---------- Videresendt e-post --------Fra: Svein Arne Haugen <Svein.Arne.Haugen@e-h.kommune.no>
Dato: fre. 7. mai 2021 kl. 14:22
Emne: Tilbakemelding plansmie
Til: erling.okkenhaug@gmail.com <erling.okkenhaug@gmail.com>

Hei
Viser til din henvendelse angående gjennomført plansmie i Evje og Hornnes kommune.

Svar på dine spørsmål finner du nedenfor:
Vi vil derfor anmode om at kommunen svarer på følgende spørsmål:
- Hvem i kommunen fikk ansvar for å fulgte opp resultatene fra plansmien?
Enhet for Forvaltning v/ Planavdelingen
- Har plansmiens forslag fått konsekvenser for reguleringsplaner for området?
Det ble i etterkant utarbeidet en områdereguleringsplan. Den er delvis basert på
innspill i plansmieprosessen. Målet for plansmia var «å skape størst mulig oppslutning
om en konkret, helhetlig og realistisk plan». Utfordringen oppsto når
reguleringsplanen skulle utarbeides i etterkant. Det var vanskelig for folk å forstå at
resultatet fra plansmien kun var et innspill i prosessen, og ikke en endelig plan.
Innbyggere som hadde vært aktivt med i plansmien mistet dermed «respekten» for
kommunen når endelig planforslag ble vedtatt med flere endringer. Folkevalgte som
var med i Plansmieprosessen endret holdning til deler av sluttresultatet da det i
reguleringsarbeidet kom fra informasjon som ikke var belyst i Plansmia. Deler av
Plansmia var viste seg å ikke være realiserbart, mye på grunn av at mesteparten av
medvirkerne ikke selv hadde eiendomsinteresser i sentrum og utfordringer rundt rv. 9
ikke var avklart med Vegvesenet.

- Har det skjedd utbygginger i området, og i hvilken grad samsvarer de med plansmiens
forslag?
Ja, en stor næringsutbygging på en tomt og utbygging av
miljøgate/gjennomgående g/s-veg. Plansmien la opp til at nye bygg skulle være mindre
og stå i stil med eksisterende trehusbebyggelse enn det som er tilfelle i
reguleringsplanene som er kommet i etterkant. I bestemmelsene står det at byggene mot
hovedvegen skal arkitektonisk brytes ned. Dette har nok vært for å imøtekomme
plansmiens ønske om at det skulle bygges ut i mindre skala. Ett av punktene som i
etterkant ble et stort diskusjonstema i reguleringsprosessen.

- Skjer det fortsatt planarbeid basert på plansmiens konklusjoner?
Planarbeidene i sentrumsområdet baserer seg på områdereguleringen, og således
benyttes ikke plansmiens konklusjoner i stor grad.

- Hvilke krefter har vært pådrivere for utviklingen av området, i årene etter plansmia?
Kommunen har vært pådriver for å få på plass g/s veg og oppgradering av torgområde,
parkeringsarealer osv, ellers er det private utbyggere som i hovedsak står for næringsog boligutbygging.

- Kan det være aktuelt å oppdatere plansmias resultater, gjennom en ny
medvirkningsprosess, for å ta hensyn til nye premisser og målsettingen for området?
Når det skal gjennomføres nye medvirkningsprosesser, så kommer kommunen til å være
tydeligere på hvordan innspillene i prosessen skal behandles videre.
I etterkant av plansmia ble det store diskusjoner rundt områdereguleringsplanen.
Innbyggere som hadde vært med på Plansmien mente resultatet herfra var endelig
vedtatt som en reguleringsplan, mens næringslivet følte seg overkjørt og ikke hørt i
prosessen. I Plansmien var plan- og bygningsrådet aktivt med, og dette gav et inntrykk
av at det ble gjort politiske vedtak på folkemøtene. Dette var jo ikke tilfelle, og når man
da skulle behandle reguleringsplanen, var det innspill fra Vegvesen, Fylkesmann,
næringsliv og andre som medførte at mange av «drømmene» i Plansmia ikke ble vedtatt
(vegføringer, bygg osv). Politikere som tidligere var veldig positive til resultatet i
plansmien endret syn. Dette medførte at Områdereguleringen nok ikke svarte til
forventningene som mange av kommunens innbyggere, som var med på Plansmien,
hadde til hvordan sentrum skulle utvikles.

Vi ber også om å få tilsendt linker til den politiske behandlingen av plansaker knyttet til området,
og informasjon om hvilke private aktører som evt. har engasjert seg i utbygging på området.

Alle reguleringsplaner ligger i kommunens
planinnsyn: http://tema.webatlas.no/4219/Planinnsyn#

