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Klage over avslag, sak 333/19, søknad om gjenoppbygging av sjøbod.
Jeg viser til min tidligere søknad og deres avslag datert 1.7.19 hvor det angis at det er
klageadgang, uten at det er angitt klagefrist eller klageinstans.
Sender av den grunn klagen til dere.
Jeg er pensjonist og har dermed tid til å bruke sjøen/havet til rekreasjon og hygge.
Jeg bruker tidvis båtstøen som er på eiendommen, men jeg ville ikke brukt den hverken
mer eller mindre om sjøboden var oppført.
Idag blir båten enten fortøyd liggende ute i sjøen ved den gamle borgen eller blir trukket
opp på land etter gamle metoden.
Det ville vært nøyaktig det samme om sjøboden ble tillatt oppført og dette påfører således
området hverken mer eller mindre «slitasje,»for å bruke et slikt uttrykk.
At jeg må gå fra vegen og bort til sjøboden er klart, men da går jeg jo på den
steinfyllingen som har vært der i alle år og som er en del av borgen sjøboden tidligere
stod på.
Det anføres at strandfloraen er artsrik, med innslag av både vidt utbreidde artar og
sjeldsynte arter, m.v.
Til det vil jeg bare anføre at dette ikke er noe som er kommet de siste årene og som følge
av at sjøboden ble ødelagt av stormen. Det har vært aktivitet i hundrevis av år i området
og til tross for dette er altså strandfloraen artsrik.
Naturforvalter skriver at tiltaket vil medføre arealbeslag og økt forstyrrelse.
Det endrede arealbeslaget det er snakk om er på ca 12 kvm på en allerede
menneskeskapt, oppbygget steinborg og som var slik inntil 12 - 15 år siden.
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Det uttalesi avslagetat et nytt nausti et utbyggingspressetområdevil alltidha en viss
privatiserendeeffekt.
Jeg ser ikkeat dette kan være korrektda dette ikke er et nytt naust,men tilbakeføringtil
slikdet var for de nevnte12 -15 år sidenog ikkeblir hverkenmer ellermindre
privatiserendefordiom boden har vært borte/blirsatt opp igjenetter disseårene.
Det er vel mye snakkom flaks og uflaksnår det gjelderhvilkebygningersom blirødelagt
av vind og vær.Om en så ikke en kjapt ute og gjenoppførerdet ødelagteså er det altså
den samme flaksen/uflaksensom avgjørhvorvidten får tilbakeføredet som en gang var.
Så til punktetom at tilbakeføringenvil kunneskape presedensi andresaker.
Jeg vil på det sterkestehevdeat så ikkeer tilfelleda det kun var denneene sjøboden
som ble ødelagtav stormenpå denne måten.
Jeg kjennerikketil noenandre liknendetilfelleri områdetog ber derforigjenom mulighet
for gjenoppføring/tilbakeføring
av områdettil slikdet var inntil12 -15 år siden.
Jeg kan hellerikke se at min søknadom tilbakeføring,til noe som harvært, på noen måte
skal innvirkepå hva det ellersmåtte være av tiltaki området.
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