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Emne: Klage på vedtak i byggesak Hovdenut Alpin GBNR 2/1134 - Saksnr. 17/1469
Vedlegg: Merknad til nabovarsel november 2017.pdf
Viser til mottatt brev fra Bykle kommune vedr. ovennevnte byggesak og klager med dette på vedtak gjort i sak
17/1469.
Vedlagt følger kopi av vår merknad ift. tidligere oversendt nabovarsel. Momentene i denne merknaden gjelder også
som klage. Det vil være høyst urovekkende om en utbygger får tillatelse til å bebygge ovennevnte tomt på denne
måten.

Klagen baserer seg på følgende forhold:

Undertegnede er på ingen måte involvert i en dialog om utvikling av området og heller ikke formelt informert før i
forbindelse med nabovarsel.

Planen skisserer en betydelig inngripen i naturen både ut fra høyde på bebyggelse og omfang av boenheter. Skissert
høyde på bebyggelse er fra vårt ståsted helt uakseptabelt. Enhver bebyggelse på aktuell tomt må senkes. Dette vil
etter vår vurdering lage et bylignende preg og selvfølgelig ikke i samsvar med en balansert utvikling av Hovden som
ferie/fritidsdestinasjon.

Trafikksikkerhet er et vesentlig punkt i en hver utvikling av et område til boformål/fritidsformål. Planen er fri for en slik
tilnærming. Allerede i dag er det økende trafikk i området pga. nåværende hyttebygging. Å få ytterligere økning i antall
boenheter vil øke trafikken betydelig. Dette er helt uakseptabelt. Enhver videre utbygging av gbnr. 2/1134 må
innebefatte tiltak for å øke trafikksikkerhet. Tiltak for å bidra til dette vil være å bygge gang/sykkelsti parallelt med
eksisterende vei og som strekker seg helt ned til hovedveien og kan dermed flettes sammen med eksisterende
gangvei/sykkelsti. Det må forlanges at en slik gangvei/sykkelsti er på plass før en evt. hovedbebyggelse. Denne må
selvfølgelig være asfaltert og brøytet om vinteren. Eksisterende bebyggelse skal selvfølgelig ikke få noen økonomiske
forpliktelser  i forhold til dette.

Når det gjelder veistandard for hele veien fra hovedvei og opp til vestheisen er det allerede i dag betydelig slitasje som
følge av økt tungtrafikk i forbindelse med byggeprosjekter som foregår. Ansvarshavende for den evt. nye bebyggelsen
må avkreves å oppgradere veien til god standard både underveis og i etterkant av en evt. utbygging.   

Dersom denne klagen krever underskrevet versjon ber vi om å få tilbakemelding.
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