
ÅS, 27.10.2014

Tilbakemelding på Nabovarsel ang «Søknad om Midlertidig

dispensasjon Gnr 27 Bnr 1».
Bekrefter at vi har mottatt nabovarsel ang søknad midlertidig dispensasjon vedr gnr. 27 bnr 1 til planteutsaig

sommeren 2015.

Vi ønsker ikke plantesenter eller mer næringsvirksomhet velkommen i Gamle Mossevei.

Med tanke på den støy som i dag skyldes E6 samt Mesta-området vil jeg starte med å referere til "Retningslinje

for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)" som i kapittel 3.2.2 beskriver saksbehandling igul og

rød støysone som mesteparten av dette om rådet er definert som.

"Saksbehandling i gul og rød sone:

Utgangspunktet både ved planlegging av ny virksomhet og endring av eksisterende virksomhet, er at planen ikke

skal føre til at eksisterende bebyggelse med støyfølsom bruksformål blir liggende innenfor det som er definert

som gul eller rød sone i retningslinjen.

Retningslinjens prinsipper om at alle boenheter skal ha en stille side og tilgang til et stymessig tilfredsstillende

uteoppholdsareal bor folges."

Et plantesenter har selvfølgelig en egeninteresse i har flest mulig kunder. Dette vil gjelde i hele sesongen fra

tidlig vår til sen høst. Plantesenter har også tillatt til å ha søndagsåpent. Det vil, etter min mening, være naivt å

tro at blomsterutsalget på hjørnet ikke vil bidra til en økt trafikk i de tider der naboer gjerne ønsker å benytte

hagene sine. En godkjenning av en slik dispensasjon vil dermed stride mot retningslinjenes prinsipper.

Et par kommentarer til søknaden fra tiltakshaver:

• «Det er drevet planteutsalg på del av gbnr. 27/1 de siste tre sesonger uten at dette har skapt store

ulemper for naboer og naermilj@». Det medforer ikke riktighet. Vi har ikke utkjring/innkj@ring s?

nærme husveggen og er nok ikke hardest rammet, men vi har selvfølgelig observert skumle situasjoner

spesielt i utkjøringssituasjoner, kombinert med annen trafikk og fotgjengere. Har også sett en del

parkering på utsiden av eiendommen. Vi vet at dette har vært konfliktfylt for de nærmeste naboer som

for øvrig ikke har mottatt nabovarsel.

• «... kan adkomst flyttes lenger sr...». Dette vil lette problemet ved inn/utkjring i forhold til Fv152 men

«flytter» i stor grad problemet til andre naboer.

• «Grunneier, Karine Heggholmen, har kommet med innspill til ny kommuneplan ...». Innspil! til p%begynt

planarbeid er ikke en god grunn til å få dispensasjon. Det er den vedtatte kommuneplanen en for

forholde seg til og da snakker vi LNF-område.

• «Planteutsalget kan sees på som et alternativ til landbruket». På hvilken måte er en næringsvirksomhet

være sammenliknbart med et en traktor garasje og noen redskaps-hus og grøntområde/dyrket mark?

• «Det vil være mest aktivitet ved plante utsalget i april-juni ...». Hver starter butikk for 3 mnd hvert år?

Det ligger jo selvfølgelig en ambisjon bak om at her skal flest mulig kunder innom hele sommerhalvåret.

For å snu det på hodet; det kan da ikke være nødvendig å gi en bedrift som gir et så lite samfunnsbidrag

dispensasjon i et LNF-område.

Det bor ikke vere ndvendig autdype kommunen om vare tidligere erfaringer fra naeringsvirksomhet i Gamle

Massevei, men jeg lar selvfølgelig vurderingen være opp til kommunen.
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