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Evje og Hornnes kommune 

  
 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

85/16 Plan- og Bygningsrådet 25.08.2016 

 

Mindre endring av detaljregulering for Horrebakken, planID 200201.  

 
 Rådmannens forslag til vedtak: 

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

detaljregulering for Horrebakken, planID 200201, som omsøkt. 

 

Planbestemmelsen, §1.2, kulepunkt 4 endres til: Maks bebygd areal (BYA) er 550 m
2
. 

 

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

§ 33.1. Faktura ettersendes. 

Saksprotokoll i Plan- og Bygningsrådet - 25.08.2016  
Behandling: 

Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt 

 

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

detaljregulering for Horrebakken, planID 200201, som omsøkt. 

 

Planbestemmelsen, §1.2, kulepunkt 4 endres til: Maks bebygd areal (BYA) er 550 m
2
. 

 

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

§ 33.1. Faktura ettersendes. 

 

Saksutredning 

 

Bakgrunn for saken 

RJA Bygg og Prosjektering AS søker på vegne av grunneierne av gnr. 5, bnr. 266, 267 og 

268 om en mindre endring av detaljreguleringsplan Horrebakken,  PlanID 200201. Endringen 

er å øke grad av utnytting, BYA, fra 200 m
2
 til 550 m

2
. 

 

Formelt grunnlag 

PBL § 12-14  
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NML § 8-12 

 

Vurderinger 

Tomtene i denne reguleringsplanen er store, varierer mellom 1,8-2,8 dekar. I 2002 ble det satt 

en relativt nøktern utnyttingsgrad, BYA lik 200 m
2
. Grunneierne i området ønsker at denne 

utnyttingsgraden skal økes til 550 m
2
. %-BYA vil da ligge mellom 25-30 %. Forslaget har 

vært forelagt naboer og det har ikke kommet inn noen merknader. Endringen er vurdert til å 

ikke være av nasjonal eller regional interesse, og er av den grunn ikke oversendt andre 

offentlige etater, enn Statens Vegvesen som nabo, for uttale. Vegvesenet kommenterer at så 

lenge endringen kun omhandler utnyttingsgrad, så har de ingen merknader. 

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. Dette er et relativt lite område som allerede er regulert til boligbebyggelse. En 

endring av utnyttelsesgrad vil ikke berøre naturmangfoldet på en negativ måte. 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 for arter 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 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 kan ikke se at det skal være grunn til at disse boligtomtene skal ha en lavere 

utnyttingsgrad enn eneboligtomter, i for eksempel Hornåsen, som søker bruker som 

eksempel.  Utvalget rådes til å gjennomføre endringen av bestemmelsene som foreslått.  

 

Evje, 29.08.2016 

 

 

Rådmann 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Horrebakken, 
planID: 200201 

2 Opplysninger gitt i nabovarsel 

3 Reviderte bestemmelser, 23.05.2016 

4 Dagens gjeldende bestemmelser, datert 07.09.2001. 

5 Arealplankart- Detaljregulering Horrebakken 

6 Kommentar på nabovarsel 
 


