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Fellesuttalelse til foreslått reguleringsplanfor Sjøbadet
Visertil mottatt planforslagPAR2014/ 755,Detaljreguleringfor Sjøbadet, og oversenderhermed
nabolagetssynpå planenefor havna.
Detaljenei reguleringsplanenkom overraskendepå flere i nabolaget,og jeg har blitt bedt om å
oppsummerenabolagetssynspunkterskriftlig på vegneav flere. Det virker somsamtligeav aktøreneså
langt i sakenikkehar særligkjennskaptil området,og heller ikkeevnerå ivaretanabolagetsinteresserpå en
forsvarligmåte.
1. StyretvedSjøbadetSmåbåthavnhar alleredestartet en forvirrendepraksismed å tillate
ustrukturert utplasseringav containeresomfratar nabolagetsjøutsikten.Sjøbadeter ikkeregulert
til containerhavn,og utplasseringav containerei strandsonekanikkesieså væreunder styrets
mandat.Nevntecontainerburde vært plassertsammenmed eksisterendegarasjeog skursomstår
på havnafra før, der denikkeville vært til irritasjon for noensomhelst,samtidigsomdenville stått
på stødigeregrunnog fylt sinmisjon like bra somnå.Herforventer beboerneat kommunenrett og
slett ivaretarnabolagetsinteresserfør havnestyrettillater ytterligerevisuellforsøpling.
2. I restenav landeter det økt fokuspå allemannsrettenog generelltilgjengeligheti strandsonen.
Bådecontainerensomalleredestår der, og bebyggelsesgraden
somsignaliseresi foreslått
reguleringsplan
, vil ha negativinnvirkningpå beggedisseforholdene.
3. Grunnforholdeneved Sjøbadeter ikkeforsvarligefor lagerbygg,langt mindre næringsbygg.
Containerensomfeilaktighar blitt plasserti strandsoneni sommerhar alleredesunket flere cm på
enehjørneti forhold til nivelleringpå plasseringstidspunkt.
Erfaringenefra steinsettingi strandsone
og byggingav hengerslipper heller ikkeoppmuntrendefor ytterligerebegyggelse.
4. Sjøbadeter ikke,gjentarIKKE,regulerttil næringsområde.Harkommunenutredet hvasådan
omreguleringvil gjøremed hvor attraktivt områdetfremstår?Vi oppfordrerPlan- og
utviklingskomiteentil befaringi området der aktørenesomønskerå etableresegpå Sjøbadetdriver
industri i dag,og mensde studererområdetkande spørresegom dette er en type
næringsvirksomhetde kunnetenke segå ha i sitt egetnabolag?

5. Jegserat det er planlagt«skjermendeplantingavvegetasjon» langsNordsiveienfor å skåneossfra
rot og forsøplingi forbindelsemed antatt industrietablering. Jeggårut fra at Plan- og
utviklingskomiteenhar satt seginn i hvaslagsnæringsdriftsomplanleggesetablert like over veien
fra nabolagetmitt, og ogsåhvilkedimensjonerdette kreverpå bygningsmassen.
Omdette
planleggesskjermetmed utplantet vegetasjonvil jeg tro at nabolagetfaktiskhar kravpå å få se
fasadetegninger,og dermedogsåfå opplystplanlagthøydepå bådebygningerog planlagtutplantet
skjermingsvegetasjon.
Jegsynesdet ville vært naturligom disseopplysningenefulgte
reguleringsplanenvedutsendelse,men jeg registrererat jegfaktiskmå be om å få obligariske
opplysningersom egentligskullevært vedlagten gyldighøringmed tidsfrist. Nestensåman kunne
tro at noenønskerå forseresaksgangen,
men vi må vel gåut fra at såikkeer tilfelle?
6. OmrådetvedStaupshaugenMekaniskeVerkstedgrenser til regulertnæringsområde.Arealetved
nevnte verkstedliggeri skråninguten boligerpå sammehøydenivåinnenfor.Foreslåttelager- og
industribyggvil dermedikkefrata noenboligeieresjøutsikt ved plasseringder borte. Vi forventer
derfor at foreslått bygningsmasse
reguleresinn i nedenfor StaupshaugenMekaniskeVerkstedeller
andredertil egnedesteder, og ikkepå ei småbåthavnsomsomer regulert somfritidsområdemed
uhindret adgangfor allmenhetentil strandsonen.
7. SeNorconsultstegningsnr1: Områdemerket 3 og 6, til høyrefor dagensnedfartsveitil havnaer 2
meter over originaltbakkenivåsomfølgeav uregulertoppfyllingav uspesifisertoverskuddsmasse.
Undertegnedeog minst en av naboenehar gjentatt gangerover langtid prøvdå få svarfra både
havnog kommunepå hvem somhar ansvaretfor at vi fratassjøutsiktenmed forsøplingav denne
typen,uten å få svar.Ognå får vi altsåbeskjedom at dereplanleggerå regulereom til
industriformål,midt i sjøutsiktenvår, på ulovligdumpetfyllmassesomalleredeer innklagetflere
gangertidligere?
8. SeNorconsultstegningsnr1: Bygningmerket 8 er i konflikt med annetnabovarselifm to omsøkte
nodehytter,varsletfra Faveofor tiltakshavere NTEog Forsvaret. Det kanumuligbety noe annetenn
at heleområdetbegyggesog all sjøutsiktforsvinner,med mindrePlan- og Utviklingskomiteen
innserfeilgrepetsitt. Nårkommeroppdatert planskisse,og hvablir behandlingstidenfor denne?
9. Det er alleredemudret kanalfor adkomstmed båt inn til rekkeviddefor mobilkranpå fjæra sjø, og .
Hvormangekranerer egentligplanlagti drift samtidigpå ei havnuten nærings- eller kommersiell
drift?
Somdere kanskjeforstår er mangei havnasnabolaglite villigetil å aksepteredet somforeslåsher, og vi
forventeren tett oppfølgingom hvasomskjervideremed reguleringsplanen
. Omnødvendigfår vi sette
sakkyndigetil å følgeopp dette, da eventuellebeslutningersomfattes på feilaktiggrunnlagvil ha stor
betydningfor nabolagetsomsetningsverdiog trivsel.
Dersomnoe er uklart må deregjernekontaktemeg.
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