
Fra: Olav Voie <olv@teamtec.no>  
Sendt: onsdag 27. mars 2019 10.07 
Til: Ellen M Langfeldt Sines <emls@staerk.no> 
Emne: Reguleringsplan Tjennheia 
 
Hei Ellen, 
 
Viser til vår samtale vedrørende detaljregulering av Tjennheia.  Som eier av gnr.36, bnr. 4 har jeg 
grense mot det området som nå skal detaljreguleres.  På generell basis er jeg positiv til denne 
reguleringen og ser at Tjennheia kan bli et bra område for boligbygging. 
I reguleringsplan for Ljøstad alt 1 med planid 2008012R er det tegnet inn 3 tomter i aktuell teig ned 
mot Korsdalstjenna.  Disse tre tomtene har jeg et ønske om å utvikle og det vil i denne sammenheng 
være naturlig å se på et mulig samarbeid med de som nå skal utvikle Tjennheia. 
Jeg ser selvsagt at tre tomter et marginalt i forhold til størrelsen på feltet i Tjennheia, men tror 
allikevel at det kan være noen kvaliteter med det som ligger på min teig som utnyttes til det beste for 
denne utbyggingen. 
 
Viser til kartutsnitt fra reguleringsplan for Ljøstad alt 1 med planid 2008012R, der tomt1, tomt 2 og 
tomt 3 er merket i TEIG 1.  I tillegg (i TEIG 1) er det et areal som er betegnet som Landbruksområde 
som jeg også ønsker å knytte noen kommentarer til.   

 Tomt 1, 2 og 3 er i snitt relativt store tomter og kan optimaliseres slik at en kunne få 5 tomter 
i området. 

 Anvist Landbruksområde har ikke vært brukt i min tid og vil heller ikke være egnet til det 
formålet i fremtiden.  Området kan brukes som friareal eller leikeplass i en større 
sammenheng. Området er myrlendt, og det vil være behov for å fylle på masse, men i en 
anleggsperiode kan det sikkert være greit å ha kort transport av overskuddsmasse. 

 I området er det flere gamle stier som er i ferd med å forsvinne.  Disse burde nå kunne 
gjenåpnes.   Jeg er positiv til at dette etableres på min eiendom også. 

 Tilkomst og infrastruktur til disse tomtene var i utgangspunktet tenkt som anvist på vedlagte 
utsnitt.  Det kommunale anlegget går i jordet ut mot riksveien.  Ved etablering av Tjennheia 
ser jeg muligheten for et samarbeid, der flere tomter kan være med deling av kost.   
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