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Saksframlegg 

Evje og Hornnes kommune 
          

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
106/21 Planutvalget 11.11.2021 

 

Endring av reguleringsplan for Høgås hyttefelt, planID 200402- 
utnyttelsesgrad  
Planutvalgets behandling av sak  106/2021 i møte den: 11.11.2021 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
  
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 gis det tillatelse til endring av bestemmelse 
3.4 i reguleringsplan for Høgås hyttefelt, planID 200402.  
  
Ny bestemmelse: 
«BYA skal ikke overstige 230 m2 per tomt. For tomter med areal større enn 1500 m2 skal 
BYA ikke overstige 15 %. I tillegg til en fritidsbolig kan det etableres 2 bygg til, type 
bod/uthus/anneks, på tomta. Bod/uthus/anneks skal ikke ha større BYA enn 15 m2.  
  
Eventuell carport/garasje skal bygges som tilbygg til hytta og skal dermed inkluderes i BYA. 
Utforming av uthus og annekser skal tilpasse seg hovedformen på hytta. Det skal være 2 
parkeringsplasser per tomt» 
  
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 bestemmelse 
3.4 i reguleringsplan for Høgås hyttefelt, planID 200402.  

Ny bestemmelse: 

«BYA skal ikke overstige 230 m2 per tomt. For tomter med areal større enn 1500 m2 skal 
BYA ikke overstige 15 %. I tillegg til en fritidsbolig kan det etableres 2 bygg til, type 
bod/uthus/anneks, på tomta. Bod/uthus/anneks skal ikke ha større BYA enn 15 m2.  

Eventuell carport/garasje skal bygges som tilbygg til hytta og skal dermed inkluderes i BYA. 
Utforming av uthus og annekser skal tilpasse seg hovedformen på hytta. Det skal være 2 
parkeringsplasser per tomt» 

Saksmappe: 2021/689-2  
Saksbehandler: STL   
Dato: 11.10.2021  
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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 

Ingeniør Wiberg søker på vegne av Høgås hyttefelt v/Trygve Jokelid om endring av 
reguleringsbestemmelsene for Høgås hyttefelt, planID 200402. 
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Søkers beskrivelse av endringen 

Søker ønsker å endre punkt 3.4. i gjeldende bestemmelser.  

 

Gjeldende bestemmelse 3.4: 

 «TU skal ikke overstige 0,15. Boder skal ikke være større enn 15 m2. Eventuell carport 
skal bygges som tilbygg til hytta og skal regnes med i det bebygde areal. Utforming av 
uthus og annekser skal tilpasse seg hovedformen på hytta.» 

 
Punkt 3.4 ønskes endra til:  
«For hver tomt skal samlet BYA ikke overstige BYA = 230 m2 og det kan maksimalt etableres 
3 bygninger på tomta. 2 biloppstillingsplasser skal medregnes i maks. BYA. Det kan bygges 
inntil 2 boder/ uthus/ anneks på hver tomt, BYA må ikke overstige 15 m2 pr enhet. Eventuell 
carport/ garasje skal bygges som tilbygg til hytta og skal regnes med i det bebygde areal. 
Utforming av uthus og annekser skal tilpasse seg hovedformen på hytta.» 
 
Endringene er ifølge søker knytta opp mot spesielt 3 forhold:  

1) De minste tomtene er på mellom 700 – 800m2. Med en TU på 0,15 kan du maksimalt 
bygge mellom 105 og 120m2 BYA. Dette er forholdvis lite, da det er anledning til å 
bygge bod/ uthus/ anneks på inntil 15 m2, samt at etter nye regler inngår det 2 
biloppstillingsplasser i BYA på 36m2. Det vil då berre vere mogleg å bygg ei hytte på 
mellom 54 – 69 m2 BYA.  

2) Når planen blei godkjent i 2004 inngjekk ikkje 2 biloppstillingsplassar på 36 m2 i TU på 
0,15.  

3) I nabo felta som er regulert i seinare tid, er samla BYA satt til vesentleg høgare enn TU 
på 0,15. På ei tomt som er på 800 m2, vil TU bli 0,28, då er dei 2 biloppstellingsplassane 
medrekna. Dei fleste tomtene er på over 1000 m2, og TU vil då ligge under 0,23.  
 

Søker mener endringene ikke vil medføre nevneverdige konsekvenser for allerede bebygde 
hytter. Med ein BYA på maksimalt 230 m2, er dette omtrent det fleire av tomtene nå er bebygd 
med, når me tar med biloppstillingsplassane i det totale BYA. Utbygger ser det som fornuftig å 
gjøre denne endringa, slik at hyttefeltet kan bli mer attraktivt. 

 

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.»... 

