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NABOMERKNAD VED INNSENDT SØKNAD OM FRADELING AV
TUN OG SAMMENFØYNING AV TILLEGGSJORD TIL

LANDBRUKSEIENDOM

Ovennevnte søknad ble innsendt 14.02.14.

Samme dag som søknad ble innsendt ble også nabovarsel sendt ut rekommandert til alle
naboer.
Frist for å komme merknader fra naboer er 28.01.14.
Denne fristen er nå over og det er mottatt 1 merknad fra nabo.
Dette er Ingrid Barstad og Bjørn Økland, Brekkeskog 31, 1430 Ås, gnr/bnr 53/49.
Merknaden ble mottatt 22.02.14, og vedlegges dette brev. Vi vil i det undernevnte
kommentere mottatte merknad.

Kommentar til merknad fra Ingrid Barstad og Bjørn Økland

1) Søknaden gjelder kun fradeling av tun med tilhørende bygninger og eierskifte av
resterende landbrukseiendom, derfor ingen endring av formål for landbruksjorda.

2) Landbruksjorda tilhørende Nordre Brekke (53/1) har i mer enn 10 år vært drevet av
Sandsgård Gartneri i henhold til avtale mellom eierne av disse to nabogårdene.
Landbruksdriften har mao vært godt ivaretatt av eierne av eiendommen som det søkes
om skal få tilleggsjord til drivende eiendom. Dette blir også påpekt av nabo da de
skriver: «Landbrukseiendom 53/1 har fram til nå vært fulldyrket med korn»

3) Et mindre areal i nordre del av Sandsgård Gartneri ble i 2013 godkjent som boligareal
i HTM. Dette ble enstemmig vedtatt i HTM og er også en ønsket endring av nærmeste
naboer pga at drifta er til sjenanse for de omkringliggende boligene. Arealet er
inneklemt i boligområdet og derfor ikke egnet til landbruksformål. Denne endringen
har ingen sammenheng med eierskifte av landbruksjorda til Nordre Brekke.
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4) Enhver endring av formål av betydning må selvfølgelig behandles som en del av
kommuneplanrulleringen og i henhold til både jordloven og planog
bygningslovgivningen. Det må imidlertid påpekes at dette ikkeer det som omsøkes og
skal behandles her. Søknaden gjelder kun eierskifte av landbruksjord som
fremdeles skal driftes med formål landbruk.

Ved spørsmål ta kontakt med undertegnede på telefon 970 43 775.

Med vennlig hilsen
Bygghuset AS

Steinar Kvistad
Daglig leder


