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Trond Stenvik

Fra: Berit Lysberg Brauten <berit.brauten@ntebb.no>
Sendt: 31. august 2017 21:57
Til: Trond Stenvik
Kopi: Per Olav Tyldum; Annbjørg Eidheim
Emne: Fw: Ang. søknader fra oss og Hans Ranum

Hei! 
  
Som jeg skrev i går er det feilaktige opplysninger i sakspapirene som behandler vår søknad om kjøp av 
areal og Hans Ranums søknad om fradeling av tomt og dispensasjon til bruk av eksisterende avkjørsel og 
gangvei inn til tomta.  
  

1.    1. Vi har ALDRI, hverken til husbyggerne, grunneier, teknisk kontor eller rådmann, sagt at vi er 
imot fradeling av tomt og bygging av hus på denne. Aldri! Hvor denne opplysningen kommer fra 
kan vi bare spekulere i, men det ser ut som det er Hans Ranum sine uttalelser som er lagt til grunn 
for begge innstillinger og vi føler oss ikke hørt av kommunen. 
Det står gjentatte ganger i sakspapirene som nå ligger på nett til allmenn beskuelse at vi er imot at 
det bygges hus på ny tomt. Dette er direkte feil og det er svært ubehagelig for oss at denne 
uttalelsen ligger på nett for alle og enhver å se. 
Det vi ikke ønsker er at vei inn til denne tomta blir lagt forbi huset vårt. Det er det saken dreier seg 
om fra vår side.  
En ny bolig forringer absolutt ikke vår tomt slik det står i rådmannens innstilling. Det er 
gjennomgangstrafikk på gangveien (!) inn mot huset vårt som vil forringe tomta vår. Fra strømskap 
og langs tomta vår er det i følge reguleringsplanen en 3m bred gangvei mellom vår og Edny 
Kirketeig si tomt. Vi bruker denne gangveien til å kjøre til og fra garasje og gårdsplass ja, men da 
med ett hjul på vår tomt da det er veldig smalt her. 

  
At vi ikke får kjøpe dette arealet er i og for seg greit, selv om vi kanskje synes begrunnelsen 1 meter bred 
gangvei er for lite til f.eks. brøyting, er i tynneste laget. Hva om gangveien er på 2 meter da? Hovedsaken 
er at vi vil unngå gjennomfartsvei. «Regulering i boligfelt skal være helhetlig og i hht plan- og 
bygningslovens krav til kvaliteter for godt bomiljø» står det, hva med vårt bomiljø da? 
  
Da vi bestemte oss for å bygge hus for 20 år siden, valgte vi å kjøpe tomt og bygge hus i eksisterende 
kommunalt boligfelt. Vi valgte denne tomta nettopp på grunn av den avskjermede beliggenheten og det 
faktum at den lå i en endevei i hjørnet av boligfeltet. Vi valgte også å senke huset i terrenget for at det ikke 
skulle bli for ruvende. Selvfølgelig var vi inneforstått med at når vi bosatte oss i et byggefelt ville det bli hus 
og naboer omkring oss, men vi drømte ikke om at innkjørsla vår kunne bli en gjennomfartsvei. Nå føles det 
som om vi har «kjøpt katta i sekken» hvis det blir gitt dispensasjon til gjennomfartsvei. Det vil for det 
første skape et trafikkfarlig område, for det andre gi oss litt «plassproblemer» ved utkjøring fra garasje og 
for det tredje være invaderende ved at den går svært nært uteområdet vårt. «Privatlivet» vil dessverre 
ikke bli så privat lengre. Trafikken fra denne tomta vil komme rett mot verandaen og sikten vil bli rett inn 
de store vinduene. Hans Ranum sine uttalelser om at innsyn i vår bolig/ hage ikke er unik er hans mening, 
men faktum er at slik huset er plassert og slik grunnforholdene er på veien/gårdsplassen vår, så lar det seg 
ikke gjøre å skjerme seg mot innsyn slik det vil være mot eventuelle naboer på tomta i vest. Hadde vi ant at 
dette kunne bli en problemstilling hadde vi nok gjort noen andre valg da vi bygde. 
  
Det kan ikke være tvil om at tomta vår forringes ved at det blir gjennomfartstrafikk. Slik vi leser 
dokumentene ser det ut til at det ikke er tatt hensyn til oss som allerede bor der (og vi snakker altså kun 
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om vei, ikke utskilling av tomt), men bare de som ikke benytter seg av kommunale tomter, men skiller ut 
tomt fra privat grunn. At det «tilfeldigvis» ligger en avkjørsel/vei (gangvei) i nærheten som de kan benytte 
seg av er jo svært heldig for dem, men svært uheldig for oss. Så hvem sine interesser skal ivaretas først? 
«Fordelene ved å dispensere er derfor klart større enn ulempene» står det. Ja, større for nybyggerne, men 
absolutt ikke for oss som allerede bor der. Og, vi presiserer igjen at det fortsatt er snakk om vei, ikke 
tomt.  Vi er redd for at de feilaktige opplysningene om at vi er imot bygging på ny tomt er det som er tillagt 
vekt her, og da skjønner vi godt at vi ikke blir hørt. Men det er som sagt veien vi er opptatt av. Hans Ranum 
sin søknad dreier seg i hovedsak om fradeling av ny tomt og denne innstillingen er vi helt inneforstått med. 
Men det som betyr noe for oss, nemlig vei inn til denne tomta, det er liksom bare en bisetning i søknaden 
og ser heller ikke ut til å ha blitt behandlet som “sak”. 
Et argument for å bygge vei forbi oss er at det sparer areal, men det ser vel ut til at det skal bli en større 
utbygging etter hvert, da med ny tilførselsvei både i sør og i nord?! Vil det da bli vei både foran og 
bak/rundt oss? Vi foreslo for nybyggerne og grunneier at vei til ny tomt ble lagt fra enden av 
Krabbstuveien og bak oss. De må vel uansett fremføre vann, avløp, strøm etc. fra den retningen? Eller hva 
med vei fra innenfor Storli og oppover? Det sørlige alternativet ved videre utbygging må kanskje komme 
derfra? Det er vel nettopp med tanke på senere utbygginger at denne stikkveien er laget? Begge disse 
veialternativene vil si at det allerede vil være vei mot flere tomter senere og vi vil slippe 
gjennomfartstrafikk. Begge alternativene ligger på ikke dyrkbar mark og det er nok heller ikke snakk om 
skog av noen verdi. Areal, og ihvertfall udyrkbar mark, er kanskje noe vi har såpass mye av her i landet at 
arealbesparelse ikke burde være det tyngste argumentet i denne (vei-)saken. 
  

