
Ny tekst til møte i kommunestyret sak 041/21. Var ettersendt til forvaltningsutvalet sitt 

møte 3.6.21. 
 
Gjeld fagkonsulent sine kommentarar (raud farge) til to punkt (grøn farge) i ein av nabomerknadane, 
som ikkje var svart opp i det opphaveleg innsendte planmaterialet.  
 
------------ 
 

NABO BJØRN HELLE, 28.12.2020 

Meiner prosjektet ikkje er særleg redusert, og at det er altfor stort til å liggja så nært deira 

eigedomar. Utbygginga vil føre til at utsikten deira vert totalt forandra. 

Meiner grunntilhøva ikkje er godt nok utgreidd. 

Meiner det er teke for lite omsyn til dvergålegraset. Har spørsmål kring bandleggingssona. 

Viser elles til tidlegare utgreiingar vedkommande dvergålegraset. 

Lurer på kva måla for ferdig golv vert målt ut frå. 

Meiner båtgarasjar ikkje treng byggjast i strandsona. Visar til andre kjende artar i området, 

både raudlista og svartelista. 

Vegen som går forbi området er mykje nytta, er smal og ikkje dimensjonert for auka trafikk. 

 

VÅRE KOMMENTARAR: 

Prosjektet er redusert både i talet på bygningar, tiltak i sjø og storleiken til bygga. 

Grunntilhøva er vurdert, og vil bli vidare vurdert ved detaljprosjektering av bygningane. 

Når det gjeld dvergålegraset og andre artar, så viser vi til planskildringa og kommentarar 

over. Bandleggingssona handlar om å synleggjere at dette er eit areal som skal takast 

særskild omsyn til. Utbyggarane har sagt at det kan settast opp informasjonsskilt på 

båtgarasjane. 

Måla for høgde på golv er sett ut frå middelvasstand som ein reknar koter i kart ut frå. 

Gjerdsgardane har rettar der båtgarasjane er planlagt som dei vil utnytta. Når det gjeld 

referanse til 3.8 i føresegnene til kommuneplanen, så er dette ei retningsline som gjeld 3.8, 

og ikkje ei føresegn. Rett ovanfor står ei føresegn for området NA1 som er dette området( sjå 

utklipp). Det er rettane som er omtala i føresegna som nå skal nyttast til ei redusert 

utbygging med båtgarasjar i staden for naust med bryggeanlegg. 



 
Når det gjeld vegen, så vil desse tiltaka føre til svært liten auke i ÅDT. 

 


