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Jeg / vi søker om dispensasjonfra: (sett kryss for det riktige)
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Reguleringsplan (områdeplan, detaljplan, bebyggelsesplan)
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For å kunne bygge/ gjøre: (beskriv hva du skal bygge / gjøre, som for eksempel bygge garasje,
bruksendre del av eksisterende bygg fra bolig til næring osv.)
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Jeg / vi søker om :
El

Dispensasjon etter pb1 §19-1 (permanent)
Dispensasjon etter pb1 §19-3 (midlertidig) fram til følgende dato:
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INFORMASJON

TIL TILTAKSHAVER

OG SØKER

desember 2017

DISPENSASJON
Begrunnelse for dispensasjonssøknaden: (bruk gjerne eget ark i tillegg om du trenger mer plass)

Signatur er):
,11.11.••

Dato og und skrift
tiltakshaver

Dato og unders ft
eventuell ansvarlig søker

Vedlegg:
Beskrivelse av vedlegg
Kvittering for nabovarsel (skal alltid være med)
Tegninger
Situasjonsplan
Eventuelle uttalelser / vedtak fra andre myndigheter (se SAK10 §6-2)
Andre vedlegg:
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Begrunnelse for dispensasjonssøknaden:
Mesteparten av området ved den såkalte «søre-sjøen» på Syre tilhørte i sin tid garden Skådel.
Garden ble delt opp mellom søsken, men området ved sjøen var sameie. Andre gårder på Syre, og
som ikke hadde adgang til sjøen fikk også anledning å sette opp sjøboder. På disse var det klausul
om at dersom de ikke ble benyttet/falt ned så gikk eiendommen tilbake til hovedbruket.
I området ved nåværende gnr 38, bnr 275 var det således i alle fall 4 - 5 sjøboder fra gammelt av.
Hver av disse hadde sin «stø» hvor robåten kunne ligge, og også trekkes lengre opp på land
vinterstid. De eldste husker jeg kun rester etter fra min barndom, men en stod igjen, ordentlig og vel
vedlikeholdt.
Den var satt opp mye senere enn de andre, men stod der da jeg var guttunge for over 60 år siden, og
ble i alle år benyttet av nærmeste nabo til gården Skådel. Det var en nokså liten sjøbod. Jeg har
målt den til å ha vært ca 3,7 x 3,1 m, eller altså rett i underkant av 12 kvm. Her hadde brukeren
noen teiner, noen garn og annet fiskeutstyr liggende. Det var ikke vann verken inn eller ut, ei heller
strøm.
Naboen døde for mangfoldige år siden og jeg fikk lov av min far til å benytte sjøboden i mange år
mens jeg var ungdom og oppover.
Noen år etter fars død i 2014 fikk jeg overtatt gnr 38, bnr 275, men i mellomtiden var sjøboden blitt
ødelagt i en sterk vinterstonn.
Fundamentet til boden, selve muren stod ytterst ute på enden av en menneskeskapt steinpynt. Muren
var 12 - 15 cm betong uten armering. Sjøen slo etterhvert dette i stykker og hele boden falt sammen
og sjøen «malte» det i stykker. Muren sprakk i hjørnene og falt ned i forskjellige retninger, men en
del ble stående igjen på opprinnelig sted og står der den dag i dag, jfr vedlagte foto.
Mye av treverket og taket fra boden ligger fremdeles i strandkanten 20-25 m fra opprinnelig
plassering, jfr vedlagte foto.
Far, som eide eiendommen da hendelsen skjedde, brydde seg ikke noe særlig om at boden ble
ødelagt da han hadde sjøhus på annet bruksnr og dermed ikke hadde behov for boden.
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