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Saksframlegg 

Evje og Hornnes kommune 
          
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
19/20 Planutvalget 12.03.2020 

 

Endring av detaljregulering for Takåsen hyttefelt, planID 201103, gnr. 50, bnr. 
624  

Planutvalget sin behandling av sak 19/2020  i møte den12.03.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens tilråding enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-14 2.ledd tillater Planutvalget endring av 
detaljreguleringsplan for Takåsen hyttefelt, planID 2011030 som omsøkt. Tomt T-05 deles 
opp i T-05A og T-05B og tomt T-13 deles opp i T-13A og T-13B. Tomt T-06 justeres ihht 
eksisterende veg. T-09 justeres ifht ny tomteinndeling. 
Som vilkår settes at forslagsstiller må besørge innsending av endringen av plankartet i pdf og 
sosi format innen 1 mnd fra vedtaksdato. 
Saksbehandlingsgebyr faktureres i henhold til kommunens gebyrregulativ for 2020, jfr. Pbl. § 
33.1. Faktura ettersendes. 
 
 
 Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-14 2.ledd tillater Planutvalget endring av 
detaljreguleringsplan for Takåsen hyttefelt, planID 2011030 som omsøkt. Tomt T-05 deles opp i T-05A 
og T-05B og tomt T-13 deles opp i T-13A og T-13B. Tomt T-06 justeres ihht eksisterende veg. T-09 
justeres ifht ny tomteinndeling. 

Som vilkår settes at forslagsstiller må besørge innsending av endringen av plankartet i pdf og sosi 
format innen 1 mnd fra vedtaksdato. 

Saksbehandlingsgebyr faktureres i henhold til kommunens gebyrregulativ for 2020, jfr. Pbl.  § 33.1. 
Faktura ettersendes. 

 

Saksutredning 

Sammendrag/ konklusjon 

Saksmappe:2020/85 - 2 
Saksbehandler:  STL  
Dato: 17.02.2020  
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Planutvalget rådes til å gjennomføre endringen av detaljreguleringsplan for Takåsen som foreslått. 

Bakgrunn for saken 
Drag Arkitektur og Byggteknikk AS søker, på vegne av tiltakshaver Takåsen Hyttefelt AS, om endring av 
Detaljregulering for Takåsen hytteområde, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd. De 
ønsker å endre tomteinndelingen på tomt 5, 9 og 13. Kartet justeres også i henhold til dagens veitrasè. 
Dette medfører at tomt 6 blir noe redusert i størrelse. 

 
Søkers begrunnelse 
I vedtatt reguleringsplan er det definert 3 hyttetomter, tomt 5, 9 og 13. Tiltakshaver Takåsen Hyttefelt 
AS ønsker å redusere størrelsen på 2 av de største tomtene, 5 og 13, og etablere 2 nye. Området vil da 
bestå av 5 tomter med betegnelse T-05A, T-05B, T-09, T-13A og T-13B. De nye tomtene på T-13 vil 
være ca. 727 m2 og T-05A, T-05B og T-09 vil hhv. være 850, 956 og 1005 m2  store. Dette er  tilsvarende 
størrelse som flere andre tomter i området.  

§1 pkt. 3 i reguleringsbestemmelsene sier at det kan bygges vertikaldelte tomannshytter eller 
leilighetsbygg på tomter som er større enn 1330 m2. Endringen av tomtedeling vil derfor ikke medføre 
flere enheter i området.  

Kartutsnitt som viser dagens reguleringsplan til venstre og nytt forslag til høyre: 

  

 
Veien som er regulert inn mellom T-05 og T-06 er etter dagens plankart ikke korrekt. Innmålt veitrasè 
er regulert inn, og T-06 er regulert etter innmålt data. Tomtestørrelsen for T-06 reduseres dermed fra 
988 m2 til 689 m2. 
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Merknader 
Det er kommet to merknader til søknaden som er vedlagt i sin helhet. Merknadene er kort 
oppsummert i saken under med kommentar fra søker og fra Kommunedirektøren.  

Søknaden er ikke forelagt andre offentlige instanser da det er vurdert at deres ansvarsområder ikke 
blir berørt. En endring av eiendomsgrenser innenfor arealer allerede regulert til utbyggingsområde vil 
etter kommunedirektørens mening ikke være en endring som er av nasjonal og regional interesse. 

Magnar Simonsen, eier av gnr. 50, bnr. 496 (eksisterende tomt mellom T-09 og T-13) 

Viser til avtale mellom tidligere utbygger Helle om plassering av hytte på tomt nummer 9. Simonsen 
mener planlagt endring av planen medfører en fortetting som ikke er ønskelig. Mener det ikke skal 
settes opp hytte på tomt nr. 9 slik som ny plan foreslår, da dette ikke vil være i henhold til tidligere 
avtale etter hans mening. 

