Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Bent Snorre Nilsen <bent_nilsen@hotmail.com>
23. mai 2019 23:49
Elisabet Finne
SV: Klagesak Linnom

Hei igjen

Etter vår vurdering er dette forslaget i praksis en felles adkomst. Det er to adkomster kun på papiret.
Fordi det er så tett på hverandre.
Jeg spurte om på hvilket grunnlag administrasjonen kan avvise vår klage. Det var det du skrev i
forrige mail. Jeg siterer: «…..alternativet vil være at administrasjonen avviser klagen»
Det skal vi
ha et svar på.
Pluss en rekke andre ting som kommunen skal svare oss på:
Hvor skal Berg legge snøen etter snømåking på sin del av den veien ?
Vet kommunen hvor smalt det er der og hvor nærme man kommer vår garasje vegg? Det er et
takutstikk på garasjen der også som stikker ut ca. en halvmeter ekstra….
Vet kommunen at møtende biler må snu fordi det er så smalt langs garasjeveggen hos oss? Nede på
V3 er det god plass…
Er naboen i Gauterødveien 115 varslet om dette? Han får veien helt innpå sin terrasse.
Hvem skal betale for denne løsningen mener Tønsberg kommune?

Dette er ganske enkle praktiske spørsmål som jeg går ut ifra at Tønsberg kommune har tenkt på og
dermed har gode svar å gi oss på. Vi vil ha svar på disse spørsmålene skriftlig/på mail.
Vi kommer tilbake med flere spørsmål etter hvert. Forventer raske svar på dette, siden saken
kommer for UBA allerede 7.juni.

Mvh
Bent Snorre Nilsen og Evy Williams

Sendt fra E-post for Windows 10

Fra: Elisabet Finne <elisabet.finne@tonsberg.kommune.no>
Sendt: Thursday, May 23, 2019 2:59:11 PM

Til: Bent Snorre Nilsen
Kopi: Jarle Krokeide
Emne: SV: Klagesak Linnom

Hei igjen
Dette har vært en vanskelig sak for kommunen hvor tre parter står langt fra hverandre og mye tid og
ressurser har vært lagt ned for å prøve å finne en omforent løsning.
Det har vi ikke lykkes med og vår behandling av deres klage på sist vedtak av planendring legger
derfor opp til et kompromiss som er minst til ulempe for flest mulig av partene.
Vår vurdering er at vi dels imøtekommer deres klage ved at det nå tas ut krav om felles avkjørsel og
det legges opp til to parallelle adkomster på egen grunn.
Saken er forberedt av administrasjonen men behandles av UBA som nevnt i forrige epost, 07.juni.
Det er politikerne som fatter endelig vedtak i saken.
Dersom de fatter vedtak i tråd med vår innstilling vil det nye vedtaket bli kunngjort dere per Digipost
med 3 ukers frist for å komme med ny klage.
Saken vil ligge tilgjengelig for dere på kommunens nettsider under politiske saker fra onsdag i neste
uke.
Håper dette var klargjørende, om ikke får du ta kontakt igjen.
Mvh

Elisabet Finne
Plansjef
Kommuneutvikling
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Fra: Bent Snorre Nilsen [mailto:bent_nilsen@hotmail.com]
Sendt: 22. mai 2019 00:00
Til: Elisabet Finne
Emne: SV: Klagesak Linnom

Hei
Vi aksepterer ikke denne «løsningen» fra kommunen hvor ansvaret for at Berg og Trysilhus ikke
kommer til enighet bare dyttes over på Williams. Kommunen må snart bestemme seg - mener man at
V3 er den beste løsningen (som det står svart på hvitt i den første reguleringsplanen) så får man
presse partene i den retningen istedenfor å legge alt press på Williams til at hun skal akseptere noe
hun ikke ønsker.

Hva er grunnlaget for at administrasjonen bare ganske enkelt velger å avvise klagen vår? Vi bestrider
lovligheten av dette.
Så vidt jeg forstår så er det UBA som skal behandle slike klager, ikke administrasjonen i kommunen.
Vi tar fremover som en selvfølge at vi informeres i god tid av kommunen om sakens gang videre,
klagefrister videre i saken og hvor vi eventuelt kan klage. Og ikke minst, hvordan vår klage blir
behandlet.
Etter vår vurdering så er overhodet ikke grunnlaget for vår innsendte klage bortfalt. Om nødvendig vil
vi også komme med en ny klage.
Behandlingen fra kommunens side i denne saken har etter vår vurdering vært rett og slett skandaløs.

Mvh
Bent Snorre Nilsen og Evy Williams

Sendt fra E-post for Windows 10

Fra: Elisabet Finne <elisabet.finne@tonsberg.kommune.no>
Sendt: Tuesday, May 21, 2019 5:15:43 PM
Til: bent_nilsen@hotmail.com
Kopi: Jarle Krokeide
Emne: Klagesak Linnom
Hei.
Viser til telefonsamtale tidligere i dag med Jarle Krokeide hos oss angående behandling av deres
klage knyttet til adkomst til eiendom gbnr. 147/46 fra Gauterødveien.
Tønsberg kommune har hatt flere møter i sakens anledning med Carl Henrik Berg som er eier av
gbnr. 147/63 og Trysilhus for å prøve og finne en løsning på adkomstforholdene for ovennevnte
eiendommer.
Det har da blitt diskutert og sett på flere ulike løsninger mhp å knytte adkomst til V3 slik opprinnelig
plan forutsatte. Det har ikke vært mulig å finne en slik løsning som ivaretar begges synspunkter på en
god måte.
Administrasjonen har derfor falt ned på å opprettholde adkomst fra Gauterødveien for 147/63 slik
det opprinnelig også var tenkt via avsatt veiparsell for tomten.
For å delvis imøtekomme deres klage på løsningen medkrav til felles avkjørsel er det foreslått en
endring hvor man etablerer to parallelle adkomster adskilt med nedsenket gatestein i nabogrense.
En slik løsning fremgår av vedlagt skisse og plankart med to separate adkomstpiler.
Alternativet til vår anbefaling hvor deres klage tas delvis til følge og endres til to adkomster vil være
at administrasjonen avviser klagen.
Dette da det ikke har lykkes å finne en akseptabel løsning via fremtidig V3, slik det anføres i klagen.

Vi vil legge saken frem til behandling i UBA (utvalg for bygge og arealsaker) i juni.

Mvh
Elisabet Finne
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