Fra: Paul A. Herigstad <pah1975@hotmail.com>
Sendt: torsdag 12. desember 2019 23.35
Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>; knut@edb‐tjenester.no <knut@edb‐tjenester.no>
Kopi: Eiliv Staalesen <eist@karmoy.kommune.no>; Hagen Terje Olav <terje.olav.hagen@vegvesen.no>; Magnus Mikkelsen
<magnus@gunleivlarsen.no>
Emne: SV: nabomerknad 66/23

Hei.
Vedlagt her er en screen-shot av min nabomerknad levert i Altinn. Som dere ser, er merkbadsbrev og alle vedlegg lastet opp
23.08.19. Det står ettertrykkelig nederst i Nabomerknadsbrevet at det er signert og arkivert i Altinn 23.08.19
Jeg har aldri tidligere mottatt nabovarsel via Altinn og kjenner over hodet ikke til den typen løsning. Jeg har hele tiden trodd at min
merknad med vedlegg var blitt sendt den 23.08.19.
Da jeg, etter min kontakt med Karmøy kommune, for fire dager siden, fikk beskjed om at nabomerknaden ikke var sendt inn
med søknaden, gikk jeg inn på Altinn for å sjekke når jeg hadde sendt inn merknaden.
Den vedlagte bilde/screen-shot var det jeg fikk se og for meg kunne det virke som sendt avgårde. Men ved nærmere ettersyn
oppdaget jeg en "knapp" helt nederst i høyre hjørne med teksten "send og signer". Jeg må få si at den var dårlig merket og
plassert. (Kanskje ved å farge den rød ville den vært mye bedre synlig.!!!)
Jeg prøvde så den "knappen" og fikk melding om at nabomerknaden ble sendt, og det kan forklare din epost om at dere ikke har
mottatt min merknad før nå.
Likevel bør jeg ikke bli skadelidende for at det tas i bruk elektronisk nabovarsel når slike løsninger er ukjente og vanskelige for
meg å håndtere. Jeg har sendt det inn etter beste evne. Datoene bekrefter dette.
For å presisere hva jeg sier i merknaden min mot nabovarselet: jeg er ikke imot noe bygging av støyskjerm i seg selv, men jeg er
imot den høyden som det søkes om. Jeg mener det bare er OK å bygge den med en høyde som er maksimalt tillatt uten søknad
om dispensasjon.
Dersom ikke min nabomerknad blir tatt til følge, vil mitt epost-brev være å anse som en klage som skal klagebehandles hos
kommunen.
Elektronisk nabovarsel er, etter min forståelse, en nyinnført elektronisk løsning, og det bør utvises hensyn til oss som ikke er vandt
til å benytte slike løsninger.
Med hilsen
Paul Atle Herigstad
Fra: Knut Nordstokke <knut@edb‐tjenester.no>
Sendt: torsdag 12. desember 2019 07:14:07
Til: postmottak.sentral@karmoy.kommune.no <postmottak.sentral@karmoy.kommune.no>
Kopi: Eiliv Staalesen <eist@karmoy.kommune.no>; Hagen Terje Olav <terje.olav.hagen@vegvesen.no>; Magnus Mikkelsen
<magnus@gunleivlarsen.no>; pah1975@hotmail.com <pah1975@hotmail.com>
Emne: nabomerknad 66/23

Hei
Den 11.12.19 mottok vi merknad fra nabo med gnr 66, bnr 30 i forbindelse med tiltak på gnr 66, bnr 23. Ut av merknaden som
ble sendt via Altinn, og stemplet 10.12.2019 så bekreftes det vår tidligere påstand om at vi ikke har mottatt merknad fra denne
nabo tidligere.
Vi har vært i kontakt med E-torg/Altinn som sier at deres system ikke har hatt problemer med utsending av dette nabovarselet. Vi
forventer at Karmøy kommune følger lovverket og avviser en nabomerknad som er oss i hende nesten 4 måneder forsinket.
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