
Til
Skjervøy kommune
v/teknisk etat
Postboks 145
9189 Skjervøy

RefB in av nh eå Hauk a Gnr. 3 Bnr. 17

Oslo 24.02.2014

Jeg har ikke mottatt et nabovarsel fra Ole Henriksen som loven krever, men sender likevel dette brevet
som følge av at jeg har mottatt informasjon fra Solveig Pedersen. Jeg er en tinglyst eier av G.nr. 3 B.nr. 5-6
med en 1/11 dels eierskap.

Ole Henriksen har sendt nabovarsel til Solveig Pedersen, datert 12.2.2014, hvor han varsler oppføring av
en ny hytte på tomt Gnr. 3 Bnr. 17. Det er ikke vedlagt noe relevant informasjon sammen med dette
nabovarselet. Det mangler et representativt kart over tomtestørreise hvor eksisterende hytte og anneks er
angitt med korrekte mål. Planlagt ny hytte med relevante mål og plassering i terreng er ikke angitt.
Plantegninger på ny hytte mangler. Kun en meget misvisende skisse hvor de to hyttene har størrelse på
om lag lx1 m er vedlagt. Jeg stiller meg tvilende til at det er plass til en hytte på siden av eksisterende
hytte uten at dette kommer i konffikt med pålagte avstander til eksisterende hytte og tomtegrenser.

Solveig Pedersen har hatt kontakt med dere i teknisk etat og ble da fortalt at OIe Henriksen ikke har sendt
inn kopi av nabovarsel med relevante tegninger eller annen informasjon til dere.

Ole Henriksen anviser i nabovarseIet til Solveig Pedersen at hun er eier av G.nr. 3 B.nr 5-6, feilaktig angitt
som G.nr. 3 B.nr 16 av Ole Henriksen. Dette er kun delvis korrekt. G.nr 3 B.nr. 5-6 har per i dag 13-14 eiere
som har ulike eierandeler. Siden denne tomten eies i felleskap av disse personene, uten at noen enkelteier
er utpekt som særskilt kontaktpunkt, må alle eiere motta nabovarsel og de skal ha hver sin unike rett til å
uttale seg.

Tomt med G.nr. 3 B.nr. 5-6 omslutter i dag tomten G.nr. 3 B.nr 17. Den sistnevnte tomten ble skilt ut fra
den førstnevnte for en rekke år siden etter at medeier på G.nr. 313.nr 5-6, Torleif flenriksen (eide 1/11
del), bygde hytta som i dag står på G.nr. 3 B.nr 17. Denne tomten er på ca. 3,35 mål.

Flere deleiere av G.nr. 3 B.nr. 5-6 har ønske om å skille denne i flere unike tomter slik at de også kan bygge
seg hytter på Haukøya. Solveig Pedersen (eier 1/11 del) sammen med Thor Johansen (eier 1/11 del) og
Bernt Henriksen (eier 1/11 del) sendte på våren 2013 ut nabovarsel til alle eiere med ønske om å skille ut
en cirka mål stor tomt. Denne ville omkranse hytta som i dag står på G.nr. 3 B.nr. 5-6. Hytta eier vi tre i
fellesskap og tomten var planlagt å gå rundt hytta og videre ned til sjøen. Denne saken står i bero/limbo
siden Thorleif Henriksen og Ole Henriksen (eier 1/11 del) sendte inn klage på at vi skulle få /ov til det.
Andre deleiere har også uttrykt ønske om å få skilt ut tomt til hyttebygging.

Det er ikke ønskelig at noen skal få bygge på nevnte tomter før det har kommet en avklaring på
seksjonering/utski/ling av tomter på G.nr. 3 B.nr 5-6. Dette for å sikre at det blir en helhetlig vurdering av
tomter, hytter og tetthet av disse på Haukøya.

Jeg protesterer på det sterkeste på forslag om bygging av enda en hytte på tomt G.nr. 3 B.nr 17, og
henviser til ovennevnte begrunnelser. Ole Henriksen har på ingen måte prøvd å imøtekomme lerav angitt i
relevante lover. Dette opplever jeg som slurvete og lite tillitsvekkende, og jeg ber om at kommunen ved
teknisk etat er aktpågivende i denne saken.
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