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Saksframlegg 
 

Evje og Hornnes kommune 

  
 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

72/15 Plan- og Bygningsrådet 30.10.2015 

 

Mindre endring av reguleringsplan Bakken boligfelt, planID 200102.  

 
  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 gis det tillatelse til endring av boligtomt 1, 3, 

6 og 39 fra enebolig til 2- mannsboliger med BYA= 35 %. 

Reguleringsbestemmelsene revideres i henhold til dette.  

Det legges inn følgende rekkefølgebestemmelse: Før det kan gis midlertidig brukstillatelse 

eller ferdigattest innenfor planområdet så må lekeplass Lek 3 og Lek 2 være opparbeidet med 

lekeapparater. Lek 2 skal opparbeides med sandkasse og 2 vippedyr. Lek 3 skal opparbeides 

med ett større lekeapparat med sklie, et huskestativ og sittebenker. Apparatene skal 

godkjennes av kommunen ved enhet for Drift og Forvaltning. 

 

Saksbehandlingsgebyr for mindre endring av reguleringsplan, kr 10 000,-, betales Evje og 

Hornnes kommune jfr. Pbl.  § 33.1. Faktura ettersendes. 

 

Saksprotokoll i Plan- og Bygningsrådet - 30.10.2015  

Behandling: 

 

Jan Oddvar Rysstad (Ap) foreslo: 

Saken utsettes med befaring til neste møtet. 

 

Jan Oddvar Rysstad forslag falt med 2 mot 5 stemmer. 

 

Kristin Erstad (H) foreslo følgende: 

Boligtomt 39 tas ut av reguleringsplanen. 

 

Kristin Erstad forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 

 

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 gis det tillatelse til endring av boligtomt 1, 3, 

6 fra enebolig til 2- mannsboliger med BYA= 35 %. 

Reguleringsbestemmelsene revideres i henhold til dette.  

Det legges inn følgende rekkefølgebestemmelse: Før det kan gis midlertidig brukstillatelse 

eller ferdigattest innenfor planområdet så må lekeplass Lek 3 og Lek 2 være opparbeidet med 

lekeapparater. Lek 2 skal opparbeides med sandkasse og 2 vippedyr. Lek 3 skal opparbeides 

med ett større lekeapparat med sklie, et huskestativ og sittebenker. Apparatene skal 

godkjennes av kommunen ved enhet for Drift og Forvaltning. 



 

Saksbehandlingsgebyr for mindre endring av reguleringsplan, kr 10 000,-, betales Evje og 

Hornnes kommune jfr. Pbl.  § 33.1. Faktura ettersendes. 

 

 

 

 

Saksutredning 

 

Sammendrag/ konklusjon 

Utvalget rådes til å gjennomføre endringen av reguleringsplan Bakken boligfelt som foreslått. 

 

Bakgrunn for saken 

Brave Bygg AS, søker om en mindre endring av reguleringsplan Bakken boligfelt, planID 

200102, på vegne av grunneier av gnr. 5, bnr. 6. Det søkes om endring av 4 eneboligtomter til 

2-mannsboligtomter. I tillegg søkes de om å øke %-BYA fra 15 til 35.  Brave Bygg ønsker 

også å heve kvaliteten på lekeplassene i boligområdet, og det bør derfor legges inn krav til 

hvordan lekeplassene skal opparbeides. I forbindelse med denne endringen ønsker de å 

opparbeide Lek 2 og 3 med apparater. Dette sikres gjennom en mindre endring av 

reguleringsbestemmelsene. 

 

Formelt grunnlag 

PBL § 12-14  

NML § 8-12 

 

  



Vurderinger og konsekvenser 

I lovkommentaren til plan- og bygningsloven står det følgende om mindre endring: 

«Med mindre endringer menes endringer som ikke har nevneverdig betydning for noen 

berørte parter eller interesser. Vurderingen av hva som er «mindre vesentlig endring» har 

etter den praksis som er utviklet etter PBL 85 ofte vært for vid. Forutsetningen er at begrepet 

«mindre endring» skal vurderes snevrere. For eksempel vil endring av arealformål ikke være 

en «mindre» endring. En justering av grensene mellom to formål kan likevel i de fleste 

tilfeller anses som en mindre vesentlig endring.» 
 

Brave Bygg ønsker å endre 4 eneboligtomter til å bli 4 tomannsboligtomter. De ønsker også å 

opparbeide 2 av lekeplassene i Bakken boligfelt med apparater for å heve kvaliteten på 

uteområdene. Forslaget har vært forelagt naboer og berørte offentlige instanser, ingen har 

merknader til tiltaket. Kommunen har vurdert det slik at det kun er Statens Vegvesen som blir 

berørt av utvidet bruk av avkjørsel. Øvrige offentlige blir ikke berørt, da arealformål ikke 

endres.  

 

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. Området er i dag regulert gjennom detaljreguleringsplan for Bakken boligfelt som 

ble vedtatt i 2001. Da dette begynner å bli noen år siden har man sjekket følgende databaser; 

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 heller ikke registrert utvalgte naturtyper, truede eller nær truede 

naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper eller verdifulle naturtyper i området. Det er ikke 

framkommet andre opplysninger i saken som tyder på at det er slike arter eller naturtyper i 

planområdet. Området er i dag preget av bebyggelse og 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. 

 

Det er gunstig med variert boligtype i et byggefelt. I dette området er det en miks av 

eneboliger i kjede, to-mannsboliger og fire-mannsboliger. Utbygger viser til at det er større 

etterspørsel etter 2- mannsboliger enn eneboliger i området. BYA på eneboligtomtene er i 

gjeldene plan satt til 15 %. I nyere reguleringsplaner er det i sentrumsområder vanlig at BYA 

ligger på rundt 40 %. I reguleringsplan for Oddeskogen trinn 3 varierer BYA mellom 35 og 

40 %. Det har vært et politisk ønske, både lokalt og nasjonalt, at boligområder skal utnyttes 

så godt som mulig. En økning av BYA i dette området vil således være positivt. For å 

forbedre kvaliteten på nærliggende uteareal, så ønsker utbygger også å opparbeide to av 

lekeplassene med apparater. I gjeldende reguleringsplan så er det kun satt krav til opparbeidet 

område, planert grus eller gress flate. For å sikre at lekeplassene opparbeides før det bygges 

nye enheter, så legges dette inn som et rekkefølgekrav i bestemmelsene. Funksjonelle 

lekeplasser vil heve kvaliteten på uteområdene i Bakken boligfelt, noe som også er positivt 

for allerede etablerte boliger. 

 

Utvalget rådes til å gjennomføre endringen av reguleringsplan Bakken boligfelt som foreslått. 

 

 

Evje, 30.10.2015 

 

 

Rådmann 

 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19850614-077.html&emne=plan&&


 

Vedlegg 

1 Søknad om mindre endring 

2 Merknad fra Statens 

Vegvesen 

 

 

 

 

 

 

 


