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Krav om straffetiltak
Harstad:

UTEN
TILLATELSE:
Klubbhuset til
NMK Harstad,
som er oppført
uten at det noen
gang ble søkt
om byggetillatelse....

– Hvilke tiltak har administrasjonen i Harstad
kommune iverksatt etter
at de ulovlige byggetiltakene i Grusholla ble avdekket?
Ottar Jakobsen

Det svaret var nemlig bare en
redegjørelse om hvordan man
på rådhuset ser for seg den videre framdrifta i Grusholla.
– Fra motorsportklubben er
det bebudet en søknad om å få
kjøpe arealet, om byggetillatelse
og en redegjørelse om hvilke
støydempende tiltak man planlegger. Når dette foreligger, er
tida inne til å vurdere eventuelle
reaksjoner, mente rådmannen.
Han ble supplert av planutvalgets leder Jan Fjellstad. I utvalgets møte onsdag i neste uke
vil han ha ei drøfting om det

skal tas et politisk initiativ til
eventuelle
straffereaksjoner
overfor motorentusiastene i
Grusholla, som blant annet har
bygd et klubbbus uten tillatelse
og etablert ei ulovlig kloakkløsning.

Krever rettferdighet
– Dette kjøper jeg ikke! Kommunen trenger ikke å vente på hva
som videre skal skje i forbindelse med reguleringsplanen,
før det reageres på det som vitterlig har skjedd, fastslo Andreas Bergland.

Han fikk følge av sin egen
gruppeleder, Kari-Anne Opsal:
– Jeg er ikke ute etter å straffe
noen bare for å få dem straffet.
Men i forhold til folks rettferdighetssans er det svært viktig at like tilfeller behandles likt, at det
er likhet for loven, mener Opsal.
Og når kommunen har
reagert overfor diverse verandaog garasjebyggere, så kan man
etter hennes mening ikke se
mellom fingrene når noen bygger et klubbhus uten tillatelse
og iverksetter andre tiltak i strid
med lover og regelverk.

Gjør en god jobb
Tidligere ordfører Halvar Hansen var ikke til stede under den
opphetede Grusholla-debatten
i kommunestyret torsdag 23.
oktober.
For han var det i går viktig å
oppsummere situasjonen slik et
stort sett samstemmig politisk
miljø ser den, uavhengig av motorklubbens feilgrep og ulovlige
byggevirksomhet:
– NMK Harstad gjør en flott
jobb og bidrar til utviklinga av
Harstad-samfunnet. Å stoppe
arbeidet i Grusholla og eventuelt flytte anlegget til et annet

sted, er ikke mulig. Kostnadene
blir formidable, og hvem skulle i
så fall dekke disse?
Samtidig er det vårt felles ansvar å sørge for at støyproblemene ikke blir så store at naboene påføres helsemessige skader.
Det vil alltid være en ulempe
forbundet med å bo i nærheta
av et motorsportanlegg. Men
oppgaven nå er å finne løsninger som demper støyproblemet
mest mulig, uttalte Halvar i sin
lille tale, ei erklæring hans etterfølger Helge Eriksen umiddelbart sluttet seg til....
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Ingen reaksjoner

ETTERLYSER REAKSJONER: Aps gruppeleder Kari-Anne Opsal er blant de politikerne som krever at kommunen ikke
ser mellom fingrene med NMK Harstads ulovlige byggeaktivitet i Grusholla. Arkivfoto Kjell Magne Angelsen.
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Spørsmålet ble reist av Aps Andreas Bergland i gårsdagens
møte i formannskapet. Både
han og andre politikere var lite
fornøyd med svaret fra assisterende rådmann Brynjulf Hansen.

