Fra: Paul A. Herigstad <pah1975@hotmail.com>
Sendt: mandag 9. desember 2019 23.00
Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>
Kopi: knut@edb‐tjenester.no <knut@edb‐tjenester.no>
Emne: Klage på gitt tillatelse om bygging av støyskjerm (saksnr 19/5353‐2)

Jeg viser til saksnr 19/5353‐2 i Karmøy kommune om oppsetting av støyskjerm i Avaldsnesvegen 56.
Vedlagt denne klagen er min innsendte nabomerknad til søknaden om dette tiltaket. Nabomerknaden min ble sendt inn
via Altinn.no, på mottatt nabovarsel‐link, den 23.08.19
Min eiendom, Per Sivles veg 70, grenser til Avaldsnes vegen 56, men er for tiden ikke min daglige bopæl. Jeg er bosatt i
Vindafjord kommune. Jeg sjekker innom min eiendom i Kopervik fra tid til annen, og har den siste tiden observert
omfattende byggeaktivitet på naboeiendommen (Avaldsnesvegen 56).
Tidligere idag dro jeg derfor opp til Karmøy rådhus for å forhøre meg om det var blitt gjort vedtak i denne saken.
Ettersom jeg hadde sendt inn en nabomerknad, hadde jeg forventet å bli orientert skriftlig. Men det har ikke skjedd.
Til min overraskelse var det allerede gitt tillatelse til bygging av støyskjermen den 02.10.19, uten at jeg hadde blitt
orientert, og jeg fikk av Servicetorget en kopiutskrift av tillatelsen som Karina Haga Melhus hr saksbehandlet.
Min merknad gikk på høyden på det støygjerdet som ble søkt om. Og det overrasker meg også betraktelig, at denne
merknaden som jeg sendte inn på Altinn.no innen fristen (dagen før fristen gikk ut) ikke var sendt inn sammen med
søknaden fra søkerens side.
Ettersom jeg har merknader til den omsøkte høyden på støyskjermingsgjerdet og som nabo blir direkte berørt av
tiltaket, er jeg å regne som part i denne saken. Og, da jeg ikke har fått tilsendt vedtaket/tillatelsen tidligere, kan heller
ikke klagefristen på 3 uker fra vedtaksdato 02.10.19 være gjeldende for meg. Klagefristen min må regnes fra og med
idag, 09.12.19, ettersom det var idag ‐ ved mitt personlige oppmøte på rådhuset ‐ at jeg ble gjort kjent med at tillatelse
var gitt.
Følgelig klager jeg altså herved på utstedelsen av tillatelse til bygging av denne støyskjermen fordi jeg er imot høyden
på den.
Se forøvrig mitt vedlegg, som er min nabomerknad fra 23.08.19, sendt inn via Altinn.no som svar på mottatt nabovarsel.
Jeg ber om snarlig tilbakemelding fra ansvarlig(e) saksbehandler(e) i Karmøy kommune på mottaket av denne mailen
fra meg, og om at byggearbeidet med støyskjermingsgjerdet må stanse inntil videre.

Med hilsen,
Paul Atle Herigstad
tlf. 412 21 412

