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Saksframlegg 
 

Evje og Hornnes kommune 

 
 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

25/16 Plan- og Bygningsrådet 10.03.2016 

 

Mindre endring av detaljregulering Kyrkjebygda Boligfelt, planID 200903. 

 
  

Rådmannens forslag til vedtak: 

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

detaljregulering for Kyrkjebygda, planID 200903 som omsøkt i søknad fra 

Kyrkjebygda boligfelt AS datert 09.12.2015 og 02.02.2016. 

 

Nytt plankart, sist revidert 17.02.2016, og nye reguleringsbestemmelser, datert 15.01.2016, 

blir gjeldende for planområdet.  

 

Saksbehandlingsgebyr på kr 10.000,- betales Evje og Hornnes kommune jfr. Pbl.  § 33.1. 

Faktura ettersendes. 

 

Saksprotokoll i Plan- og Bygningsrådet - 10.03.2016  

Behandling: 

Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt. 

 

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

detaljregulering for Kyrkjebygda, planID 200903 som omsøkt i søknad fra 

Kyrkjebygda boligfelt AS datert 09.12.2015 og 02.02.2016. 

 

Nytt plankart, sist revidert 17.02.2016, og nye reguleringsbestemmelser, datert 15.01.2016, 

blir gjeldende for planområdet.  

 

Saksbehandlingsgebyr på kr 10.000,- betales Evje og Hornnes kommune jfr. Pbl.  § 33.1. 

Faktura ettersendes. 

 

 

 

 

Saksutredning 

 

Sammendrag/ konklusjon 

Utvalget rådes til å gjennomføre endringen av Detaljregulering Kyrkjebygda boligfelt som 

foreslått. 

 



Bakgrunn for saken 

Vidar Smeland har på vegne av Kyrkjebygda Boligfelt Evje AS søkt om mindre endringer av 

Detaljreguleringsplan for Kyrkjebygda boligfelt, planID 200903. Søknad datert 09.12.2015 

og 02.02.2016, med tilhørende vedlegg, legges til grunn for saken. Søknadene er vedlagt. 

 

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.» 

Endringene er følgende: 

 Plangrensen mellom gnr. 56, bnr. 23 og tomt A3 og A1 er justert i henhold til nye 

eiendomsgrenser. 

 Tomtegrensen mellom A3 og A2 er forskjøvet slik at tomtearealet på A2 reduseres. 

 Tomtearealet til A8 er redusert i henhold til nye eiendomsgrenser mot gnr. 56, bnr. 

97. 

 Reguleringsbestemmelse § 2.10 er endret slik at man tillater flate tak innenfor 

planområdet. 

 

Endringene er vurdert til å ikke berøre offentlige instansers interesser og er derfor ikke 

forelagt andre enn naboer. Ingen naboer har kommet med merknader til endringene.  

 

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. I dette tilfellet så er det ingen endringer som berører naturmangfoldet utover 

tidligere reguleringsplan. 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. 

 

Søker begrunner endringene av arealer med at det er gjennomført kartforretninger i området 

som har endret eiendomsgrensene. Rådmannen synes det er fornuftig å korrigere plankartet i 

henhold til dette.  

Begrunnelse for endring av planbestemmelser er at det har kommet henvendelser om å bygge 

boliger med flatt tak innenfor området. Dagens reguleringsplan tar ikke høyde for at dette kan 

tillates. Innenfor området er det per i dag oppført 3 boliger med varierende takvinkler og 

form, og søker kan ikke se at det vil være ødeleggende for feltet hvis det kom bolig med flatt 

tak. Plan- og bygningslovens § 12-7 pkt 1. gir adgang til å gi bestemmelser om utforming og 

bruk av arealer og bygninger i planområdet, herunder estetiske krav. Kommunen har et 

ansvar for at byggverk tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn i seg selv og i forhold til 

omgivelsene. I forhold til det sistnevnte vil vurderingen ta utgangspunkt i de allerede bygde 

omgivelsene. Dersom strøket har preg av enhetlig bebyggelse vil dette legge føringer på 

denne vurderingen. Imidlertid kan en kontrast til omkringliggende bebyggelse også gi et 

positivt uttrykk. Stadig flere ønsker å bygge hus med flatt tak, bygget får et mer moderne 

preg og det er gjerne mer arealeffektivt. I tillegg er det lettere å tilfredsstille strengere krav til 

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


energibruk da hele bygget får en mer kompakt form. Rådmannen kan ikke se at det vil være 

til ulempe å endre planen på dette punktet. 

 

 

Utvalget rådes til å gjennomføre endringen av reguleringsplan Kyrkjebygda boligfelt som 

foreslått. 

 

 

 

 

 

Evje, 10.03.2016 

 

 

Rådmann 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om mindre endring av reguleringsbestemmelsene. Datert: 

02.02.2016. 

3 Søknad om mindre vesentlig endring av reguleringsplan Kyrkjebygda 

56/5 

4 Oversendelse epost- Wiberg 

5 Reviderte reguleringsbestemmelser. Datert 15.01.2016. 

5 Nytt plankart datert 17.02.2016 

6 Dagens plankart 

 

 

Andre dokumenter i saken: 

 

 

 

 

 


