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Klage på vedtak- Mindre endring av reguleringsplan Bakken, planID 

200102. Klager: Bravebygg AS.  

 
  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Klagen fra Bravebygg AS tas til følge. Plan- og Bygningsrådet slutter seg til Rådmannens 

begrunnelse. 

Plan- og bygningsrådets vedtak i sak 72/15 endres slik at tomt 39 også får en utnyttingsgrad 

BYA= 35 %.  

 

Saksprotokoll i Plan- og Bygningsrådet - 27.11.2015  

Behandling: 

Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
Klagen fra Bravebygg AS tas til følge. Plan- og Bygningsrådet slutter seg til Rådmannens 

begrunnelse. 

Plan- og bygningsrådets vedtak i sak 72/15 endres slik at tomt 39 også får en utnyttingsgrad 

BYA= 35 %.  

 

 

 

 

Saksutredning 

 

Sammendrag/ konklusjon 

 

 

Bakgrunn for saken 

I Plan- og bygningsrådet, 30.10.2015, sak 72/15, ble det gjort følgende 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. 

 

I søknaden og i Rådmannens forslag til vedtak var også tomt 39 foreslått endret, men denne 

tomten ble tatt ut. Argumentene for at denne ikke skulle bebygges med tomannsbolig og ha 

utnyttelsesgrad 35 % var at denne boligrekken i feltet allerede var utbygd med eneboliger, og 

det ville derfor være naturlig at også denne tomten var en eneboligtomt. 

Vedtaket er påklaget av Bravebygg AS i brev datert 04.11.2015. Bravebygg AS mener at det 

ikke er noen god grunn til at ikke tomt 39 kan endres på lik linje med de 3 andre tomtene. 

Klagen er mottatt innen fristen og er vedlagt saken i sin helhet. 

I forbindelse med kunngjøring av vedtak er det også kommet innen merknad fra nabo på gnr. 

5, bnr. 274, datert 10.11.15. Naboen sier at da hun mottok nabovarselet så forstod hun ikke 

konsekvensene av forslaget og hva det ville bety for henne som nærmeste nabo. Hun håper 

Plan- og bygningsrådet opprettholder sitt vedtak da hun ikke ønsker en tomannsbolig på tomt 

39. Brevet er vedlagt saken i sin helhet.  

 

Formelt grunnlag 

Forvaltningslovens § 28 

 

Vurderinger og konsekvenser 

Tomtene 1, 3 6 og 39 i reguleringsplan for Bakken boligfelt har arealformål boligområde- 

frittliggende bebyggelse med en utnyttingsgrad BYA= 15 %.  Frittliggende bebyggelse 

defineres etter gammel lov og forskrift som både eneboliger og horisontalt og vertikalt delte 

tomannsboliger. Det siste vil gjelde i de tilfeller der boligene faktisk er sammenbygget slik at 

de anses å utgjøre en bygning. Det gjelder ikke hvis boligene er sammenkjedet med bod, 

garasje og lignende. På bakgrunn av den lave utnyttingsgraden i eksisterende plan ble det 

vurdert som lite hensiktsmessig å bygge tomannsboliger på de omsøkte tomtene. En økning 

av utnyttingsgraden til disse tomtene fra 15 % til 35 % fører til at man kan bygge 

tomannsboliger med «normal» størrelse. 

 

I forkant av forrige behandling, så kom det ikke innvendinger/merknader til omsøkt endring 

fra berørte parter eller myndigheter. Det ble derfor ansett som en kurant sak å gjennomføre 

endringen som en «mindre endring». Det ble imidlertid flertall i Plan- og bygningsrådet for å 

ikke tillate endring av tomt 39. Dette ble begrunnet med at de 2 andre bebygde tomtene i 

denne boligrekken i Bakken boligfelt er bebygd med eneboliger, og det ville derfor være 

mest naturlig at også tomt 39 ble bebygd på samme måte.  

 

Dette vedtaket ble påklaget av søker, med begrunnelse at de ikke kan se hvorfor tomt 39 

skiller seg særskilt fra de andre omsøkte tomtene.  

