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AREALPLAN FOR MIDT-TELEMARK KOMMUNE 2019 - 2033 
INNSPILL TIL PLANEN – punkt Bergenåsen B4 – side 13 

Beboerne i Bergenvegen og Furuvegen ønsker å gi innspill til arealplanen. 
Vi viser til vår uttale av 3. mars 2015 til eksisterande arealplan for Bø kommune 2015 – 2027. 

Grunneier fikk i 2005 utskilt Bergenåsen til boligformål og vedtaket i Bø kommune lydde slik: 

At framtidig boligformål vert godkjent fradelt på disse vilkår.  Det må etablerest  
tilfredstillende adkomst inn til bustadområdet innen 5 år. Blir det ingen løysing på 
adkomstvegen innen fristen , skal det fradelte arealet førest attende til eiendommen 
Fossheim innen 3 mnd fra fristen er gått ut. 

Grunneier  søker i 2010 om forlenget frist gitt i vedtak inntil saken er ferdigbehandlet ved neste 
ordinære kommuneplanrullering. Dette ble godkjent av Bø kommune selv om det var massiv 
motstand fra oppsitterne i Bergenvegen/Furuvegen. 

I arealplanen fra 2015 – 2027 viser vi til punkt 2.10 om Bergenåsen B4 – side 13. 
På bakgrunn av vurderingene er Bergenåsen videreført som boligområde, men uten at tilkomst til 
området er vist. Tilkomst må avklares gjennom reguleringsplan. 

Siden dette er det ikke skjedd noe i samband med å skaffe tilkomstveg til boligfeltet. Det er nå snart 
15 år siden grunneier ble stilt krav om veitilkomst og beboerne i Bergenvegen/Furuvegen stiller 
spørsmål om hvor lenge de skal ha hengende over seg en sak som har veldig stor betydning for det 
daglige bomiljø i området. 
Vi kan også bekrefte at Bergenåsen som nærområde blir stadig mer benyttet til ulike friflufts-
aktiviteter både av skoler, lag og personer. 

Beboerne i Bergenvegen/Furuvegen ber Midt-Telemark kommune om å ta ut Bergenåsen 
(B4) fra kommuneplanens arealdel og at det fradelte arealet skal føres tilbake som LNF 
område slik det står i vedtak fra 2005. 

Med vennlig hilsen 

 
På vegne av beboere i Bergenvegen og Furuvegen 

Dag-Bjørnar Lerum 
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