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Saksframlegg 

Evje og Hornnes kommune 
          

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
107/21 Planutvalget 11.11.2021 

 

Endring av detaljregulering for Lauvaasgården, planID 201114 - ny 
veg og rekkefølgekrav vann og avløpsløsning  
Planutvalgets behandling av sak  107/2021 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 bestemmelser 
og plankart i detaljregulering for Lauvaasgården, planID 201114 som omsøkt. Begrunnelse 
for vedtaket fremkommer av saksutredningen. 
  
Vilkår:  

 Plankartet oppdateres med ny adkomstveg, og oversendes kommunen i pdf og sosi 
innen 17.12.2021 

  
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 bestemmelser 
og plankart i detaljregulering for Lauvaasgården, planID 201114 som omsøkt. Begrunnelse 
for vedtaket fremkommer av saksutredningen. 

Vilkår:  

 Plankartet oppdateres med ny adkomstveg, og oversendes kommunen i pdf og sosi innen 
17.12.2021 

 

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

 

Saksutredning 

Sammendrag 

Saksmappe: 2021/673-7  
Saksbehandler: STL   
Dato: 28.10.2021  
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Kommunedirektøren foreslår at Planutvalget vedtar omsøkt endring av bestemmelser og 
plankart. Plankartet oppdateres med ny adkomstveg til gbnr. 65/48. 

Kommunen oppdaterer bestemmelsene med følgende: 

 «§8.1 Rammetillatelse for tiltak i planområdet kan ikke gis før det foreligger en samlet plan for 
vann og avløp i tråd med reguleringsplanen. Unntatt fra bestemmelsen er eksisterende tomt 
gnr. 65/48 og 65/47, samt tomt 2 og tomt 3, i felt F26.»  

«§8.2 c) Samlet plan for VA, strøm og kommunikasjon (bredbånd, telefon, kabel-TV) skal 
leveres med søknad om tiltak innenfor områdene Bff a-c og Bff d-f. Samlet plan for VA leveres 
enten ved innleggelse av vann på tomt gnr. 65/48, eller ved søknad om tiltak på tomt 2 og tomt 
3 i felt F26. Tomt gnr. 65 bnr. 47 i felt F26 kan etablere et eget anlegg uten samlet plan.»  

«§ 8.4.3.1 Fritidsbebyggelse- frittliggende fritidsbebyggelse, tomt 2-3 og gnr/bnr 65/47, 65/48  

a) Det kan etableres inntil 3 separate bygninger på hver tomt. I tillegg til primærbygget med 
hovedfunksjonene kan det etableres anneks, garasje, vedskjul, skibod. Tomtene skal ikke 
seksjoneres.  

b) Samlet BYA for hver tomt skal ikke overstige BYA=230 m2. Primærbygget skal ikke overstige 
BYA=150 m2. Sekundærbygg skal ikke overstige hhv. BYA=40 m2 og BYA=15 m2. 

c) Maksimal mønehøyde på hovedhytten skal være 5,5 m målt fra gulvhøgde/sokkelhøyde. 
Maksimal mønehøyde på sekundærbygg skal være 4 m fra gulvhøyde/sokkelhøyde. Byggene 
skal ha saltak med takvinkel mellom 15 og 25 grader.  

d) Hyttene skal ligge lavest mulig i terrenget. Største tillatte mur- eller pillarhøyde er 30 cm i 
flatt terreng og 70 cm i skråterreng.  

e) Bygningene skal harmonere med omgivelsene når det gjelder utforming, materialvalg og 
fargevalg. Bygninger på samme tomt skal harmonere.  

f) Taktekking skal være i et ikke reflekterende materiale.» 

 
Bakgrunn for saken 
Arne Solum søkte, i brev datert 21.09.2021, om endring av detaljregulering for Lauvaasgården 
for å etablere vei til eksisterende fritidsbolig på gbnr. 65/48. Ved grundigere gjennomgang av 
planbestemmelsene så ble det oppdaget at det ikke er lagd bestemmelser for eksisterende 
fritidsboliger (gbnr. 65/48 og 65/47) og tomt 2 og 3, som ligger mellom fylkesvegen og 
Høvringsvatnet. Det står heller ikke noe om vann- og avløpsløsninger. Kommunen varslet 
grunneiere i området, 28.09.2021, om forslag til endring av bestemmelsene. Det kom ikke 
noen nye innspill til endringer, og forslag til endring av plan legges nå frem til politisk 
behandling. 
 
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.»... 
 
Endring av bestemmelsene 
I området på vestsiden av fylkesvegen ligger det i dag 2 eksisterende fritidsboliger, og det er 
regulert inn 2 nye tomter. For at man skal kunne behandle søknader i dette området er det 
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nødvendig å oppdatere bestemmelsene slik at søker og byggesaksbehandler har føringer å 
forholde seg til. Kartet under viser hvor tomtene ligger. 

 
 
Det søkes om følgende 3 endringer av bestemmelsene: 

Endring 1  

§8.1 a) suppleres med følgende setning: Unntatt fra bestemmelsen er eksisterende tomt gnr. 
65/48 og 65/47, samt tomt 2 og tomt 3 i felt F26.  

Ny bestemmelse vil da bli slik:  

«§8.1 Rammetillatelse for tiltak i planområdet kan ikke gis før det foreligger en samlet plan for 
vann og avløp i tråd med reguleringsplanen. Unntatt fra bestemmelsen er eksisterende tomt 
gnr. 65/48 og 65/47, samt tomt 2 og tomt 3, i felt F26.»  

