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Kjærnes den 5. februar 2014

Vedr. Carport-Avslag på søknad om tiltak/ krav om riving av carport på gnr. bnr, 111/ 161
KLAGE

I rollen som tiltakshaver/ søker og utførende er jeg ansvarlig for situasjonen som er oppstått. I møte med
saksbehandler den 4.02. 14 gjorde jeg rede for årsaken til den nåværende plasseringen av carporten.

Carporten utgjør en utvidelse av eksisterende brønnhus,  som også  har lagerplass for ved. Brønnen har el.-
pumpe/ trykktank  og  gjør stor nytte til vanning av hageplanter  og  stedegen vegetasjon. Det har vært lagt
stor vekt på  å  bevare eksisterende landskap og vegetasjon, inkludert en samling av fjellflora  som  ble bygd
opp av Vette Wetlesen (død 1998). Bebyggelsen består av 6 enkeltstående hus,  som  alle er plassert med
minst mulig inngrep i naturlig terreng.

I møtet med saksbehandler ble det lagt fram tegningsmateriale som viser konsekvensen av å opprettholde
kravet til 5 meters avstand til min eiendomsgrense, og varslet at jeg mener vedtaket er urimelig. Den eneste
mulige flytting av carporten fører til riving av brønnhus-/ vedskjul, nedlegging av brønnen, felling av et
vakkert kirsebærtre- og kanskje den staseligste furua på eiendommen- med en høyde på over 20 meter.

Kravet er generelt og ivaretar en  udefinert trafikkbelastning-  såvel som  antall trafikkanter.  Den faktiske
trafikksituasjonen i dette tilfelle er at- i tillegg til min egen husstand (Nebbaveien 15) er naboen på
Nebbaveien 15 den en eneste som har behovet- og bruker adkomsten hele året. Fritidseiendommen
(Norridge) er i bruk kun om sommeren. Den har plass til en bil på egen grunn.
Adkomsten er kommunalt regulert, privat trafikkareal, men reguleringen spesifiserer ingen tekniske krav til
utforming (veigeometri) eller stigningsforhold. Den er opparbeidet og bekostet av tidligere hjemmelshavere
til nr. 11 (fritidseiendommen) og nr.15. Asfaltering er iverksatt og betalt av hjemmelshaverne. Felles
snuplass for nr. 15 og nr. 11 på toppen veien er besørget av de to i fellesskap.
Renhold, feiing og snørydding besørges av Furseth/ Michaelsen og Hovstad.
Begge naboer har samtykket i tiltaket.

Elisabeth Norridge (Nebbavn.11) uttrykker senere bekymring over adkomst for brann- /sykebiladkomsten.

- Brannvesenets utrykningsvogner kan- verken tidligere eller i dag, anvende oppkjørselen inntil noen av
bygningene på eiendommene. En brann i boligen på nr. 15 for noen år siden ble slukket med slanger fra p-
plassen ved Nebbaveien. Ambulanse (m/ båre) har ved tre anledninger snudd og parkert på min p.- plass
der carporten står. Det kan den fortsatt gjøre, selv om carporten blir stående.

Dersom dette kan/ må bli et spørsmål om dispensasjon fra reg. planbestemmelsene ber jeg om å bli
underrettet. En befaring kan gjøres når som helst.
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kopi: Furseth/ Michaelsen, Norridge


