Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet til å sende inn ditt svar på mottatt nabovarsel

Nabovarselet gjelder:
EIENDOM/BYGGESTED
Gnr

Bnr

Festenr

Seksjonsnr

66

23

0

0

Kommune Karmøy
Adresse

Karmøy, 66/23, 4250 Kopervik

NABOVARSELET ER MOTTATT AV
Eier/ fester av naboeiendom:

PAUL ATLE HERIGSTAD

Gnr.

Bnr.

Festenr.

Seksjonsnr.

66

30

0

0

Adresse

Per Sivles veg 70, 4250 KOPERVIK

Fylles ut av nabo/gjenboer:
Dersom du har merknader, kan du skrive disse i svarboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Dersom du ikke har merknader, er det til stor hjelp for søker om du krysser av for dette under. Det er
frivillig å svare.
Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader
Merknad til nabovarselet:
Jeg kan ikke gi mitt samtykke til dette tiltaket om støyskjerm, som naboen søker om tillatelse til å
bygge. Et støyskjermingsgjerde vil forringe ytterligere utsikten til sjøen fra stuevinduet mitt og øke
følelsen av å få huset sitt innestengt. Naboen har nemlig, for 3 år siden, oppført en hagestue på sin
eiendom, uten å søke om byggetillatelse. Hagestua satte han opp bare 0,8 m fra grensen til min
eiendom (som den gang var eid av min nå avdøde mor), og den har en høyde på 3,95 m. Min mor
gav aldri sitt samtykke til dette byggverket hans. Hagestuen stenger all utsikt til sjøbukta fra mitt
stuevindu, og gir i tillegg en klaustrofobisk følelse. Å i tillegg nå få et omlag 2 m høyt
støyskjermingsgjerde på eiendommen hans, vil stenge all sikt fra mitt hus til sjøen og forsterke
følelsen av innestengthet. For øvrig er reduksjonen av støy, ved et eventuelt gjerde, bare minimale 8
dB (en reduksjon fra 62 dB til 54 dB). Dette er så ubetydelig mengde at det kvalifiserer ikke til å gis
medhold i en søknad. Ellers vil jeg presisere at de bilder som naboen har vedlagt sin søknad ikke gir
et realistisk bilde av dagens situasjon mellom hans og min eiendom. Derfor legger jeg ved denne
merkaden to bilder, hvorav det ene er tatt fra mitt stuevindu. Med hilsen, Paul Atle Herigstad
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PAUL ATLE HERIGSTAD

23.08.2019

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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