Søkers kommentar:  

Det vises til avtale mellom hytteeier Magnar Simonsen og Robert Helle i 2012 (vedlagt). Avtalen gir 
godkjenning til oppbygging av hytte på tomt nr 9, mot at det vil være en dialog ved plassering av denne 
hytten for at hytten skal være minst mulig til sjenanse. Ved plassering av hytten på tomt nr 9 vil fortsatt 
avtalen være gjeldene, og det vil føres en dialog ved plassering av hytten. Når det gjelder fortetning så 
vil ikke antall hytter økes for aktuelt område. Det vil derimot heller oppføres 3 hytter, fremfor 2-
mannshytte eller leilighetsbygg + hytte. Det vil derfor ikke resultere i flere hytteenheter i området. 
Forslag til reguleringsendringen vil dermed ikke ha vesentlige endringer fra den vedtatte 
reguleringsplanen. 

Kommunedirektørens kommentar: 

Byggegrensen mot Magnar Simonsen sin eiendom på T-09 endres ikke ifht til dagens reguleringsplan. 
Etter Kommunedirektørens mening så endres dermed ikke planen vesentlig på dette punktet. Avtalen 
mellom hytteeier og tidligere utbygger er en privat avtale, og en eventuell uoverensstemmelse om 
plassering av hytten vil være privatrettslig. Kommunen vil forholde seg til regulerte byggegrenser ved 
en fremtidig byggesøknad.  

 

Torhild Ramsland og Gunnar Moe, eier av gnr. 50, bnr. 507. (Bebygd tomt sør for T-05) 

De godtar ikke endringen det søkes om. De kjøpte hytten i 2017 og forholdt seg da til at det kunne 
komme to hytter nær deres hytte, ikke 3 som det legges opp til nå. Mener endringen må gjøres som 
en vanlig reguleringsendring, og ikke en mindre endring som varslet.  

Søkers kommentar:  

Nåværende reguleringsplan åpner for vertikaldelte tomannshytter eller leilighetsbygg på tomter som 
er større enn 1330 m2. T-05 har ihht reguleringskartet en størrelse på 1437 m2 og tillater dermed 
minimum 2 hytter på tomten. Det betyr at T-05 + T-09 i dag kan bebygges med 3 hytteenheter. Det vil 
dermed ikke være en endring i antall hytteenheter i området enn hva planen allerede tillater i dag. 
Søker mener derfor at dette ikke er en vesentlig endring. 
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Kommunedirektørens kommentar: 

Arealene er i dag avsatt til utbyggingsområde med mulighet for flere boenheter. Kommunedirektøren 
er enig med søkers kommentar.  

Formelt grunnlag 
Plan- og Bygningslovens § 12-14 

«Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om endringer i reguleringsplan når 
endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene 
i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder.» 

Vurderinger og konsekvenser 

I 2017 ble det gjennomført en endring av plan- og bygningslovens § 12-14 som utvidet muligheten til 
å vedta endring av reguleringsplan etter en enklere prosess enn ved full reguleringsendring.  
Det som vi tidligere kalte en «mindre endring» ble erstattet med formuleringen: «når endringene i liten 
grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller 
ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder.» 
Endringer av planer gjennom en enklere behandling er forutsatt å bli benyttet i de tilfeller endringene 
ikke er spesielt konfliktfylte. I dette tilfellet har eiere av to naboeiendommer kommet med negativ 
uttalelse til den omsøkte endringen. Protester fra naboer vil imidlertid ikke nødvendigvis føre til at 
endringen ikke kan gjennomføres på en enklere måte.  
Endret tomtestruktur vil etter Kommunedirektørens mening ikke medføre at hovedrammene i den 
gjeldende reguleringsplanen blir tilsidesatt. Endringen vil ikke påvirke gjennomføring av planen for 
øvrig, og berører ikke hensynet til viktige natur- og friluftsområder. Arealene som blir berørt er i dag 
regulert til utbyggingsområder og endringen medfører ikke flere enheter enn allerede tillatt. I 
prinsippet er dette kun en endring av tomtegrenser og utover dette vil ikke reguleringsendringen 
medføre endringer for naboene. Byggegrensene beholdes slik som de ligger i gjeldene plan, og 
utnyttingsgraden vil være lik. På bakgrunn av dette mener Kommunedirektøren at søknaden om 
endring kan tillates med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 2. ledd. 
 
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. 
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  
eller verdifulle arter i planområdet. Det er heller ikke registrert utvalgte naturtyper, truede eller nær 
truede 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. Det er 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, legges det til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger 
etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12. 
 

Evje, 17.03.2020 
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Kommunedirektøren 

 

Vedlegg 

1 Gbnr. 50/264 - Søknad om mindre reguleringsendring - Takåsen, planId 201103 

2 C1 Opplysninger gitt i nabovarsel 

3 C3 Merknad_Magnar Simonsen 

4 C4 Merknad_Torhild Moe 

5 D1 Plankart Takåsen hytteområde 03.02.2020 

6 Q1 Avtale 23.3.12 mellom Magnar Simonsen og Heddishytta AS 

7 Q2 12.06.22 vedtatte reguleringsbestemmelser 
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