
Fra: Hanna K Husabø
Sendt: 21. desember 2017 09:55
Til: 'Wenche Kverneland'
Emne: Svar - Sak 17/03186 Gnr 111 bnr 13 - Strandengveien 29 -

redegjørelse for reparasjon av brygge

Hei,

Vi viser til redegjørelser for oppføring av brygge og tilbygg til uthus, samt telefonsamtale i går,
20.12.2017.

Når det gjelder oppføring av bryggen er den å anse som et nytt tiltak, og ikke kun reparasjon, da den
gamle bryggen ble revet. Oppføringen av bryggen er derfor søknadspliktig og det må både søkes
dispensasjon fra r egulert byggegrense og fra byggeforbudet i 100 - metersbeltet (plan - og
bygningslovens § 1.8).

Når det gjelder tilbygget til uthuset må det søkes dispensasjon fra regulert byggegrense mot sør.
Tiltaket er derfor søknadspliktig, selv om det bebygde arealet er under 15 m2.

Vi ber om det innsendes en søknad for hvert av de nevnte tiltakene innen 31.01.2018.

Begge søknadene vil bli sendt til Fylkesmannen for uttalelse.

Vennlig hilsen
Hanna Kristensen Husabø

Byggesaksbehandler
Enhet for byggesak og geodata
T elefon: 64 96 24 35

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

Tenk på miljøet før du printer ut d enne e - posten

Fra: Wenche Kverneland [mailto:welis - k@online.no]
Sendt: 20. desember 2017 09:39
Til: Hanna K Husabø
Emne: Fwd: sak 17/03186 Gnr 111 bnr 13 - Strandengveien 29 - redegjørelse for reparasjon av
brygge

Videresender denne, da jeg ser at maila dressen ble feil i første omgang.

God jul!

mvh

http://www.as.kommune.no/


Wenche Kverneland 

 
 
-------- Videresendt melding --------  
Emne:  sak 17/03186 Gnr 111 bnr 13 - strndengveien 29 - redegjørlse for reparasjon av brygge 
Dato:  Wed, 20 Dec 2017 09:32:33 +0100 
Fra:  Wenche Kverneland <welis-k@online.no> 
Til:  post@as.kommune.no 

CC:  hannahusabo@as.kommune.no, Hanne.zakariassen@bgo.oslo.kommune.no 
 

Vi viser til henvendelse fra Ås kommune 10.11.2017, samt vår mail av  

27.11.2017 om reisefravær. 

 

Vedlagt følger vår redegjørelse for reparasjon av brygge. 

 

mvh 

 

Wenche Kverneland/Hanne Zakariassen 
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