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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

'' " ' "

'

1

Her er det planer om a bygge, rive, eller endre
Adresse:

Brunåsbakken

Kommune:

Tvedestrand

40A,

Tvedestrand,

4900

TVEDESTRAND

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

59

366

0

0

er mottatt av

Nabovarselet

KARL LØHAUGEN

Eierl fester

av naboeiendom:

Adresse:

Elgfaret 5, 4900 TVEDESTRAND

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

59

95

0

0

Svar på nabovarselet

(fylles ut av nabo/gjenboer):

Her kan du krysse av for om du har merknader
Dersom

du har merknader,

kan du skrive

eller ikke.

disse i tekstboksen

under.

Du kan også laste opp

et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet kan kun sendes inn én gang.
0

Jeg har ingen merknader
Jeg har merknader

SIGNERTAV
KARL LØHAUGEN

på vegne

av LØHAUGEN

Dette dokumentet

KARL

20.11.2019

er signert elektronisk og arkivert iAltinn.
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BZESVEVVSHV 97773233 GLOZ' L H73

Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

I
"

Her er det planer om å bygge,

rive, eller endre

Adresse:

Brunåsbakken 40A, Tvedestrand, 4900 TVEDESTRAND

Kommune:

Tvedestrand

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

59

366

O

O

Nabovarselet

er mottatt av

Eierl fester

av naboeiendom:

Adresse:

Tjennabakken

SIW GUNLEIKSEN

7, 4900 TVEDESTRAND

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

59

212

0

0

Svar på nabovarselet

(fylles ut av nabo/gjenboer):

Her kan du krysse av for om du har merknader

eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt —skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet kan kun sendes inn én gang.
Jeg har ingen merknader
I

Jeg har merknader

Merknad

til nabovarselet:

for innsyn til vår
Som tidligere nevnt var vi allerede ved prosjektets oppstart i 2015,bekymret
går jo klart frem av skisser at våre utearealer vil bli sterkt berørt av
eiendomDet
fra Tvedestrand
med representanter
ble påpekt flere ganger før oppstartog
byggeprosjektetDette
med skjerming.
Kommune til stede ved befaring.Vi står nå overfor en god del kostnader i forbindelse
viser,vil bidra til noen bedring
Vi kan ikke se at det å bygge høyere enn opprinnelig reguleringsplan
for oss.

1

AV917-1781VLSLOZ'LL'VZ
SIGNERT
SZEBVEVVSHV
SIW GUNLEIKSEN

K

på vegne av GUNLEIKSEN
Dette dokumentet

SIW

24.11.2019

er signert elektronisk og arkivert iAltinn.
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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

"i 5
1

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
Adresse:

Brunåsbakken

Kommune:

Tvedestrand

4900 TVEDESTRAND

40A, Tvedestrand,

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

59

366

0

O

Nabovarselet

er mottatt av

Eier/ fester

av naboeiendom:

Adresse:

Tjennabakken

TORALV

TVEIDE

5, 4900 TVEDESTRAND

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

59

211

0

0

Svar på nabovarselet

(fylles ut av nabo/gjenboer):

Her kan du krysse av for om du har merknader
Dersom

kan du skrive

du har merknader,

eller ikke.

disse i tekstboksen

under.

Du kan også laste opp

et vedlegg ved å trykke på "Oversikt —skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet

kan kun sendes

inn én gang.

Jeg har ingen merknader

l

O Jeg har merknader

Merknad

til nabovarselet:

Klage på søknad på ny reguleringsplan
Vi har hele tiden etter at grunnarbeidet

gnr 59 bnr 366 Brunåsen.
med bygg 52, som blir liggende

fulgt med på hvor høyt i terrenget grunnmurlsåle

noen få meter bak vår bolig,

blir liggende. Våre antagelser kom altså til å

stemme, da det viser seg at 82 bygget blir lagt 1 meter høyere enn nylig vedtatt reguleringsplan.
for dem, og ikke tenkt så mye på
Utbygger har vel gjort hva som der og da er mest hensiktsmessig
viser.
hva reguleringsplanen
av bygget med 1 meter.
Vi er i mot å heve plasseringen
Aslaug og Toralv Tveide
1

LLVQQZQWHV

8038831L6L0Z'ZL'ZO

SIGNERTAV
TORALV TVEIDE på vegne av TVEIDE TORALV
Dette dokumentet

er signert elektronisk

02.12.2019
og arkivert iAItinn.
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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den

som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen

'

977575"

med byggesøknaden.

sammen

1

Her er det planer om å bygge,
Adresse:

Brunåsbakken

Kommune:

Tvedestrand

40A, Tvedestrand,

rive, eller endre
4900 TVEDESTRAND

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

59

366

0

0

Nabovarselet

er mottatt av
FINN~ARNE

Eierl fester

av naboeiendom:

Adresse:

Elgfaret 2, 4900 TVEDESTRAND

KVASTAD

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

59

75

0

0

Svar på nabovarselet

(fylles ut av nabo/gjenboer):

Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.
du har merknader,

Dersom

kan du skrive

disse i tekstboksen

under.

Du kan også laste opp

et vedlegg ved å trykke på "Oversikt —skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet

kan kun sendes

inn én gang.

Jeg har ingen merknader
.

Jeg har merknader

Merknad

til nabovarselet:

Viser til tidligere sendt merknad og påpeker igjen at grunnmur er påbegynt før søknad om
Utbygger hevder at
ble sendt og videre søknad om endring av reguleringsplan.
dispensasjon
endringen vil ha minimale påvirkning for naboer med hensyn til innsyn og utsikt. Fra vår eiendom kan
vi konstatere at dette er feil. Å bygge 1 meter høyere vil naturligvis føre til ytterligere tap av utsikt,
og
selv om dessverre mye av utsikten allerede er tapt. Bygningen fremstår som overdimensjonerte
vil gi en dårligere
uestetiske. Bygging av alle de uestetiske modulene med lik høydeplassering,
bør gjøres
boligblokkene
i
Eventuelle potensielle kjøpere av leiligheter
landskapsvirkning.
Dette vil være gjeldene selv om
på stor grad av direkte innsyn fra naboeiendommen.
oppmerksom
bygget

ikke heves.

1

BEZSGGQVSHV SO-EZÅBL GLOZ'ZL—EO;

SIGNERTAV
FINN-ARNE KVASTAD på vegne av WASTAD
Dette dokumentet

FlNN—ARNE

03.12.2019

er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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