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Protest pa F orslag til endring i bestemm elser for reguleringsplan 2037
T jøsvoll vest»

Klo akkr ens eanl eg£g.

I 2009 fikk vi tilsendt skriv om nytt kloakkrenseanlegg på Tj øsvoll vest. Vi fikk opplyst at det
skulle bli av sam me type som i Vedav ågen, bare litt større. Det skulle legges bak en stor knaus slik
at det nesten ikke kunne ses, og være praktisk talt støyfritt og luktfritt. Vi ble anbe falt a dra til
Vedavågen og se på anlegget der, for a fa et inntrykk av hvordan anlegget her ville bli.
Som svar på nabovarslet ga vi vår tilslutning til disse planene.
I 20 18 fikk vi skr iv om at utslippstillatelse tilsvare nde 15 000 pe var gitt av fy lkesmannen. Det
framgikk ikke av skrivet at saneringen av utslipp var økt fra 2 til 4 . Byggets grunnflate er også
endret, fra ca. 150 kvad ratmeter til ca . l 000 kvad ratmeter, uten at vi har fått melding om dette .

I 2020 får vi melding om at bestemm elser for reguleringsplanen for renseanlegget foreslås endret.
Bl.a. foreslås det at høyden blir endret fra maksimalt 8 meter til 13 meter, og med en terrenghøydee
på kote + 3,5 , vil takhøyden ligge på kote + 16.5, med j usteringsm ulighet på 1 meter.
Dette er j o en meget vesentlig endring av reguleringsplanen , som etter vår oppfatning ikke kan
bestemmes adm inistrativt. Den krever en politisk behan dling.
Et bygg av denne større lse i friom råd et vil være til meget stor sj enanse for alle som har bosatt seg
her, bl.a. med tanke på hindring av fri utsikt. Vi savner også en analyse av lukt- og støyproblemer
som et slikt anlegg med disse dimensj oner vil forårsake .
Vi håpe r det vil bli tatt hensyn til disse innvendingene, og at anlegget blir bygget som
varslet/planlagt i henhold til reg uleringsplanen med bestemm elser fra 2009.
Åkr eham n, 25. j anuar 202 1
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