
 

 

 
 
 
 

Til: 
Evje og Hornnes kommune, 
Drift og forvaltning 
og 

Medlemmene i kommunens Plan- og bygningsråd 

 
 
Deres ref: 2015/450-6.                                                                                    Evje 10.11.15 
 
 

Mindre endring av reguleringsplan Bakken boligfelt, 
planID 200102. Sak 72/15. 
 
 

Undertegnede viser til flertallsvedtaket i ovenstående sak, der tomt 39 på 

Gnr. 5, Bnr. 6, ble vedtatt IKKE å endres fra eneboligtomt til 2-mannsbolig 

tomt og ber om at rådets medlemmer får en kopi av dette brevet. 

 

Da jeg mottok forslaget til mindre endring av reguleringsplanen, innrømmer 

jeg gjerne at jeg ikke forstod konsekvensene av forslaget og hva det ville bety 

for meg som nærmeste nabo, og jeg tillater meg derfor å sende dette brevet i 

håp om at Plan- og bygningsrådet opprettholder sitt flertallsvedtak basert på 

de nedenstående argumenter: 

 

- På den andre siden av veien avsluttes bygningsrekken med en enebolig, 

og dersom det på denne tomten oppføres en 2- mannsbolig - vil 

symmetrien og det estetiske utseende i området bli vesentlig endret 

- Hensynet til lys og luft for eier av Gnr. 5, Bnr. 274, dvs meg, vil få en 

tomannsbolig beliggende rett foran sine kjøkken- og stuevinduer og 

nærmest bli stengt inne på den siden av sin eiendom, noe som høyst 

sannsynlig vil føre til en verdiforringelse av eiendommen 

- Utearealet for fremtidig eier av 2-mannsboligens østre part vil nærmest bli 

fraværende, da tomten totalt sett er svært liten 



 

 

- Utnyttelsesgraden på tomten vil bli svært høy, spesielt fordi felt 2 er avsatt 

til lekeområde 

- At utbygger og eier av tomt 39 har klargjort tomten for støping av 2-

mannsboligens sokkel, kan ikke tillegges slik vekt at rådet omgjør sitt 

opprinnelige vedtak - da dette er noe som står for eiers egen risiko og 

regning. 

- Da jeg kjøpte min eiendom var jeg kjent med at tomt nr 39 kunne bebygges 

med en enebolig - men dersom man vedtar at en 2-mannsbolig skal kunne 
bygges, vil denne forutsigbarheten endres vesentlig.  

 

Jeg håper med bakgrunn i det ovenstående at rådet opprettholder sitt vedtak. 

 

Dersom Plan- og bygningsrådet berammer en befaring på den aktuelle 

tomten, ber undertegnede om å bli varslet. 

 

Jeg ble pr tlf opplyst om at saken skulle behandles på nytt i Plan- og 

bygningsrådets møte den 18. desember, men dersom dato for behandling 

endres ber jeg om å bli varslet også om dette. 

 
Mvh 
Siri Aasheim, 
Bakken 45, 
4735 Evje 
Eier av Gnr. 5, Bnr. 274 


