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Re: Dokument 17/02483-12 Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og
Akershus og Akershus fylkeskommune - Gnr 56 Bnr 43 Bråtebuktveien 31 - Tilbygg sendt fra Vestby kommune

Til Vestby Kommune, plan og bygg
Bakgrunn:
Det ble avholdt forhåndskonferanse i Vestby Rådhus 25.11.2013.
Dette for å forberede behandling av søknad om å få gokjent hytta i Bråtebuktveien 31 slik den
er.
Opprinnelig var det arkitekt Bjørnar Sørli, Ski Arkitektkontor som var engasjert av oss.
Dessverre ble han syk og fallt fra i 2015, slik at prosessen stoppet opp.
Jansen Arkitekter v/ Jan-Fredrik Johansen i Moss påtok seg i 2017 å videreføre saken på
oppdrag fra oss.
I juni 2017 ble første henvendelse med søknad og tegninger oversendt til Vestby Kommune.
Etter den tid har det vært jevnlig kommunikasjon mellom kommune og arkitekt, senest 26./27.
juni -18 med brev fra Vestby Kommune med vedlegg fra Fylkeskommune og Fylkesmann.
Samtidig ble oppdaterte tegninger fra arkitekten sendt til kommunen.
Drøfting:
Etter vår vurdering stemmer akitektens tegninger nå godt overens med hytta slik den har
ligget siden 1996.
Vi har sett nærmere på tegningene av hytta fra 1977 slik de foreligger i arkivet i Vestby
Kommune.
De tegningene har dannet grunnlaget for arkitekten, når de har tegnet inn "gammel" og "ny"
hytte.
Vår familie som har hatt hytta i 25 år får ikke tegningene av den "gamle" hytta helt til å
stemme med hytta slik den var da vi overtok den i 1993.
Vi mener hytta var noe større enn det som fremkommer på de gamle tegningene.
Konklusjon:
For oss er det viktig å få dette momentet klargjort overfor Vestby Kommune som del av
saksbehandlingen.
En befaring fra Kommunen mener vi kan være en god måte å få belyst saken ytterligere.
Hvis kommunen finner en befaring nyttig kan man samtidig danne seg et godt bilde av
hvordan hytta ligger i terrenget og i forhold til sjøen (se evt. bilder som tidligere er
oversendt).
Hilsen
Bente K. og Gunnar Rusten

(til orientering er vi bortreist fra 13.-23. september)

Den 27. juni 2018 kl. 08.28 skrev <post@vestby.kommune.no>
<post@vestby.kommune.no>:

Til Gunnar Rusten
Dokumentet 17/02483-12 Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Akershus
fylkeskommune - Gnr 56 Bnr 43 - Bråtebuktveien 31 - Tilbygg for saken Gnr 56 Bnr 43 Bråtebuktveien 31 - Tilbygg er utsendt av Vestby kommune. Se vedlegget for innholdet i
utsendelsen.
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