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Innherred Samkommune
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Verdal kommune, servicekontoret
Johannes Bruns gate 2
7650 Verdal

NAUST HOPLA, ÅSENFJORD—EIENDOMMEN 227/1
Den 5/6 2013 var vi i møte med Thomas Møller vedrørende pågående omregulering av naust på
eiendommen 227/1 i Hopla, Åsenfjord. I den forbindelse informerte jeg Møller om at det var avvik på
naust nr. 47 og 46, som er oppført og eid av undertegnede. De reèlle målene ble oppgitt muntlig, og
det ble gitt uttrykk for at avvikene var så små at det mest sannsynlig ikke var interessant for
kommunen å behandle en eventuell søknad. Møller rådet oss (jeg og min ektefelle) imidlertid til å
kontakte Sirum, slik at byggesakskontoret kunne uttale seg om dette.
Vi tok kontakt med Sirum like etter møtet med Møller, og informerte

han om samme sak. Vi oppga

målene på naustene, og vi fikk også der et klart inntrykk av at forskjellene her var forholdsvis små, og
at kommunen ikke ønsket en søknad. Den gjeldende reguleringsplan er også noe diffus og lite
detaljert blant annet når det gjelder «rafthøyde», og forskjellene gjør heller ingen utslag når det
gjelder sjenanse i forhold til naboer, omgivelser etc.
Etter hva jeg har oppfattet, så ønsker kommunen nå å «rydde opp» i strandsonen i Åsenfjord, og i
den forbindelse så oppfordret kommunen til å melde fra om eventuelle avvik i forhold til tidligere
søknader. Jeg ønsker derfor å informere skriftlig om de mål naustene har ut i dag, og har nå skrevet
ned målene på naustene med rød penn på en kopi av den opprinnelige søknaden. Ønsker at
kommunen ser raskt på dette, og vurderer om dette ser greit ut, eller om det eventuelt er nødvendig
å søke om dispensasjon for godkjenning. Jeg har tenkt å tinglyse naustene, så jeg håper dere kan
komme med en skriftlig uttalelse på dette før sommerferien.
Vennligst ta kontakt hvis noe er uklart. Jeg kan treffes på telefon 92880303.

Med hilsen

Svend Otto Søyseth

Vedlegg 1, 2 og 3:
Vedlegg 4, 5 og 6:

Naust nr. 46
Naust nr. 47

