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NAUST HOPLA, ÅSENFJORD
Jorulf Lello informerte om at han har vært i kontakt med deg vedrørende naustene som jeg
eier i Hopla, Åsenfjord (gnr. 227, b.nr. 1).
Etter hva jeg forstod, så kommer et svar vedrørende naust 22 og 46 innen 1 uke. På naust nr.
47 vurderes en mulig videre utredning i PUK for å få svar på noen spørsmål. I den forbindelse
ønsker jeg å komme med følgende informasjon.
ET LITE TILBAKEBLIKK
Naust nr. 22 og 47 har vært eiet av meg fra starten. Naust nr. 46 var først eiet av min bror,
Georg Søyseth. Vi eide også en hytte på Løvtangen i Åsenfjord sammen. Utenfor naust nr. 47
hadde jeg båt liggende, og denne ble ofte brukt til å kjøre til og fra hytta på Løvtangen. Bilen
stod parkert bak naustet på egnen parkeringsplass.
I 2009 overtok Georg min andel av hytta på Løvtangen, og jeg overtok naust nr. 46. Besøk på
hytta på Løvtangen skjedde på samme måte.
Senere ble Hopla Naust og Båtforening dannet, hvor alle nausteiere på den «nye»
naustrekka var medlem. Jeg forstod ganske fort at mange av medlemmene og grunneier var
interessert i at naustene skulle bli omregulert til rorbuer, noe jeg var uenig i. Jeg ønsket ikke
å få omregulert naustene til rorbu. Dette endte med at jeg meldte meg ut av naustforeninga,
og deres videre prosess med omregulering.
Den 30.08.2014 ble jeg oppringt av Tømmerbakk (formann i naustforeninga). De hadde
foretatt rydde- og sikringsarbeid i fjellsiden bak naustene, og en stor steinblokk på ca. 1
kubikk raste ned og knuste bakvegg og naustporter samt en del av innvendig vegger og gulv i
naust nr. 47. På det tidspunktet oppbevarte jeg 2 båter i dette naustet, og en av båtene ble
knust. Ryddinga av fjellsiden ble utført som en dugnad av medlemmer av naust og
båtforeninga, og jeg stiller meg uforstående til at privatpersoner kan utføre denne type
sikringsarbeid.
BRUK AV NAUSTENE
Jeg tok på et tidlig tidspunkt kontakt med Levanger kommune for å få kartlagt om det var
mulighet for å legge innvendig kledning i naust nr. 47. Naustet blir da mer funksjonelt, blant
annet når det gjelder å sette opp reoler, henge opp hyller osv. Jeg fikk til svar at dette ikke
var lovstridig, og jeg har også sjekket praksis i andre kommuner i Norge. Mitt bruk av

naustene har vært oppbevaring og lagring av båt og båtutstyr, fiskeredskap, garn og teiner,
utstyr til vannsport som vannski, oppblåsbare tuber/ringer osv. I tillegg har det blitt
oppbevart redningsvester og annet badeutstyr.
Naustene har blitt brukt til bading, fisking og andre fritidsaktiviteter. Naustene har ikke vært
som hytte.
For litt over 3 år siden ble det oppfordret i Trønderradioen av folk fra Levanger kommune
om å informere kommunen om mindre avvik i forhold til søknad og tegninger i strandsonen i
Åsenfjord. Kommunen skulle da behandle dette smidig og raskt. Jeg tok kontakt med
kommunen fordi jeg ønsket å få alt i orden, og jeg ble oppfordret til å sende inn en søknad
om etterhåndsgodkjenning. Denne er datert 03.09.2013. På et senere tidspunkt fikk jeg
tilbakemelding om mangelfull søknad, og en ny søknad ble sendt inn av Nidaros
Advokatfirma v/Robert Helberg.
Grunnen til at jeg ønsket å få orden, var at jeg hadde et ønske om å selge naust nr. 46 og 47.
Dette for å frigjøre midler til tiltak for å styrke fremgang og fremtidige arbeidsplasser i mitt
firma Kortmans Lysfabrikk AS. Denne saken har nå hindret meg fra å selge i 3 somre hittil,
samt at det har hindret oss i våre ideer og planer i Kortman.
Videre saksgang og dokumentasjon finnes blant annet i kommunens arkiver. I tillegg har jeg
sendt utallige e-poster til flere saksbehandlere gjennom 3 år.
Jeg har nå nok engang belyst og beskrevet i korthet mitt bruk og mitt formål med naust nr.
46 og 47, og jeg håper med denne henvendelsen at denne saken kan få en rask behandling.
Jeg imøteser deres tilbakemelding/svar på denne henvendelsen innen kort tid, og senest
innen 1 uke fra dato.

Med hilsen
Svend Otto Søyseth

