobi1234@yahoo.no
http://www.as.kommune.no/

