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S ørsmål o merknader an . nabovarsel om tiltak å eiendommen Gnr. 27 Bnr. 1

Først et par spørsmål:
1. Det står på side 2 i vedlegg B-1 at  «Dersom det er ønskelig, kan adkomst flyttes

lenger sør enn i dag, som vist på vedlagte skisse».  Jeg antar at man med

vedlagte skisse mener vedlegg D (Situasjonsplan, avkjøringsplan). I vedlegg Der

det ikke avmerket noen ny adkomst.
Hvor er skissen?

2. Det står på side 1 i vedlegg B-1 at  «Adkomst til planteutsa/get er flyttet lengre

sør, slik at trafikksikker adkomst sikres».

Er adkomsten flyttet eller er den det ikke?

3. Det er merket av et område på vedlegg D-1 som er kalt  «Aktuell del av

eiendom».  Det står på side 2 i vedlegg B-1 at grunneier Karine Heggeholmen har

kommet med  «ønske  om aomdisponere hele feltet til næring».

Det fremgår ikke av søknaden hva «hele feltet» omfatter. Er det det som er

merket «aktuell del» eller inkluderer det jordet som det dyrkes på mellom Gamle

Mossevei 9 og Mesta?

Så noen kommentarer:
1. Vår oppfatning er at adkomsten ikke blir mer trafikksikker om den blir flyttet

lenger sør. Tvert i mot. Grunnen er at dette er en smal vei og all trafikk til

planteutsalget vil måtte gå forbi det trange og uoversiktlige hjørnet til

våningshuset i Gamle Massevei nr. 9.

2. Dersom adkomsten blir flyttet lenger sør vil innkjørselen til plantesenteret komme

rett utenfor adkomsten til Gnr.43 Bnr. 6 med de ulemper og støy dette medfører

for de som bor der.



3. Gamle Mossevei er en smal vei med allerede stor trafikk blant annet trafikk av

store kjøretøy til og fra Mesta og Kiesel (Gnr.27 Bnr.6). Veien er også skolevei

for barn på vei enten til Brønnerud skole eller til skolebussen som stopper ved

Brønnerud. Næringsvirksomhet som generer mer trafikk langs denne veien er

ikke onskelig.

4. Hvis arealet som ønskes omgjort til næringsareal gjelder både det forslåtte

arealet for plantesenteret og den dyrkbare jorden langs Gamle Massevei så er vi

bekymret for hva dette kan bli brukt til i fremtiden. Et «lite» plantesenter slik det

fremstår i søknaden i dag har kanskje hovedtrafikken fra april til juli slik det står i

søknaden, men dersom det senere blir utvidet så vet vi jo at de store

plantesentrene er åpne hele året inkludert søndager. Det vil i så fall medføre en

vesentlig ulempe for naboene og medføre en stor økning av biltrafikken i Gamle

Mossevei.

5. Selv om et planteutsalg blir vurdert til å ligge innenfor begrepet Landbruk  (LNF)

så vil en godkjent omregulering til «Næringsvirksomhet» ikke kunne sette noen

begrensninger om at næringsvirksomheten skal være begrenset til

«planteutsalg» s? vidt vi kan forstå.

Konklusjon:
Vi mener at adkomsten ikke bør flyttes lenger sør (verken midlertidig eller permanent).

Vi ønsker ikke at jorden til Gnr.27 Bnr. 1 omreguleres til næringsformål, men kan

akseptere at det gis dispensasjon til ? drive planteutsalg fra det arealet som er avmerket

på vedlegg D-1.

As.27/10/2014
Ola og Margaret Sørhagen.


