
 
 Evje og Hornnes kommune 

 
 

Arkiv:  L12 

Saksmappe: 2016/325 -2 

Saksbehandler: STL  

Dato:  26.05.2016 

 

 

Saksframlegg 
 

Evje og Hornnes kommune 

  
 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

60/16 Plan- og Bygningsrådet 09.06.2016 

 

Mindre endring av detaljregulering for Høgås hyttefelt, planID 200402.  

 
  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 gis det tillatelse til mindre endring av 

reguleringsplan Høgås hyttefelt, planID 200402, som omsøkt. 

 

Saksbehandlingsgebyr faktureres i henhold til kommunens gebyrregulativ for 2016, jfr. Pbl.  

§ 33.1. Faktura ettersendes. 

 

 

Saksutredning 

 

Sammendrag/ konklusjon 

Utvalget rådes til å gjennomføre endringen av reguleringsplan Høgås, planID 200402, som 

foreslått. 

 

Bakgrunn for saken 

Ingeniør Wiberg søker på vegne av grunneier, Trygve Jokelid, om en mindre endring av 

reguleringsplan for Høgås hyttefelt, planID 200402. Reguleringsplanen ble vedtatt 4/11-

2004, men det er gjennomført 3 mindre endringer av planen siden da. Gjeldende plankart, sist 

oppdatert 30.05.2012, er vedlagt saken.  

Følgende endringer er foreslått (vedlagt kart datert 21.04.2016 synliggjør endringene): 

 
Flytting/ endring av starten på adkomstveg til tomtene i I-feltet. Dagens veg viser seg å bli 

for bratt. Nødvendig med flytting slik at stigningsforhold blir akseptabelt. Dagens vegstubb blir 
omregulert til ski/ turløype.  

Flytting/ endring av tomter i I-feltet. Tomt I1 og I11 slåes sammen til ny tomt I1. Tomt I10 

blir litt større. Dette er ein konsekvens av flytting/ endring av adkomstvegen. Videre blir dagens 

tomt I12 kalt I11 (ingen endring på tomt).  

Flytting endring i K- feltet. Tomt K1 og K2 slåes sammen til ei tomt K1.  

Flytting av tomt J1. Denne tomta flyttes litt sørover langs eksisterende adkomstveg. Her er 

det et bedre egnet område å bygge hytte.  

 

Endringen er nabovarslet. Det har ikke kommet noen merknader. 

 

  



Formelt grunnlag 

PBL § 12-14  

NML § 8-12 

 

Vurderinger og konsekvenser 
Endringene er nøye vurdert av planlegger. Søker mener endringene ikke vil medføre 

nevneverdige konsekvenser for allerede bebygde hytter. Flytting/ omlegging av adkomstvegen til 

I-feltet er nødvendig for framkommeligheten. Og utbygger ser det som fornuftig å gjøre denne 

endringa, slik at hyttefeltet kan bli mer attraktivt i denne delen av reguleringsplanen. Søker 

opplyser også at det ikke har kommet noen negative tilbakemeldinger fra naboer, men flere har 

ytret seg positivt til at dette nå blir endret. 

 

Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer 

ved utøving av offentlig myndighet, og vurderingen og vektleggingen skal gå fram av 

vedtaket. Endringene skjer innenfor et område som allerede er regulert til utbygging av 

fritidsboliger. Det er en stund siden reguleringsplanen ble utarbeidet, så man har derfor 

sjekket kunnskapsgrunnlaget på nytt i tilfelle det er nye registreringer i området. 

Kunnskap om naturmangfold er hentet fra Artsdatabankens Artskart og Direktoratet for 

naturforvaltnings Naturbase. Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede 

arter på Norsk rødliste eller verdifulle arter i planområdet. Det er ikke framkommet andre 

opplysninger i saken som tyder på at det er slike arter eller naturtyper i planområdet. Det er 

etter administrasjonens oppfatning derfor ikke grunn til å tro at tiltaket vil påvirke truet, nær 

truet eller verdifullt naturmangfold. Kravet i naturmangfoldloven § 8 om at saken i hovedsak 

skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt. I og med at 

naturmangfold i liten grad berøres av tiltaket og det dermed ikke kan påvises nevneverdige 

effekter på truet eller verdifull natur, legger administrasjonen til grunn at det ikke er 

nødvendig å foreta vurderinger etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12. 
 

Rådmannen er enig i søkers vurderinger og har ingen ytterligere merknader til søknaden. 

Den aktuelle anmodning om en mindre endring vurderes ikke å ha nevneverdig betydning for 

noen berørte parter eller interesser. 

 

 

Evje, 10.06.2016 

 

 

Rådmann 

 

 

Vedlegg 

1 Epost - følgesbrev 

2 Søknad om mindre vesentlig endring av reguleringsplan Høgås hyttefelt 

3 Forslag til nytt plankart, sist revidert 21.04.2016 

4 Gjeldende plankart 

 

 


