
Fra: Jon Jarle Haugen <rommet@msn.com> 

Sendt: tirsdag 25. februar 2020 17:42 

Til: postmottak@bo.kommune.no; Epost Midt-Telemark Kommune 

Emne: Sv: vedr.NY AREALDEL AV KOMMUNEPLANEN. HØYRING AV 
PLANPGROGRAM. Innspill 

 

En presisering/oppklaring! 

 

Viser til innspill til "Kommunens planprogram, jfr pågående arbeid. ", som følger tråden 

under denne e-posten. 

 

Det er mulig min bruk av begrepet "kårbolig" blir feil. Uten at det endrer noe av innholdet i 

innspillet, så la meg presisere for å ungå evt misforståelse. 

"Kårbolig" i min betydning her, gjelder å skille ut ei boligtomt for å legge til rette for at to 

generasjoner kan bosette seg "vegg i vegg", i tett naboskap, slik bosettingsmønsteret er på 

store og små bruk i grenda. 

 

Ber om at min presisering vil følge innspillet. 

Samtidig vi det også lyde likt når søknad om fradeling sendes. 

 

Mvh 

Jon Jarle Haugen. 

 

 

Fra: Jon Jarle Haugen <rommet@msn.com> 
Sendt: tirsdag 17. desember 2019 14:59 
Til: postmottak@bo.kommune.no <postmottak@bo.kommune.no> 
Emne: vedr.NY AREALDEL AV KOMMUNEPLANEN. HØYRING AV PLANPGROGRAM. Innspill  
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Gjelder Gnr.85. Bnr.5 i Sauherad. 
Eier Jon Jarle Haugen. 
 

Jeg ønsker å skille ut ei tomt til kårbolig på ca 2500 m2 på eiendommen og ber om at det 

innarbeides i arealdelen for Kommunens planprogram, jfr pågående arbeid. 

Egen søknad vil bli sendt.  

I samtale med Aslak Gilde i denne anledning, blei jeg anmodet om å sende dette innspillet i 

forbindelse med høring, Planprogrammet. 
Tomta tilsvarer areal avsatt til juletredyrking. Denne kulturen er avvikla etter 30 år. Arealet 

fremstår som "hogstfelt"  og grass idag med innslag av noe løvskog og rest av "for store" 

juletre! 

Gårdskart vedlagt. 

Fra vår side er dette tiltak for å tilrettelegge for at de unge skal kunne etablere seg her. 
Slekta har vært rotfesta på Gvarv i mer enn 7 generasjoner.  

Totalarealet på eiendommen, med et passe dyrkingsareal og gode hus med hage, gjør det 

attraktivt for unge folk å etablere seg her.  
Det er et aktivt grendemiljø med flere unge i samme situasjon. Bosettingsmønster og 

tilknytning er etter vår mening avgjørende for å opprettholde denne kulturen og utvikle 

grendemiljøet. 
 
Mvh 
Jon Jarle Haugen 
90658540 