 

I forbindelse med at det ble utsendt melding om vedtak til naboer med informasjon om 

klagefrist, så har det kommet inn en merknad i tillegg til klagen fra søker. En av de nærmeste 

naboene til tomt 39 kommer med en oppfordring til Plan- og bygningsrådet om å 

opprettholde sitt forrige vedtak. Naboen skriver at hun ikke forstod konsekvensene av 

forslaget og hva det ville bety for henne som nærmeste nabo når hun fikk nabovarselet. Hun 

lister opp følgende punkter:  

 På den andre siden av veien avsluttes bygningsrekken med en enebolig, og dersom det 

på denne tomten oppføres en 2- mannsbolig - vil symmetrien og det estetiske utseende 

i området bli vesentlig endret 

 Hensynet til lys og luft for eier av Gnr. 5, Bnr. 274, dvs meg, vil få en tomannsbolig 

beliggende rett foran sine kjøkken- og stuevinduer og nærmest bli stengt inne på den 

siden av sin eiendom, noe som høyst sannsynlig vil føre til en verdiforringelse av 

eiendommen 

 Utearealet for fremtidig eier av 2-mannsboligens østre part vil nærmest bli 

fraværende, da tomten totalt sett er svært liten 



 Utnyttelsesgraden på tomten vil bli svært høy, spesielt fordi felt 2 er avsatt til 

lekeområde 

 At utbygger og eier av tomt 39 har klargjort tomten for støping av 2-mannsboligens 

sokkel, kan ikke tillegges slik vekt at rådet omgjør sitt opprinnelige vedtak - da dette 

er noe som står for eiers egen risiko og regning. 

 Da jeg kjøpte min eiendom var jeg kjent med at tomt nr 39 kunne bebygges med en 

enebolig - men dersom man vedtar at en 2-mannsbolig skal kunne bygges, vil denne 

forutsigbarheten endres vesentlig.  

 
Bravebygg har oversendt byggetegningene for tomt 39. Deres plan er å bygge en vertikaldelt 

tomannsbolig som er helt lik tomannsboligen på nabotomten gnr. 5, bnr 274 og 275. 

Grunnflate bolighus på rundt 180 m
2
, og en total BYA på ca. 25 %. Mønehøyde 6,4 meter. 

Til sammenlikning så kan man ved maks utnytting i dagens plan bygge et enebolighus på 100 

m
2
 med mønehøyde 8 meter. Plasseringen av bygget blir styrt av byggegrensene på tomten. 

Disse er ikke endret. Som situasjonsplanen viser så er bygget trukket så langt fra 

naboeiendommen som den kan uten å komme i konflikt med siktsoner og lekeplass. 

Reguleringsplanen tillater i utgangspunktet en mye nærmere plassering (se vedlagt 

kartskisse).  Bygget er plassert så langt vekk fra naboene som mulig innenfor byggegrensene 

i dagens plan. Bygget vil ligge omlag 9 meter fra nabohuset. Mønehøyden vil være 1,5 meter 

lavere enn reguleringsbestemmelsene tillater. Naboens merknader i forhold til lys og luft vil 

dermed være ivaretatt.  

 

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.» Hovedregelen er at endring og oppheving av en 

reguleringsplan må gjennom nøyaktig de samme prosesser som utarbeiding av ny plan. En 

«mindre endring» av en reguleringsplan kan likevel behandles enklere. En av forutsetningene 

for at en endring kan behandles som en «mindre endring» er at det ikke kommer 

innvendinger fra myndigheter eller andre berørte parter. Forrige vedtak baserte seg på at alle 

naboer samtykket i omsøkt vedtak, og det ble derfor gjennomført som en mindre endring av 

plan. Tiltaket vil etter Rådmannens mening ikke medføre en større ulempe for naboene enn 

om det hadde blitt bygd en enebolig i henhold til eksisterende reguleringsbestemmelser. 

Byggegrensene er uendret, og plasseringen av bygget kunne i prinsippet vært helt lik. 

Utnyttingsgraden i gjeldende plan er lav sammenlignet med liknende boligområder. 

Rådmannen mener derfor at merknaden ikke bør ilegges avgjørende vekt.  

Plan- og bygningsrådet rådes derfor til å fortsatt vurdere saken som en mindre endring av 

plan. Rådmannen kan ikke se at det er tungtveiende grunner for å ikke endre 

utnyttingsgraden. De aller fleste sentrumsnære boligområder har en utnyttingsgrad mellom 

25-40 % så en slik økning i dette feltet vil ikke være urimelig etter dagens forhold.  
 

 

 

 

Evje, 30.11.2015 

 

 

Rådmann 

 

 



Vedlegg 

1 Klage på vedtak ref 2015_450-8 

2 Kommentar til vedtak 

3 Situasjonsplan og tegning av 

tomannsbolig 
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