
EIGERSUND KOMMUNE
Planteknisk utvalg

MØTEINNKALLING

Utvalg: Planteknisk utvalg
Møtested: Formannskapssalen
Dato: 21.10.2014 Tidspunkt: 12:00

BEFARING:
Kl 08.15 Avreise fra rådhuset.

Kl 08.50 Sak 202/14 Varsel om pålegg om opprydding samt varsel om ileggelse av tvangsmulkt -
Forsøpling og forurensning - gnr. 116 bnr. 2 og bnr. 16, Sirdalsveien, Helleland

KL 09.50 Sak 205/14 Dispensasjon - Bolig - gnr. 60 bnr. 719 - Charles Svendsen, Ladbergveien 2 -
Hellvik

Kl 10.25 Sak 204/14 Dispensasjon - Riving av eksisterende båthus og oppføring av nytt - gnr. 8 bnr. 
64 - Øyvind Bjørløw, Fugloddveien

Kl 11.00 Sak 203 /14 Søknad om dispensasjon fra plankrav for deling av eiendommene gnr. 46 bnr. 
159 og 24 - Jørgen Carlsen, Nyeveien, Hafsøy

Kl 11.15 Orientering om utbygging av nytt vannverk –Revsvatnet-  v/vann- og avløpssjef 
Annbjørg Elve Skofteland

Kl 12.00 Møtestart formannskapssalen, rådhuset 4 etasje.
         Befaringstidspunkt er å regne som ca. tidspunkt, det må regnes
              minimum +/- 15 min. hver vei. 

Saksliste:
Sak nr. Sakstittel L

194/14 Avgjøres av utvalget:
Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 21.10.2014

195/14 Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 23.09.2014

196/14 Søknad om dispensasjon for fradeling av en parsell med bolig og garasje i LNF-
område - gnr. 118 bnr. 2 - Tor Olav Gya - Gyaveien 91 - 2. gangs behandling

197/14 Søknad om konsesjon til erverv av fallrettigheter - gnr./bnr. 
46/48,46/55,46/134 og 47/74 - Desconda AS

198/14
Søknad om dispensasjon for fradeling av en parsell med eldre bolig i LNF-
område - gnr. 60/813 - Svein Helvig og Elly K. Helvig - Hellviksveien 21 - 2. 
gangs behandling

199/14 Reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien. Klage fra 12 
beboere i Gitleveien, Kabelhusveien og Myllarsveien

200/14 Reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien. Klage fra 
Wenche Høghaug og Logi Freyr Einarsson

Side 1 av 638



Side 2 av3

201/14 Bruksendring fra 1 boenhet til 2 boenheter gnr. 49 bnr. 93 - Kurt Helland, 
Skrafjellveien 6

202/14 Varsel om pålegg om opprydding samt varsel om ileggelse av tvangsmulkt -
Forsøpling og forurensning - gnr. 116 bnr. 2 og bnr. 16, Sirdalsveien, Helleland

203/14 Søknad om dispensasjon fra plankrav for deling av eiendommene gnr. 46 bnr. 
159 og 24 - Jørgen Carlsen, Nyeveien, Hafsøy

204/14 Dispensasjon - Riving av eksisterende båthus og oppføring av nytt - gnr. 8 bnr. 
64 - Øyvind Bjørløw, Fugloddveien

205/14 Dispensasjon - Bolig - gnr. 60 bnr. 719 - Charles Svendsen, Ladbergveien 2 -
Hellvik

206/14 Søknad om redusert behandlingsgebyr - Tillatelse og dispensasjon for deling av 
grunneiendommene gnr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 bnr. 2 - Slettebø, Helleland

207/14 Ny klagebehandling - Dispensasjon/Deling av grunneiendom gnr. 42 bnr. 2 -
Egil Omdal, Øygreisvatnet

