
Arkivsak: 2017/1370 - 5     

Arkiv: L12 

Saksbehandler: Tiril Wormdal Selboe       
 
         

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
 Utvalg for teknikk, næring og kultur 12.09.2017 
 Formannskapet 19.09.2017 

Mindre endring reguleringsplan Evangtunet gbnr 170/94 
 

Rådmannens innstilling: 
I henhold til § 12-14 i plan og bygningsloven vedtas mindre endring av delfelt BK1 og GB1 i 
reguleringsplanen for Evangtunet. Reguleringsplankartet datert 16.6.2017 erstatter tilsvarende 
område i gjeldene reguleringsplankart for Evangtunet datert 24.6.2010. 
 
 
 
 
 
 
 

VEDLEGG: 
1 Reguleringsplankart datert 16.06.2017 
2 Søknad om mindre endring av reguleringsplan datert 23.06.2017 
3 Gjeldene bestemmelser datert 5.11.2010 
4 Gjeldene plankart datert 24.6.2010 
5 Illustrasjonsplan datert 06.06.2017 
6 Oversendelse av innspill - Evangtunet 
7 Varslingsuttalelse fra Erik Eie 

 
 

 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Det vises til innsendt søknad om mindre endring av reguleringsplan datert 23.06.2017. Endringen 
av gjeldene detaljreguleringsplan Evangtunet vedtatt 13.12.2011 omfatter delområdet BK1 
(konsentrert småhusbebyggelse) og GB1 (garasjeanlegg for boliger).  
 
Ønsket reguleringsendring omfatter mindre endring av boligstruktur (endring av byggegrense og 
formålsgrensen) og endring av tenkt parkeringsløsning i området. Hovedtrekkene i gjeldene 
reguleringsplan videreføres. Mindre endring fører utelukkende til endringer i 
reguleringsplankartet. Reguleringsbestemmelsene for området videreføres i sin helhet.  



 
Figur 1. Gjeldene reguleringsplankart til venstre. Forslag til endring av reguleringsplankartet til høyre. 
 
Boligstruktur i området  
Det foreslås å øke antallet boenheter fra 50 til 54 i planområdet. For å kunne anlegge seks 
leiligheter med større areal enn øvrige boenheter, justeres byggegrensen for å utvide tre av de 
planlagte byggene i planområdet. Utnyttelsesgrad, byggehøyder, kjøreveier (Evangveien) og 
innkjøringspunkt forblir uendret.  
 
Gjennomføring av endringene medfører at noen byggegrenser må justeres noe. Byggegrensene 
ut mot jernbanen endres ikke. I tillegg justeres formålsgrensen i en mindre del sør-øst i 
planområdet, formålet «garasjeanlegg for boliger» redusert noe mens formålet «byggeområde for 
konsentrert småhusbebyggelse» økes noe. 
 
Parkering  
I gjeldende reguleringsplan er lagt opp til å etablere 1,75 parkeringsplasser per boenhet. 
Gjeldene reguleringsbestemmelsene stiller krav om at kommuneplanens parkeringskrav skal 
oppfylles. Kommuneplanens arealdel § 1.17 gir at det skal etableres maksimum 1,5 plasser for 1-
2 roms leiligheter og 2 plasser for 3-5 roms leiligheter. For hver boenhet skal det anlegges 
minimum 1 parkeringsplass. Kommuneplanen for Årnes angir ikke egne parkeringsbestemmelser.  
 
Ved omregulering foreslås det å planlegge for 1,5 parkeringsplasser per boenhet. 
Parkeringsplassene er tenkt opparbeidet med 1 parkeringsplass i carport per boenhet. 
Resterende andel av parkeringsplassen planlegges som markparkering, blant annet for gjester. 
Denne reduksjonen i antallet parkeringsplasser gjør at det frigjøres areal som tidligere var tiltenkt 
parkering til boligbebyggelse.  
 
VURDERING: 
Rådmannen har vurdert at forslag til omregulering som en positiv reguleringsendring. Området er 
omdisponert til boligformål fra dyrket mark og en høyere boligtetthet i området som er relativt 
nært Årnes sentrum anses som positivt. Utvidelse av tre av byggene for å anlegge seks større 
leiligheter er positiv for en differensiert boligtypologi i området.  
 



En reduksjon fra planlagte 1,75 parkeringsplasser til 1,5 er i henhold til parkeringsbestemmelsene 
i kommuneplanens arealdel. Det vurderes som positivt å gå ned på parkeringsdekningen for å 
frigjøre arealer til boligbebyggelse. Med sin plassering i nær tilknytning til Årnes sentrum er det i 
henhold til regionale føringer med en reduksjon i antallet parkeringsplasser i sentrumsnære 
områder. 
 
Omsøk endring er vurdert som en mindre endring av detaljregulering for Evangtunet i henhold til 
§ 12-14 i plan- og bygningsloven. For endring av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser 
som for utarbeiding av ny plan. Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte 
myndigheter. Videre skal eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, og 
andre berørte,  gis anledning til å uttale seg. Planendringen er ikke hørt hos overordnete 
myndigheter, ettersom endringen ikke er vurdert til å stride med overordnete føringer eller 
stat/fylkesansvarsområde. Det er registrert innkommet to kommentarer ved nabovarsling:  
 
 
 
Innspill fra Lise Eli Shøyen Hansen datert 2.7.2017 
 
 
Innkommet kommentar  
Så vidt jeg forstår påvirker ikke denne endringen min eiendom på noen måte. Dette har jeg også 
fått opplyst pr telefonsamtale med Ekker (tiltakshavers konsulent) 21.6.2017. 
Forøvrig skulle jeg gjerne hatt opplysninger om nedleggelse av høyspentledningen berører min 
eiendom. Dersom nåværende trafostasjon blir flyttet, kan dette ha betydning for valg av trase for 
min nye avkjørsel. 
 
 
Rådmannens kommentar  
Det stemmer at eiendommen ikke inngår i planområde. Reguleringsendringen fører ikke til 
direkte endringer for eiendommen.  
Reguleringsplanen angir ikke plassering av trafo i planområdet. Tidspunkt for nedleggelse av 
høyspentledning er usikkert, men vil trolig gjennomføres i løpet av en 5 årsperiode. Dette skal 
utføres av privat utbygger og vil avhenge av utbyggingstakt. Rådmannen har ikke kunnskap om 
mulig flytting av trafostasjon.  
 
 
Innspill fra Eirk Eie datert 23.6.2017 
 
 
Innkommet kommentar  
Har ingen innsigelser på endring av reguleringsplan for del av Evangtunet for gnr/bnr 170/94. 
 
 
Rådmannens kommentar  
Innspillet tas til orientering. 
 
 
 
KONKLUSJON: 
I henhold til § 12-14 i plan- og bygningsloven anbefaler rådmannen at mindre endring av delfelt 
BK1 og GB1 i reguleringsplanen for Evangtunet vedtas. Reguleringsplankartet datert 16.6.2017 
erstatter tilsvarende område i gjeldene reguleringsplankart datert 24.6.2010. 
 
 
 


