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Saksframlegg 

Evje og Hornnes kommune 
          

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
52/20 Planutvalget 02.07.2020 
   

 

Søknad om endring av detaljregulering for Bekkerhus boligfelt, gnr. 
50, bnr. 140  
Planutvalget s behandling av sak 52/2020  i møte den  02.07.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. 
  
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 gis det tillatelse til omsøkt endring av 
bestemmelsene i Detaljregulering for Bekkerhus boligfelt, planID 201501. 
Planbeskrivelse revidert 21.04.2020 og bestemmelser revidert 20.04.2020 erstatter tidligere 
vedtatte plandokumenter. 
Saksbehandlingsgebyr faktureres i henhold til kommunens gebyrregulativ for 2020, jfr. Pbl. 
§ 33.1. Faktura ettersendes. 
  
 
 Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 gis det tillatelse til omsøkt endring av 
bestemmelsene i Detaljregulering for Bekkerhus boligfelt, planID 201501.  

Planbeskrivelse revidert 21.04.2020 og bestemmelser revidert 20.04.2020 erstatter tidligere 
vedtatte plandokumenter.   

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

 

 

Saksutredning 

Sammendrag/ konklusjon 
Utvalget rådes til å gjennomføre endringen av Detaljregulering for Bekkerhus, planID  201501, 
som foreslått.  
 
Bakgrunn for saken 

Saksmappe: 2020/327-3  
Saksbehandler: STL   
Dato: 05.06.2020  
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Norsk Byggservice AS søker på vegne av Byggmester Erling Eliassen om en endring av 
Detaljregulering for Bekkerhus boligfelt, planID 201501. Reguleringsplanen ble vedtatt i 2016. 
Da la den opp til 10 to-mannsboliger. Salget har gått litt treigt, og utbygger ser at markedet 
etterspør andre typer boliger. De ønsker derfor å endre planen slik at det også tillates etablert 
eneboliger i feltet. Forslag til endret planbeskrivelse og endret bestemmelser er vedlagt saken. 
Endringen har vært nabovarslet og det er ikke kommet merknader til selve endringen. Det er 
kommet merknader fra en nabo i forhold til dagens situasjon i området, der det blir uttrykt et 
ønske om at byggeområdet skal fullføres. Søker har svart på merknaden, men 
Kommunedirektøren anser at den ikke er relevant for saken. 
Kartet nedenfor viser hvor området ligger.  

 
 
Formelt grunnlag 
PBL § 12-14  
...«For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som 
for utarbeiding av ny plan. 

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 
Kommunedirektøren mener den omsøkte endringen i liten grad påvirker gjennomføringen av 
planen for øvrig. Endringene går heller ikke utover hovedrammene eller berører viktige natur- 
og friluftsområder. Det vil derfor ikke være behov for å følge saksbehandlingen til utarbeidelse 
av ny plan, men gjøre en forenklet saksbehandling. Kommunedirektøren har vurdert at det ikke 
er behov for å sende søknaden på høring til andre offentlige etater, da endringene er av en 
slik art at deres interesseområder ikke blir berørt. 

Kommunedirektøren er av den mening at det ikke vil ha en negativ effekt på området at antall 
boenheter kan bli noe lavere enn opprinnelig plan la opp til. Når det viser seg at markedet 
etterspør eneboliger i dette området så bør kommunen også legge til rette for at dette kan 
etableres.  

Endringen er vurdert etter prinsippene i §§ 8-12 i Naturmangfoldsloven. I og meg at området 
er grovplanert og gjort utbyggingsklart så er det lite trolig at det skal være endringer i 
naturmangfoldet i etterkant av planvedtak i 2016. Kunnskap om naturmangfold er hentet fra 
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Artsdatabankens Artskart og Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase. Det er ikke registrert 
prioriterte arter, truede eller nær truede arter eller verdifulle arter i planområdet. Det er heller 
ikke registrert utvalgte naturtyper, truede eller nær truede naturtyper eller verdifulle naturtyper. 
Det er ikke framkommet andre opplysninger i saken som tyder på at det er slike arter eller 
naturtyper i planområdet. 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 endringen 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.  
 
 
Planutvalget rådes til å gjennomføre endringen av reguleringsplanen som foreslått. 

Evje, 07.07.2020 

Kommunedirektøren 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om endring 

2 160603-vedtatte-bestemmelser- Endringer 

3 201501-planbeskrivelse 

4 Svar på nabovarsel 

5 Mottatt merknad på nabovarsel 