Grunnen til denne bestemmelsen må endres, er at det i planarbeidet ikke ser ut til at det har 
vært meningen at området vest for fylkesvegen skulle være en del av en samlet V/A-plan (vann 
og avløpsplan). Bestemmelsen må derfor presiseres slik at kravet til samlet plan ikke gjelder 
for disse 4 tomtene.  

Endring 2  

§8.2 c) endres også slik at eksisterende tomt gnr. 65/48 og 65/47, samt tomt 2 og tomt 3 ikke 
skal være en del av samlet plan for VA. Dette gjøres ved å presisere at det skal lages en 
samlet plan for VA, strøm og kommunikasjon for de nye feltene Bff a-c i felt F26 og en samlet 
plan for Bff d-f i felt F27. Ved innlegging av V/A i eksisterende hytte på gnr. 65 bnr. 48 så skal 
det etableres et felles anlegg sammen med tomt 2 og tomt 3. Eksisterende fritidsbolig på gnr. 
64 bnr. 47 kan etablere et eget anlegg.  

Dagens bestemmelse:  

§8.2 c) Samlet plan for VA, strøm og kommunikasjon (bredbånd, telefon, kabel-TV) skal 
leveres med søknad om tiltak innenfor planområdet  

Ny bestemmelse vil da bli slik:  
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«§8.2 c) Samlet plan for VA, strøm og kommunikasjon (bredbånd, telefon, kabel-TV) skal 
leveres med søknad om tiltak innenfor områdene Bff a-c og Bff d-f. Samlet plan for VA leveres 
enten ved innleggelse av vann på tomt gnr. 65/48, eller ved søknad om tiltak på tomt 2 og tomt 
3 i felt F26. Tomt gnr. 65 bnr. 47 i felt F26 kan etablere et eget anlegg uten samlet plan.»  

I dette tilfellet ser vi det som naturlig at tomt 65/48 ses i sammenheng med tomt 2 og 3. Tomt 
65/47 ligger for seg selv, og det er ikke naturlig at det stilles krav til at denne skal ha et felles 
anlegg.  

Endring 3  

Det legges inn en ny bestemmelse; § 8.4.3.1 som gir konkrete bestemmelser til utforming av 
bygninger, antall osv.  

Forslag til ny bestemmelse:  

«§ 8.4.3.1 Fritidsbebyggelse- frittliggende fritidsbebyggelse, tomt 2-3 og gnr/bnr 65/47, 65/48  

a) Det kan etableres inntil 3 separate bygninger på hver tomt. I tillegg til primærbygget med 
hovedfunksjonene kan det etableres anneks, garasje, vedskjul, skibod. Tomtene skal ikke 
seksjoneres.  

b) Samlet BYA for hver tomt skal ikke overstige BYA=230 m2. Primærbygget skal ikke overstige 
BYA=150 m2. Sekundærbygg skal ikke overstige hhv. BYA=40 m2 og BYA=15 m2. 

c) Maksimal mønehøyde på hovedhytten skal være 5,5 m målt fra gulvhøgde/sokkelhøyde. 
Maksimal mønehøyde på sekundærbygg skal være 4 m fra gulvhøyde/sokkelhøyde. Byggene 
skal ha saltak med takvinkel mellom 15 og 25 grader.  

d) Hyttene skal ligge lavest mulig i terrenget. Største tillatte mur- eller pillarhøyde er 30 cm i 
flatt terreng og 70 cm i skråterreng.  

e) Bygningene skal harmonere med omgivelsene når det gjelder utforming, materialvalg og 
fargevalg. Bygninger på samme tomt skal harmonere.  

f) Taktekking skal være i et ikke reflekterende materiale.» 

 
Endring av plankart 
Grunneier av gbnr. 65/48 ønsker å regulere inn adkomstveg til eksisterende fritidsbolig. Kartet 
under viser ønsket tracè.  
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Vegen er planlagt i relativt flatt terreng, bortsett fra ca. 25 meter med svak skråning og 
kryssing av en mindre bekk. Vil ikke bli større vegfylling enn 0,75 meter ifht omkringliggende 
terreng. Vegstandard skogsbilveg klasse 3. 
 
Vurderinger og konsekvenser 
Kommunedirektøren mener den omsøkte endringen i liten grad påvirker gjennomføringen av 
planen for øvrig. Endringene går 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. 

Vurdering etter naturmangfoldsloven  

Etter naturmangfoldlovens § 7 skal de miljørettslige prinsippene i § 8 til 12 legges til grunn 
som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet.  

Kunnskap om naturmangfold er hentet fra Miljødirektoratets Naturbase. Det er ikke registrert 
prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter eller verdifulle arter i 
planområdet. Det er heller ikke registrert utvalgte naturtyper, truede eller nær truede 
naturtyper på Norsk rødliste for 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 etter administrasjonens oppfatning 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, 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, 15.11.2021 
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Kommunedirektøren 

 

Vedlegg 

1 Varsel om endring av reguleringsplan for Lauvaasgården, planID 201114 - 
supplering av bestemmelser 

2 Dagens gjeldende bestemmelser 

3 Søknad om mindre endring av reguleringsplan F 26 på eiendommen Lauvås gnr. 
65 bnr. 2 og 3. 

4 Oversiktskart reguleringsplan 

5 Situasjonskart 

6 Tilbakemelding vedr. endring av reg.plan for Lauvaasgården, planID 201114 


