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Hei
Det vises til deres oversendelse til Fylkeskommunen 31.januar og fylkeskommunens tilsvar 21.februar, korrigert 26.februar.
Vestby kommune kommenterer i sin oversendelse 31.jan at tiltaket bør omprosjekteres. Fylkeskontoret, ved fagmyndighet for
kulturminnevern, har også tilbakemeldinger som peker i samme retning.
Tiltakshaver har anvendt 6 år til sin prosjektering. Tiltaket er basert på de planer som ble sendt inn i delesaken i 2012 og avviker
ikke vesentlig fra dette. Tiltaket ligner også på mange bygg som er behandlet og oppført innenfor bevaringsområdet i henhold til
gjeldende reguleringsplan. Det er vårt ønske å få tiltaket gjennomgått med kommunen og kulturminneavdelingen i fylket før det
behandles videre.
Som tiltakshaver foreslår jeg derfor at kommunen innkaller til et drøftelsesmøte for å gjennomgå tiltaket, med særlig fokus på
utforming, størrelse og terrengtilpasning.
Fylkeskontoret har sagt seg villig til å stille i et slikt møte dersom kommunen innkaller.
Det er en fordel om kommunen kan foreslå et par alternative tidspunkter for et slikt møte.
Med vennlig hilsen
Vegard Kobberdal
+47 905 65 185
vegard@kobberdal.no

Videresendt melding:
Fra: Postmottak AFK <post@afk.no>
Emne: Vestby kommune - Byggesak - Gbnr 56/589 - Fjordveien 18 B - Enebolig - korrigert uttalelse
Dato: 26. februar 2018 kl. 15>18>23 CET
Til: "post@vestby.kommune.no" <post@vestby.kommune.no>
Kopi: "'vegard@kobberdal.no'" <vegard@kobberdal.no>

Akershus fylkeskommune sendte 21.02.2018 en uttalelse til byggesak i Fjordveien 18
B. Tiltakshaver har etterpå gjort oss oppmerksom på at det ikke søkes om dispensasjon
for tiltaket, noe det kan virke som fylkeskommunen oppfatter det som, ut fra det vi ved
en inkurie har skrevet i teksten under Automatisk fredete kulturminner.
Akershus fylkeskommune sender derfor en korrigert uttalelse, se vedlegg. Det er kun
teksten under overskriften Automatisk fredete kulturminner som er endret.
Vennlig hilsen
Sissel Riibe
overarkitekt, nyere tids kulturminner
Kulturminnevernseksjonen, Avdeling kultur, frivillighet, folkehelse
Akershus fylkeskommune
Tlf:: 22 05 50 65
E-post: sissel.riibe@afk.no
www.akershus.no
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