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Hei igjen,
 
Øyer kommune oppfattet ikke møtet med deg som et oppstartsmøte!? Du sa i møtet at du ikke kommer til å være
regulant, og at du frarådet Fjeldstad å regulerer. Kommunen kan derfor ikke forstå at du hadde til hensikt å sette i
gang en reguleringsprosess i møtet med oss. Kommunen har retningslinjer å følge i et oppstartsmøte, og det skal
skrives en referat der det skal avklares flere forhold.
 
Slik jeg oppfatter ditt svar i dag, ønsker du å sette i gang en reguleringsprosess på Bådstø, samt være regulant. Du
må avtale med planavdelingen et møte innen to uker, slik at vi får hatt et formelt oppstartsmøte.
Dere har en begrenset frist for å gjennomføre hele reguleringen, slik at kommunen anbefaler at dere starter opp
med utarbeidelse av planprogram innen kort tid.
 
Vedlagt ligger skjema som må fylles ut og sendes til kommunen på forhånd.
 
Med vennlig hilsen
Synne Graue Emmerhoff
Juridisk rådgiver
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Hei,
Synne.
Vi i ArkKon As var i møte med deg innen frister. Et møte som innledningsvis var tenkt som oppstartmøte. Vi drøftet
i møte med dere  vårt syn om at krav om regulering fra plb i nåværende situasjon(ny E6 trase) var tilnærmet
umulig, og at et oppstartmøte dermed var uhensiktsmessig. Det var enighet om å søkte videre avklaring fra Nye
Veier noe som p.t ikke er mulig ser det ut til? Derfor er krav om oppstartmøte borte. Vårt synspunkt om at det p.t
er tilnærmet umulig med regulering var også kvalitetssikret med annet spesialfirma innen regulering.
Vi er noe forundret over at kommunen ikke så vanskeligheter med regulering før krave om regulering ble
fremmet.
Vi er ikke enige i at søknad om riving av samtlige bygg skal gjennomføres, det utreder vi nå juridisk. Det blir gitt et
tilsvar til plb senere i dag som medelt i mail. At teltet er revet forstår vi var kommunisert med plb og akseptert
som avsluttet?
Vi anmoder fortsatt om at dagmulkter opphører.
 



Med hilsen,
Hans Johansen
40 41 32 40

 
 
 
 