2. En annen feilaktig saksopplysning er at Hans Ranum har fått klarsignal fra Edny Kirketeig om «bytte av areal» 
for å lage bedre avkjøring fra gangvei inn på den nye tomta. Dette er også Hans Ranum sine ord. Hans har 
snakket med Edny, men ikke fått klarsignal/ godkjenning, hverken muntlig eller skriftlig om at dette er greit. 
Edny er av samme oppfatning som oss at det vil forringe tomtene våre å få en gjennomfartsvei forbi 
tomtene våre, uansett om det gjelder bare ett hus.  

  
Som det ser ut nå er sakene, eller deler av sakene behandlet på feilaktig grunnlag. Vi mener det er Hans 
Ranum sine påstander og uttalelser, noen av dem feilaktige, som er blitt lagt til grunn i tillegg til den grove 
feilen om at vi ikke ønsker bygging på denne tomta. Vi ønsker naboer velkomne og synes det er helt greit 
at de får fradelt en tomt, men vi har altså store innvendinger mot at de får dispensasjon til å bruke 
gangveien som vei til tomta.  
  
Vi vil på det sterkeste be om at de dokumentene som ligger ute pr i dag, fjernes og korrigeres før de legges ut 
igjen.  
Er dessverre litt redd for at formannskapets medlemmer også har lest de feilaktige dokumentene og 
allerede gjort seg opp en mening på bakgrunn av disse opplysningene. Vi ber derfor om at det tas opp til 
vurdering om rådmannens innstillingen er tatt på riktig grunnlag og om tidspunkt for formannskapets 
behandling kommer for brått på etter disse nye opplysningene. 
  
Det kommer ikke fram av dokumentene om det er hos oss dere skal på befaring tirsdag kl. 10? Synes det er 
betenkelig at rådmann har gitt en innstilling uten, så vidt vi vet, å ha vært og sett på området som foreslås 
omdisponert til gjennomfartsvei, men det blir forhåpentligvis gjort før den delen av søknaden fra Hans 
Ranum blir ferdigbehandlet. 
  
Berit kommer på kontoret til avtalt møte mandag kl.12. 
  
Mvh Berit og Terje Brauten 
  
  
  
  



[Side #]

Fra: Berit Johanne Lysberg Brauten  
Sendt: onsdag 30. august 2017 14.22 
Til: Trond Stenvik <trond.stenvik@overhalla.kommune.no> 
Emne: Re: Søknad tomtekjøp 
  
Fint, da kommer jeg innom mandag kl 12! 
Mvh Berit Brauten 
  
Få Outlook for iOS 
_____________________________ 
From: Trond Stenvik <trond.stenvik@overhalla.kommune.no> 
Sent: onsdag, august 30, 2017 14:11 
Subject: SV: Søknad tomtekjøp 
To: Berit Johanne Lysberg Brauten <berit-johanne-lysberg.brauten@overhalla.kommune.no> 

Hei, 
  
Jeg hører gjerne fra deg om hvilke opplysninger som er feilaktige. Tidsmessig kan jeg først få til en kort prat med deg 
her mandag kl 12.00. 
  
Med vennlig hilsen 
Trond Stenvik 
Rådmann 
Overhalla kommune 
  
Mobil: 97140392 
overhalla.kommune.no 
  

Høyreklikk her for å laste ned bi lder. Outlook hindret automatisk nedlasting av dette bildet fra Internett for å beskytte dine personlige opplysninger.
logo med visjon 2017 v2

 
  
Fra: Berit Johanne Lysberg Brauten 
Sendt: 30. august 2017 13:19 
Til: Trond Stenvik < Trond Stenvik <trond.stenvik@overhalla.kommune.no> 
Emne: Søknad tomtekjøp 
  
Hei! 
  
Har nettopp lest saksdokumenter og innstilling til vår søknad. Det er enkelte opplysninger som er feilaktige i 
tillegg til at jeg har en del spørsmål, så jeg ønsker en kort prat/gjennomgang av dette før formannskapsmøtet 
tirsdag.  
Er ledig fram til kl 12 i morgen og etter kl 12 fredag. Har også mulighet mandag etter kl 12.  
  
Mvh Berit L. Brauten 
  
  
  
  
Få Outlook for iOS 
  


