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Evjemoen
4735 EVJE

Mottak for mindreårige flyktninger på Evjemoen

Forsvarsbygg MO Vest viser til deres epost datert 30.10.2015 i forbindelse med etablering av 
midlertidig flyktningmottak på Evjemoen.

Forsvarsbygg har i samråd med Forsvaret kommet frem til at en etablering av flyktningmottak for 
enslige mindreårige asylsøkere (EMA og EMA-barn) ikke er forenelig med Forsvarets drift og virke 
på tilgrensende område Evjemoen SØF.

Vi må også vise til at området ligger i rød støysone og at vi som en konsekvens av dette ikke kan 
tilråde at området blir åpnet opp for boligformål. 

Forsvarsbygg må således konkludere med at vi på nåværende tidspunkt ikke kan samtykke til ønsket 
om etablering av asylmottak i dette området. 

Avslutningsvis vil vi informere om at Forsvarsbygg er med i en arbeidsgruppe bestående av 
Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet, som håndterer henvendelser om tilgjengelig EBA 
kapasiteter. Det er løpende kontakt mellom denne gruppen og andre departement for å se på hva 
Forsvarssektoren kan bidra med av kapasiteter.

Linn Walle

Forsvarsbygg utleie markedsområde vest

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert. 



  
Fra: Siem, Per  

Sendt: 16. november 2015 10:49 
Til: 'siv.therese.kile@e-h.kommune.no' 

Kopi: Bjørn Ropstad (Bjorn.Ropstad@e-h.kommune.no); Løvlien, Ola; Cohen, Lars Jarle 

Emne: Mottak for mindreårige flyktninger på evjemoen 
  
Saken har innledningsvis blitt behandlet av Markedsområde Vest (MOVE). Der MOVE 

oversender saken til sentral behandling. Dette for å få ensartet behandling av denne type 

saker. 
  
Forsvarsbygg (FB)Utleie ved P Siem har vært i kontakt med Forsvarets Operative 

Hovedkvarter(FOH)operasjons siden for å innhente deres kommentar i saken. Da saken 

er tydelig og godt redegjort for tidligere kommer jeg ikke inn på det foranliggende.  
  
Forsvarsbygg har vært i kontakt med FOH, der FOH ikke har innvendinger mot at det 

etableres asylmottak for mindreårige barn på Evje iht utsendt nabovarsel. FB har i 

dialogen med FOH gjort oppmerksom på avstanden til Evje skyte- og øvingsfelt uten at 

dette påvirket FOHs syn i saken.  
  
Konklusjon 
FB har ikke innvendinger mot at det etableres asylmottak for mindreårige barn på 

Evjemoen iht utsendt nabovarsel. 
  
  
Per Siem 
OBLT 

Sjef Grunn og SØF 
Utleie/FB 
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