
Kasernevegen 19 T 37 93 23 00 Bank: 2901 07 40264 Kommune nr. 4219 www.e-h.kommune.no 
4735 Evje E post@e-h.kommune.no Skatt: 6345 06 09376 Org.nr. 964 966 109  

       
  
       
   

Saksframlegg 

Evje og Hornnes kommune 
          

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
95/21 Planutvalget 21.10.2021 

 

Endring av reguleringsplan for Kyrkjebygda, planID 197901 - nye 
regulerte tomtegrenser  
Planutvalgets behandling av sak  95/2021 i møte den: 21.10.2021 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
  
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 gis det tillatelse til endring av regulert 
tomtegrense i reguleringsplan for Kyrkjebygda, planID 197901, som omsøkt. Begrunnelse for 
vedtaket fremkommer av saksutredningen. 
Saksbehandlingsgebyr faktureres i henhold til kommunens gebyrregulativ for 2021, jfr. Pbl. 
§ 33.1. 
Faktura ettersendes. 
 
 Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 gis det tillatelse til endring av 
regulert tomtegrense i reguleringsplan for Kyrkjebygda, planID 197901, som 
omsøkt. Begrunnelse for vedtaket fremkommer av saksutredningen. 

Saksbehandlingsgebyr faktureres i henhold til kommunens gebyrregulativ for 2021, jfr. Pbl. § 
33.1. Faktura ettersendes. 
 

 

Saksutredning 

Bakgrunn for saken 
Odd Hynnekleiv, grunneier av gbnr. 56/148, søker om en endring av reguleringsplan for 
Kyrkjebygda, planID 197901.  
I reguleringsplanen er det regulert inn tomtegrenser. Det er ønskelig å endre tomtegrensene 
for eiendom gbnr. 56/148. De tynne svarte heltrukne strekene er regulerte tomtegrenser, de 
røde stiplede er dagens eiendomsgrense. De blå strekene er ønskede nye tomtegrenser. 

Saksmappe: 2021/631-3  
Saksbehandler: STL   
Dato: 08.10.2021  
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Merknader 
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. Endringen er nabovarslet, og det er ikke kommet noen merknader. 
 
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 
Utviklingen i området har blitt noe annerledes enn man hadde sett for seg når man regulerte i 
1979. Eier av 56/148 har gjort avtale med 56/22 om at deler av eiendommen skal deles og 
tilfalle 56/148. Blå heltrukken linje i kartet under viser forslag til nye tomtegrenser for gbnr. 
56/148. Forslaget endrer tomtestørrelsen på 3 andre tomter i reguleringsplanen (markert 
med rødt i plankartet under.   
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De regulerte tomtegrensene i reguleringsplanen har ikke tatt hensyn til eksisterende 
eiendomsforhold. Fortettingstomter er regulert inn uavhengig av dette. Dette har medført at 
tomtene berører eiendommer med forskjellige eiere. Rød heltrukken viser regulerte nye 
tomtegrenser, mens de stiplede viser dagens eiendomsgrenser. Planen legger opp til at 
disse eiendomsgrensene skal oppheves ved oppretting av fortettingstomter. 
 
Om man tillater en endring av regulerte tomtegrenser for gnr. 56/148 vil antall mulige 
boligtomter være likt, men de 3 berørte tomtene vil få redusert størrelser. Tomtestørrelsen på 
disse vil bli på mellom 850- 900 kvm. Endringen medfører ikke endret adkomst til planlagte 
tomter.  
 
Etter Kommunedirektørens mening vil de nye tomtestørrelsene være tilfredsstillende for 
boligbebyggelse, og den omsøkte endringen vil i liten grad påvirker gjennomføringen av 
planen for øvrig. Endringene går ikke utover hovedrammene eller berører viktige natur- og 
friluftsområder. Det har derfor ikke vært behov for å følge saksbehandlingen til utarbeidelse 
av ny plan, men man kan gjøre endingen gjennom en forenklet saksbehandling.  
 
Planutvalget rådes til å gjennomføre endringen som foreslått.  
 
 

Evje, 27.10.2021 

Kommunedirektøren 

 

Vedlegg 

1 Søknad om endring av plan- Kyrkjebygda, planID 197901. Søker: Odd Hynnekleiv 

2 Kartutsnitt etter endring 

3 Kartutsnitt før endring 

 

Andre dokumenter i saken: 

Reguleringsplan for Kyrkjebygda, planID 197901


