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Reguleringsendring for gnr. 16, bnr. 471 og 279, Evenskjer 
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Med hjemmel i plan og bygningsloven §12-14, 2. ledd innvilges søknad om 

reguleringsendring som omsøkt.  

2. Ny detaljregulering er gitt Plan ID: 1913201802. 

 
Bakgrunn for saken: 
 
VEDTAK: SØKNAD OM MINDRE REGULERINGSENDRING FOR GNR. 16, BNR. 471 og 279, EVENSKJER 
Det foreligger søknad om reguleringsendring for Revegårdsveien 10, 12, 14 og 16 i henhold til plan- og 
bygningsloven (pbl) § 12-14, 2. ledd.  
Hensikten med reguleringsendringen er å skaffe hjemmel til utvidelse av Møllerstua med to leiligheter, 
fellesstue og personalbase. I forbindelse med utvidelse av Møllerstua, er plansituasjonen oppdatert 
slik at den ivaretar både eksisterende bygg, parkering og utearealer, samtidig som det legges til rette 
for ytterligere utvidelser hvis det blir påkrevet.  De deler av Friluftsområde (SF) langs elva og gangstien 
som brukes allment, berøres ikke, og videreføres i henhold til gjeldende formål utenfor planområdet. 
Området hvor det søkes reguleringsendring inngår i gjeldende Reguleringsplan for Evenskjer sentrum, 
av 04.09.2003. Arealet innenfor ny plan, er i gjeldende plan avsatt til offentlig formål/administrative 
bygg (O2), boligformål/konsentrert småhusbebyggelse (B1) og friluftsområde (SF).  
 
Omsøkte planendringer 
1. Følgende endringer gjøres i plankartet:  

 Hele planområdet avsettes til bebyggelse og anlegg – offentlig tjenesteyting (o_BOP).  

 Følgende formål endres/faller bort:  

o Administrative bygg (O2) – arealet til ETS Medisinske senter.  
o Konsentrert småhusbebyggelse (B) – arealet til Møllerstua.  
o Deler av Friluftsområde (SF) – dette er arealer som i dag allerede benyttes til parkering og   
     «hage»/grønnstruktur rundt eksisterende bebyggelse.  
 

2. Følgende endringer gjøres i bestemmelsene: 

 Oppdatert og fornyet i sin helhet for planområdet. Gjeldende plans bestemmelser for 

området er prinsipielt videreført, men oppdatert iht. til dagens norm og i samsvar med 

planlagt nybygg.  

 Det er tatt inn krav om HC-parkering og sykkelparkering ved inngang til Møllerstua. 

 



 
 
Vedlegg: 
Søknad om mindre reguleringsendring for del av gnr. 16, bnr. 471 og 279, Evenskjer (Møllerstua) 
Evenskjer omsorgsboliger_Møllerstua_Søknad om mindre reguleringsendring 17.12.2019 
Vedlegg 1_Evenskjer omsorgsboliger_Møllerstua_Plankart A3_16.12.2019 
Vedlegg 2_Evenskjer omsorgsboliger_Møllerstua_Søknad om mindre 
reguleringsendring_Bestemmelser 16.12.2019 
Vedlegg 2_Evenskjer omsorgsboliger_Møllerstua_Søknad om mindre 
reguleringsendring_Bestemmelser 16.12.2019 
Vedlegg 3_Evenskjer omsorgsboliger_Møllerstua_Planvarsel_18.10.2018 
Vedlegg 4_Evenskjer omsorgsboliger_Møllerstua_Planvarsel_7 innspill 
201802 
 

 
 
Saksopplysninger: 
 
Planprosess 
Det er avholdt oppstartsmøte 04.07.2018 med kommunen hvor konklusjonen var at planarbeidet 
kunne anbefales igangsatt.  
Endringen er varslet til naboer og regionale myndigheter. Det innkom 7 innspill til søknaden. 
Forslagsstiller har vurdert innspillene i søknaden, og det har vært dialog med kommunen i prosessen. 
Vurderingene er forelagt kommunen, som har gitt sin tilslutning til dem. Merknaden fra Skånland NFU 
er ivaretatt og behandlet ved at informasjon og diskusjon om prosjektløsninger er gjennomgått i møter 
og dialog i etterkant av planvarsel, jf. avklaringer med Husbanken omkring tiltakets boenheter/drift.  
Innkomne merknader, utforming og løsninger har (tidligere) Skånland kommune drøftet med 
Husbanken. Kommunen har søkt og mottatt tilsagn om investeringstilskudd til nye omsorgsboliger fra 
Husbanken i brev datert 10.12.2019. De nye omsorgsboligene er tilrettelagt for i planendringen.  
Etter kommunens vurdering kan søknaden behandles som en forenkla reguleringsendring etter plan- 
og bygningsloven § 12-14, 2. ledd med bakgrunn i tiltakets omfang og konsekvens for omgivelsene. 
Det foreligger ingen innspill av en slik karakter at endringen ikke kan gjennomføres. Hensynet til viktige 
natur eller friluftsområder vil heller ikke bli berørt. Endringen utfyller og oppdaterer reguleringen uten 
å gå ut over hovedrammene i planen og vil ikke hindre gjennomføring av planen for øvrig.  
 
I henhold til delegeringsreglement, administrativ delegering, kan vedtak av endringer innenfor 
rammene av plan- og bygningslovens § 12-14, 2. ledd fattes av enhetsleder ved Plan og byggesak. 
Følgende vedtak fattes: 
 
Vedtak 

1. Med hjemmel i plan og bygningsloven §12-14, 2. ledd innvilges søknad om 

reguleringsendring som omsøkt.  

2. Ny detaljregulering er gitt Plan ID: 1913201802. 

Vedtaket kan påklages innen tre uker i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven  
§ 29. En eventuell klage skal være skriftlig og begrunnet, og sendes til: 
Tjeldsund kommune, Postboks 240, 9439 Evenskjer eller post@tjeldsund.kommune.no 
 
 
Jan Egil Strand         Ivar Hartviksen 
Enhetsleder         Saksbehandler 
Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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