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EVJE OG HORNNES KOMMUNE 

Evjemoen 

4735 Evje 

Vår ref.: Deres ref.: Prosjekt nr.: Dato: 

Anniken Røksland 11468-19 30.01.20 

Søknad om mindre reguleringsendring etter forenklet prosess på gnr. 50, 

bnr. 624.   

På vegne av tiltakshaver Takåsen Hyttefelt AS søker Drag Arkitektur og Byggteknikk 

AS i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd om mindre 

reguleringsendring for deler av reguleringsplanen for Takåsen hytteområde. GNR 50 

Bnr. 624. PLANID 0937_201103, vedtatt. 22.06.2012 

Bakgrunn 

Det er utarbeidet en reguleringsplan ifm. etablering av 2 nye tomter i Takåsen 

hyttefelt. I vedtatt reguleringsplan er det lagt opp til 3 hyttetomter på tomt 9,12 og 

13. Tiltakshaver Takåsen Hyttefelt AS ønsker å redusere størrelsen på 2 av de største 
tomtene, og etablere 2 nye. Området vil i den foreslåtte endringen bestå av 5 
tomter med betegnelse T-05A, T-05B, T-09, T-13A og T-13B.

Planprosess 

Forslag til reguleringsendringen vil ikke påvirke gjennomføring av den vedtatte 

reguleringsplanen. Forslag til reguleringsendringen vil heller ikke gå utover 

hovedrammene i nåværende reguleringsplan. 

De nye tomtene på T-13 vil ha størrelse på ca. 724m2 og 726 m2 og T-05 og T-09 vil ha 

størrelse 863 m2 til 1006 m2, og vil ha tilsvarende størrelse som flere andre tomter i 

området. Endringen innebærer ingen endring i formål eller bestemmelser. 

For T-05 og T-13 åpner planen i dag for etablering av 2-mannsboliger. Det totale 

antall boenhet vil dermed ikke bli endret fra hva eksisterende plan allerede tillater i 

dag. Veien som er regulert inn mellom T-05 og T-06 er etter dagens plankart ikke 

korrekt. Innmålt veitrase er regulert inn, og T-06 er regulert etter innmålt data. 

Tomtestørrelsen for T-06 reduseres dermed fra 988m2 til 689m2.

mailto:anniken.roksland@dragark.no


Loneveien 1, 4529 Byremo 
Tlf: 406 25 353 

anniken.roksland@dragark.no 
www.dragark.no 

Forslag til endring 

Nedenfor vises endring i plankartet. Det vil ikke bli gjort endringer i planbeskrivelse og 

planbestemmelsene da det vurderes ikke som nødvendig med full 

reguleringsprosess. Plankartet foreslås erstattet. Planbestemmelser beholdes i sin 

helhet.  

Figur 1:Endringer i plankart. 

Tomteinndelingen endres som vist på figur 1 til høyre ovenfor. Eksisterende vei 

reguleres inn slik den i dag går i området. De nye tomtene er regulert inn som T-05A 

og T-05-B, T-09 og T-13A og T-13B. Areal for T-06 endres ihht til opparbeidet vei. 

T-05 og T-13 berøres ihht til gjeldene plan av bestemmelse kulepunkt nr 3 under:

«1 bebyggelse og anlegg- fritidsbebyggelse, eksisterende og nye bygg»: Tomter med

angitt størrelse over 1330 m2 på detaljplankartet kan benyttes til vertikaldelte to-

mannshytter eller leilighetsbygg.

Området som berøres av reguleringsendringen tillater i dag minst 5 hytter på 

tomtene. 

Med utgangspunkt i ovennevnte bør plansaken kunne behandles som 

reguleringsendring etter forenklet prosess etter forslagstillers vurdering og dialog med 

saksbehandler. 
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Nabovarsel 

Reguleringsendringen ble varslet den 10.01.2020. Det foreligger 2 merknader til 

tiltaket innen fristen. Det vises til nabomerknader vedlagt som vedlegg C3 og C4. 

Merknadene nedenfor er gjengitt i sin helhet. 

 

Merknader til nabovarsel 

Magnar Simonsen, Slettemyr 25 (Merknad mottat: 24.01.20) 

 

Viser til hytteplan av 14. juni 2017 (Torhild Abusdal) utbygger den gang Helle. I 

samtale med Helle ang tomt nr. 27 skulle en evt. hytte trekkes så langt som mulig mot 

tomt nr. 27 og mot eksisterende vei opp mot tomt nr. 25. Denne avtalen ble godkjent 

av grunneier T. Abusdal som innbefattet at evnt ny hytte skulle plasseres slik at den 

ikke tok utsikten fra min hytte (tomt nr, 25). Avtalen fikk jeg skriftlig fra T. Abusdal, men 

den er blitt forlagt av meg. Utbygger Helle er kjent med avtalen. 

 

Av mottatt nabovarsel mottatt for en uke siden ser jeg at det i området rett nedenfor 

min hytte er inntegnet 2 tomter nr. 8 og 9. - tidligere tomt gnr. 27. For å få plassert 2 

tomter er noe av tomt nr. 29(i gammel plan av 2017) fordelt til tomt nr. 8 og 9 i ny 

plan for å kunne få regulert inn 2 tomter. 

 

På bakgrunn av ny plan og at det skal oppføres hytte på tomt nr. 8 og 9 vil jeg klage 

på fortettinga med det resultat at det ikke blir satt opp hytte på tomt nr. 9. 

 

Svar til nabomerknad: 

Det vises til avtale mellom hytteeier Magnar Simonsen og Robert Helle i 2012 

(vedlegg Q1). 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.  

 

Thorild Ramsland og Gunnar Moe, Slettemyr 29 (Merknad mottat: 24.01.20) 

 

Vi godtar ikke endringen. Vi kjøpte hytta vår i 2017, og forholder oss til 

reguleringsplanen som vi da gikk ut fra skulle gjelde for området. Det er stor forskjell 

på å få 3 hytter i stedet for 2 så nær vår hytte. Vi ønsker at hele reguleringsplanen da 

må få en ny gjennomgang i rette instanser, eventuelt hos fylkesmannen om 

nødvendig. Vi synes dette er en vesentlig endring, ikke en mindre endring som det 

beskrives i nabovarselet. 

 

Svar til nabovarsel: 

Nåværende reguleringsplan åpner for bebyggelse av vertikaldelte tomannshytter 

eller leilighetsbygg på tomter med angitt størrelse over 1330 m2. T-05 har ihht til 
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reguleringskart en størrelse på 1437 m2, og kan bebygges med tomannshytter og 

leilighetsbygg, 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. Vi mener derfor at dette ikke er en vesentlig endring.  

 

Oppsummering 

På bakgrunn av gjennomgang ovenfor vurderes reguleringsendringen å være av 

mindre vesentlig karakter og anses ikke å gå utover hovedrammene i gjeldende 

plan eller ha vesentlige virkninger for verken miljø eller samfunn. 

 

Vi ber med dette om at saken behandles så raskt som mulig. 

Skulle det være uklarheter eller spørsmål til søknaden, ta kontakt med undertegnet 

på e-post eller telefon. 

 

 

Med hilsen 

for Drag Arkitektur og Byggteknikk AS 

 

 

 

 

Anniken Røksland 
Tlf.: 406 25 353 

E-post: anniken.roksland@dragark.no 

 

 

Vedlegg: 

Søknadsdokumenter 
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