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Delegert vedtak - Gbnr 11/327, 11/353 Mindre reguleringsendring Kammen 
Administrativt vedtak etter delegert myndighet. 
 
 
Sammendrag: 
Kragerø kommune har mottatt søknad om reguleringsendring etter forenklet prosess i 2016179 – 
Kammen som medfører en justering av formålsgrenser mellom 11/353, 11/327 og friområde LF5.  
Ved å redusere størrelsen på friluftsarealet vil hyttetomt g/bnr. 11/353 kunne øke fra 381m² til 435m² og 
g/bnr. 11/327 frå 368 m² til 412m². 
 
 
Kommunedirektørens vedtak: 
Det vedtas en reguleringsendring i 2016179 – Kammen som medfører følgende justering i plankartet:  
1. Tomtegrense mellom 11/353 og 11/327 justeres lengre inn i friområdet jfr. foreslått endring vedlagt i 
søknad datert 10.02.22 .  
Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Hovedutvalget for plan og bygg med hjemmel i plan- og 
bygningsloven §§ 12-12 og 12-14. 
 
 
Saksgang: 
Eventuell tidliggere politisk behandling: 
 
Reguleringsendring etter forenklet prosess - justering av formålsgrenser mellom 11/353, 11/327 og 
friområde.  
Kragerø kommune har mottatt en søknad om mindre reguleringsendring i tilknytning til plan id 2016179 – 
Kammen der en ønsker å justere tomtegrensene mellom 11/353, 11/327 og friområde(LF5). 
 
En vil i denne saken komme inn på følgende forhold: 
1. Vurdering om det er mindre reguleringsendring 
2. Kort presentasjon av hva saken gjelder 
3. Gjennomgang av uttaler 
4. Kommunedirektørens vurdering og konklusjon 
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1. Vurdering om det er mindre reguleringsendring 
Etter at uttalefristen for varslinger er passert har kommunedirektøren vurdert at søknaden kan behandles 
som en mindre reguleringsendring etter pbl §12-14. Det reises ofte spørsmål om hva som kan anses for 
"mindre reguleringsendring" av reguleringsplan. I noen grad må det være opp til et skjønn i det enkelte 
tilfelle hvor grensen går. Det er heller ikke gitt uttømmende retningslinjer jfr. tidligere lov. Selv om mindre 
endring av reguleringsplan behandles noe enklere enn reguleringsendring etter §12- 14 jfr. § 28-1 i 
gammel pbl. gjelder bestemmelsene om samråd og medvirkning også for slike endringer, dvs. at bl.a. 
berørte sektormyndigheter må gis anledning til å uttale seg. Det er ikke klageadgang på avslag på en 
mindre reguleringsendring. 
 
Grensegangen mellom ordinær regulering og en mindre endring av reguleringsplan er et 
skjønnsspørsmål som må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Viktige forutsetninger for å gjennomføre 
planen skal ikke forandres nevneverdig dersom endringen skal kunne behandles som "mindre endring", 
noe en vurderer at denne justeringen ikke medfører. Dersom det er tvil om endringen er mindre, bør 
saken uansett behandles som en ordinærreguleringsendring etter § 12-14. 
 
Etter en samlet vurdering konkluderer en med at dette dreier seg om mindre endring, da viktige 
forutsetninger for å gjennomføre planen ikke blir endret og det omfatter kun justering av plankart og 
bestemmelser av mindre omfang. Dette vil så langt en vurderer det således komme inn under begrepet 
forenklet behandling av reguleringsendring og saken blir derfor fremmet etter §12-14. 
 
 
2. Kort presentasjon av hva saken gjelder: 
Kommunalområde Samfunn v/ enhet for Bygg og areal mottok den 10.02.2022 søknad om 
reguleringsendring etter forenklet prosess for reguleringsplan for Kammen. Tomtene som er regulert til 
fritidsboligene innenfor planen er av varierende størrelser. To av tomtene som grenser til friluftsformålet. 
LF5 er små og det ønskes å øke størrelsen på tomtene. 
 
Foreslåtte endringer 
Endringen går ut på å justere formålsgrensen mot friluftsområdet som ligger mellom tomtene 
g/bnr.11/353 og 11/327. 
Ved å redusere størrelsen på friluftsarealet vil hyttetomt g/bnr. 11/353 kunne øke til 435m² og 
g/bnr. 11/327 til 412m². 
 
Endringen som ønskes medfører kun endring i plankartet. Reguleringsbestemmelsene videreføres 
uforandret. 
 

  
Utsnitt gjeldende plan                                      Forslag til endring 
 
 
3. Gjennomgang av uttaler 
 
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark: 
«Statsforvalterens fagavdelinger finner at planforslaget ikke kommer i konflikt med nasjonale og 
viktige regionale interesser vi er satt til å ivareta.» 
 
Vestfold og Telemark fylkeskommune: 
«Med forutsetning om at grøntkorridoren sikres i planen, kan vi kan ikke se at dette prosjektet vil 
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være til hinder for allmenhetens tilgang til viktige friluftsområder. Vestfold og Telemark 
fylkeskommune har ut ifra regionale og nasjonale interesser, ingen ytterligere kommentarer til 
planendringen.» 
 
Barn, unge: 
Ingen kjente konsekvenser.  
 
Sikkerhet og beredskap:  
Ingen kjente konsekvenser.  
 
Trafikksikkerhet, parkering m.m.: 
Ingen kjente konsekvenser.  
 
Universell utforming:  
Ingen kjente konsekvenser. 
 
 
4. Kommunedirektørens vurdering og konklusjon  
Planforslaget befinner seg på Kammen, Stabbestad, og kommunedirektøren anser forslagets endring av 
formålsgrenser i området som akseptabelt. Endringer knyttet til flytting av formålsgrenser vurderes som 
naturlig for de to tomtene slik det fremgår av endringsforslaget, og reguleringsplanen som helhet anses 
som ivaretatt. 
 
Innregulert friluftsområde LF5 skal fungere som grøntkorridor gjennom fritidsbebyggelsen, slik at 
allmennheten kan nå friluftsområdene på en naturlig måte. Endringen vil føre til at friluftsområdet blir noe 
smalere, men vil fortsatt fungere som en grøntkorridor. Justering av formålsgrenser vil ikke ha en negativ 
påvirkning på viktige natur- og friluftsområde, eller andre grøntområder, da korridoren kun blir smalere. 
 
Endringen er i tråd med eksisterende plan, der formålet med friluftsområde som grøntkorridor 
videreføres. 
 
Kommunedirektøren viser til gjennomgang og vurdering i pkt. 1-3 og vil derfor etter en samlet vurdering 
og etter delegert myndighet vedta reguleringsendring etter forenklet behandling som medfører følgende 
endringer i 2016179 – Kammen:  
 
Plankart: 1. Justere tomtegrensene mellom 11/353, 11/327 og friområde(GN3) slik de stemmer med 
oppmerkede endringer. 
 
 
Klagerett 
Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark innen 3 uker fra mottak av vedtaket. 
Evet. Klage sendes til Kragerø kommune, Pb. 128, 3791 Kragerø eller til post@kragero.kommune.no. 
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
 
 
Kopi til:  

         
 
 
 


