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DS 41/21 3631 / 2021 23 .06.21

Svar på kommunes avslag av 0 2.0 6.21 ang 34/15 – SØKNAD OM RAMMETILLATELSE
FOR OPPFØRING AV BYGNINGER OG KAI I BRENNGAM MELDING OM DELEGE RT
VEDTAK

Viser t il Deres brev av 02.06.21. Etter avtale med tiltakshaver leverer vi med dette inn klage på avslått søknad
om rammetillatelse innen fristen på 3 uker for opp føring av kaianlegg på Brenngam gård.

K om m unens svar:

Det vises til søknad om ram metillatelse, etter plan - og bygningsloven (Pbl) § 20 - 1 a ), for oppføring av
bygninger og kaianlegg på eiendommen gnr. 34 bnr. 15 og 62 i Brenngam. Bygning og kaianlegg plasseres
1,2 m fra nabogrense mot eiendommen gnr. 34 bnr. 18

Søknad om rammetillatelse for oppføring av bygninger (Tilbygg eksisterende byg ning og en frittstående
bygning) og kaianlegg på eiendommen gnr. 34 bnr. 15, 62 avslås, jfr. Pbl § 21 - 4. Tiltakene planlegges
plassert 1,2 meter fra nabogrense mot eiendommen gnr. 34 bnr. 18 i Brenngam. Av Pbl § 29 - 4 tredje ledd
bokst. a) fremgår det at ko mmunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i
andre ledd når eier (fester) av naboeiendommen har gitt samtykke. Det foreligger ikke naboerklæring fra
eier(e) av eiendommen gnr . 34 bnr. 18 som samtykker til plassering nærmere nab ogrense enn 4 meter.

K lage merknader :

Tiltaket er ikke oppføring a v et nytt bygg men tilbakeføring av e t ti d ligere kaianlegg som dessverre ble slitt av
tidens tann grunnet manglende bruk og vedlikehol d. Den ble rammet og blåst over ende av orkan i 1994 og
har etter det blitt revet ned kontrollert.

Det var ikke bruk for dette anlegget da og det ble derfor ikke prioritert oppbygd da.

Tilta kshaver ønsker å få bygd anlegget opp igjen for å kunne styrke ø ko nomien i si tt kombinasjonsbruk. H an
har i dag 0,9 årsverk med sauedrift og leverte i fjor fisk fo r ca 300.000 kr . Fisket er altså en betydelig del av
hans inntekter.

Bygget som står opp nevnt som naust var tidligere et damperi . Et ter s amtaler med han og vu rdering av en
usikker lønnsomhet ved å sette opp trandamperi så ble det valgt å gå ned til kun et t enkelt naust uten noen
tekniske installasjoner. Naus tet ønsker han å benytte til speking av kjøtt fra gårdsbruket.
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Naust et er 4,7 m høyt. Damperiet var 5, 3 m høyt.

Et trandamperi hadde også kunnet gitt en luktproblematikk for naboene. Naustet vil ikke skape lukt el ler støy

Tiltakshaver får ikke nabo til å samt ykke i gjenreisning ved å gi erklæring . Me n er klar for å kle vegg mot nabo
i brannhemmende materi al er for å hensynta naboens eiendom

Kommunens vedtak DS 79/20 vedrørende pålegg om stans og opphør av ulovlige igangsatte søknadspliktige
arbeider etter Pbl § 32 - 4 gjelder fortsatt. Kommunen vil vurdere etter at klagefristen for dette vedtak er ut om
nyt t varsel om på legg med frist for gjennomføring for å bringe de ulovlige arbeidene i orden

Besvarelse:

Om saksbehandlingen går så langt som å vedta riving så bes det om at det kun pålegges å rive anlegg som
er nærmere enn 4 meter fra nabo grensen og resten av kaianlegget får stå . Tiltakshaver j \ har ikke gjort mer
bygningsarbeider siden han fikk f ørste varsel om ulovlig bygging

Med vennlig hilsen
BYGGEB IST AND AS

Monica Balto Anti
A nsvarlig søker


