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Administrativt vedtak saksnr.: 802/21 
 
Endring av detaljregulering for Takåsen, planID 201103 - Fjerning av 
vendhammer 
 
Administrativt vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 gis det tillatelse til endring av 
detaljregulering for Takåsen, planID 201103 som omsøkt. Begrunnelse for 
vedtaket fremkommer av saksutredningen. 

Vilkår: 

 Oppdatert plankart oversendes kommunen i pdf og sosi-format innen 
17.12.2021. 

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

 
Bakgrunn for saken 

Drag Arkitektur og Byggteknikk AS søker på vegne av tiltakshaver Takåsen Hyttefelt AS om 
endring av plankartet i detaljregulering for Takåsen, planID 201103 etter plan- og 
bygningslovens §12-14. 
Endringen går ut på å fjerne vendhammeren mellom T-10 og T-11. Kartene under viser 
dagens plankart til venstre og forslag til nytt plankart til høyre. Forslag til nytt plankart er sist 
revidert 18.10.2021. 
 

Delegert myndighet gitt i Planutvalget 01.07.2021, PS 53/21. 
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Søkers begrunnelse for endring av plankart:  
I vedtatt reguleringsplan er det i område ved T-07, T-08, T-08, T-10 og T-11 regulert inn en 
vendehammer mellom T-10 og T-11. Tomt T-08 er søkt inn med en planeringshøyde på 
C+501,5 moh. T-11 er søkt inn med en planeringshøyde på C+509,5. Veien imellom disse 
tomene vil ligge på C+504,3 moh. Høydeforskjellen på vei og T-11 er på mer enn 5 meter, og 
en opparbeidelse av vendehammer på østsiden av veien vil skape store skjæringer i terrenget, 
og vil derfor være lite fordelaktig å oppføre her. Høydeforskjellen mellom T-08 og vei er på ca. 
3 meter, og det vil også her være uhensiktsmessig å etablere vendehammeren på grunn av 
store høydeforskjeller og skjæringer i terrenget. Veien hvor vendehammer er anlagt er en 
privat felles vei som kun skal benyttes til T-06, T-07 og T-08 – Totalt 3 fritidsboliger. Det er 
mulighet for å snu på egen tomt for alle tomtene, og det anses derfor ikke nødvendig med en 
vendehammer i enden av denne veien. Det søkes derfor om å fjerne den regulerte 
vendehammeren. 
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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/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 enig med søkers begrunnelse for at det ikke er behov for en 
snuhammer i enden av vegen, og at det er en bedre løsning å ikke etablere den, med tanke 
på hvor store terrenginngrep den medfører.  
 
 
Sammendrag/konklusjon 
Kommunedirektøren tillater en endring av reguleringsplanen som omsøkt. Plankart 
oppdateres og oversendes kommunen innen 17.12.2021. 
 
 
 
 
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt inne fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

Statsforvalteren er klageinstans for vedtak gjort av kommunen i forvaltningssaker. 
 

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, 
jf. forvaltningsloven § 42.  Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og 
regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.  

 

 
 
 
Med hilsen 
Evje og Hornnes kommune 
 
 
Siv Therese Kile Lie 
Plan- og miljøleder 
 
Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 
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Kopi til: 
TAKÅSEN HYTTEFELT AS c/o Ann Thorild Abusdal Nils Heglands veg 82  EVJE 
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