 

Merknader 

Bjørn Vidar Hellnes, gnr. 56, bnr. 205 

Hadde helst sett for seg at endringen ble angitt i % fremfor m2 slik at utnyttelsen blir sett i 
forhold til tomtestørrelse. Gir mindre tetthet og mer åpenhet i områder med små tomter. 
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Søkers kommentar:  

Merknaden vurderes bare som en kommentar. I gamle bestemmelser er det brukt TU, 
merknaden går på at TU bør endres, men ikke bruke BYA. I dag brukes BYA og ikke TU. 

 

Kommunedirektørens kommentar:  

Merknaden fra nabo er relevant og det stemmer at ved bruk av % fremfor m2 så vil mindre 
tomter i noen tilfeller bli mindre utbygd. På Høgås, så ligger de fleste tomter rundt 1 mål og 
enda større. Det er noen få tomter ned mot 750 m2. Kommunedirektøren ser det derfor som 
greit å benytte seg av m2 for å få en hensiktsmessig utnytting slik søker beskriver. 

 

Vurderinger og konsekvenser 

Beregning av total utnyttelsesgrad, TU, skal per. definisjon inkludere areal til parkering. Dette 
var også gjeldende når reguleringsplanen ble vedtatt i 2004. Det har vist seg at kommunens 
tidligere praksis i Høgås byggefelt har vært å ikke inkludere parkeringsarealet. De aller fleste 
tomter i feltet er bygd ut etter kommunens praksis, dvs. man har gått ut fra at 
bygningsmassens BYA ikke skal overskride 15 % av tomtearealet.  

Det er 74 regulerte tomter innenfor planområdet der 59 stk er bebygd/tiltak omsøkt, og 15 
tomter er ledige. Den minste tomten i feltet (A2-2) er på ca 760 m2, mens de fleste ligger 
rundt 1-1,5 daa. Foreslått endring vil dermed ikke berøre disse i negativ grad, da de enten vil 
få en høyere utnyttingsgrad eller lik som i dag (15% av 1500 m2 er tilnærmet 230 m2).  

Det er derimot noen tomter som er over 1,5 daa, og ett par tomter som har et areal på 
mellom 2-2,6 daa. Disse vil få en lavere utnyttingsgrad enn tidligere ved å sette BYA til 230 
m2. Tomtene er allerede utbygd med høyere utnyttingsgrad, og de vil dermed ikke ha 
mulighet til å etablere mer bebyggelse hvis bestemmelsene endres som omsøkt. Denne 
konsekvensen av omsøkt endring er ikke omtalt i nabovarselet som er sendt ut til alle 
hytteeiere på Høgås. Søker har skrevet følgende i nabovarselet:  

«Endringene er nøye vurdert av planlegger. Det vil ikkje medføre nevneverdige 
konsekvenser for allerede bebygde hytter. Med ein BYA på maksimalt 230 m2, er dette 
omtrent det fleire av tomtene nå er bebygd med, når me tar med biloppstillingsplassane i det 
totale BYA.» 

Etter Kommunedirektørens mening kan man ikke gjennomføre en større begrensning på 
disse tomtene uten at grunneiere er tydelig opplyst om konsekvensene. Kommunedirektøren 
beholder derfor 15 % utnyttelse på disse tomtene, men endrer beregningsmåten fra TU til 
BYA. Dette vil da videreføre kommunens tidligere beregningspraksis i området for disse 
tomtene.   

I planbeskrivelsen står det at det skal være satt av plass til to parkeringsplasser pr. hytte. 
Dette er ikke nevnt i gjeldende bestemmelser. Bestemmelsen suppleres.  

 

Kommunedirektøren har følgende forslag til ny bestemmelse: 

«BYA skal ikke overstige 230 m2 per tomt. For tomter med areal større enn 1500 m2 skal 
BYA ikke overstige 15 %. I tillegg til en fritidsbolig kan det etableres 2 bygg til, type 
bod/uthus/anneks, på tomta. Bod/uthus/anneks skal ikke ha større BYA enn 15 m2.  
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Eventuell carport/garasje skal bygges som tilbygg til hytta og skal dermed inkluderes i BYA. 
Utforming av uthus og annekser skal tilpasse seg hovedformen på hytta. Det skal være 2 
parkeringsplasser per tomt.» 

 

Konklusjon 

Kommunedirektøren mener foreslått endringen i liten grad påvirker gjennomføringen av 
planen for øvrig. Det vurderes derfor å ikke være behov for å følge saksbehandlingen til 
utarbeidelse av ny plan, men endringen kan gjøres gjennom en forenklet saksbehandling.  

Planutvalget rådes til å gjennomføre endringen av bestemmelsene slik Kommunedirektøren 
har foreslått.  

 

Evje, 15.11.2021 

Kommunedirektøren 

 

Vedlegg 

1 Søknad om endring av pkt. 3.4 i reguleringsbestemmelser for Høgås hyttefelt, 
planID: 200402 

2 Svar på nabovarsel 

Andre dokumenter i saken: 

Plandokumenter for Høgås hyttefelt, planID 200402


