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Hei
Som eier av 174/4 nabo til 189/12 ved Finnholtsjøen har jeg følgende merknader til forslag om
omregulering av 189/12 til spredte fritidsbebyggelse:
Vegen som går over min eiendom og inn på 189/12 er anlagt til bruk for tømmer og annen ferdsel i
forbindelse skogsdrift, jeg kommer ikke til å tillate at den brukes til anleggsferdsel og annen ferdsel til en
eventuell fritidsbebyggelse.
Dette vil eventuelt forringe verdien av min eiendom som har en hytte som ville fått all anleggstrafikk og
annen trafikk mellom seg å Finnholtsjøen. Vegen er i dag sperret med kjetting som er låst rett før
innkjøring på min eiendom og det er bare eiere av skogseiendommer som ligger lengre inn som har
nøkkel og kan benytte denne i dag. Veien blir i dag også kun brøytet ved behov for fremkommelighet i
forhold til skogbruk, veien er også veldig bratt fra min eiendomsgrense og videre innover. Dette gjør den
til uegnet for ferdsel med biler eller lastebiler på vinterstid.
Det er i dag et rikt å yrende dyreliv i området og området blir benyttet av veldig mange turgåere litt
mindre på vinterstid selvfølgelig. Mange har fine naturopplevelser i dette området og turstien
Finnholtsjøen rundt blir flittig benyttet. Et så vidt stort inngripen i et så sårbart område virker for meg
helt feil. Område ville fått et stor inngripen med støy fra anleggsvirksomhet i antakelig lengre
anleggsperiode og deretter mere støy i forbindelse med bruk og ferdsel fra disse eventuelle hytter, noe
som ville virke ødeleggende for sjeldne dyr og fugler i området se konsekvensutredning-16.05.2022 side
83 og 84. I konsekvensutredningen har Bomiljø og tettstedsutvikling fått skala verdi 0 Ingen
konsekvens. Dette bli selvfølgelig feil da ferdsels til et hytteområde vil gi støy i anleggsperioden og i all
tid etterpå.
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