208/14
Klage på avslag på søknad om redusert behandlingsgebyr - Tillatelse og 
dispensasjon fra formål i plan og plankrav for oppføring av tilbygg fritidsbolig -
gnr. 92 bnr. 15 - Erik Jacob Berge m.fl., Berge, Helleland

209/14 Søknad om redusert gebyr - Terrasser gnr. 12 bnr. 570 - Nils Olaf Evensen, 
Kjærlighetsstien 7

210/14 Varsel om pålegg om retting - Bod m.m. gnr. 5 bnr. 132 - Jostein Skårland og 
Irene Pollestad, Maurholen

211/14 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 21.10.2014

Egersund, 7. november 2014

Bjørn Reidar Berentsen
Utvalgsleder

Randi S. Haugstad
Utvalgsekretær

Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell
inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det 
foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig 
av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).

- Eventuelle forfall meldes til tlf. 51 46 80 24/993 96 623 til Randi Haugstad
- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:

- Anders Ege (AP) for Renate Tråsavik (AP)
- Dag Rune Skår (FRP) for May Helen H. Ervik (FRP)
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Kommunestyremøte 27.oktober Frist for endring: Fredag 3.oktober
Partienes gruppemøter
Parti Sted Dag Dato Tid kl.
AP Arbeidernes Hus Torsdag 16.oktober 19:30
FRP Formannskapssalen, rådhuset Mandag 13.oktober 18:00
H Formannskapssalen, rådhuset Tirsdag 14.oktober 18:00
KRF Formannskapssalen, rådhuset Mandag 20.oktober 19:00
SP Formannskapssalen, rådhuset Onsdag 15.oktober 19:30
SV Formannskapssalen, rådhuset Torsdag 16.oktober 18:30
V Kulturkontoret, Strandgaten Torsdag 16.oktober 20:00

Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. Enkelte 
saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt. 
Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede 
fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel.

Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på 
kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk.  Kopi av saksdokumentene kan fås 
ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. etasje.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 01.10.2014
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
14/1934
Journalpostløpenr.:
14/26392

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Randi Haugstad
Førstesekretær
51 46 80 24
randi.haugstad@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
194/14 Planteknisk utvalg 21.10.2014

Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 21.10.2014
  

Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 21.10.2014:

Side 4 av 638



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 01.10.2014
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
14/1933
Journalpostløpenr.:
14/26391

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Randi Haugstad
Førstesekretær
51 46 80 24
randi.haugstad@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
195/14 Planteknisk utvalg 21.10.2014

Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 23.09.2014
  

Sammendrag:
Protokoll fra forrige møte i utvalget legges frem for godkjenning av utvalget.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Forslag til vedtak 01.10.2014:

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 23.09.2014 godkjennes.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
362046 Protokoll - PTU 23.09.14.doc
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Utvalg: Planteknisk utvalg
Møtedato: 23.09.2014 Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 16:15
Sak – fra / til: 166/14 - 193/14

Følgende medlemmer møtte:

Berentsen, Bjørn Reidar - AP                          Nygård, Kjell Vidar - H                              
Robertson, Astrid Hetland - H

Kvassheim, Brit L. - V Carlsen, Bjørn - H                              
Gya, Tor Olav - SP                             Sæstad, Alf Tore – KRF
Ervik, May Helen - FRP Gunvaldsen, Bente Skåra - KRF

Følgende medlemmer hadde forfall:
Tråsavik, Renate - AP Sæstad, Roger - AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Ege, Anders - AP Vanglo, Terje - AP

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):
Hovland, Anja – H – sak 191/14 og 166/14 Helland, Hans Petter – FRP – sak 173-174-175/14

Følgende fra administrasjonen/andre møtte:
Utbyggingsleder Per Steinar Berentsen, byggesakssjef Jarle Valle, plansjef Dag Kjetil Tonheim,
jordbrukssjef Steinar Nordvoll, rådgiver Tom Grøsfjell og bygg- og eiendomssjef Helge Waage.

Merknader til møtet:
! Det ble foretatt befaring i sakene 169/14, 170/14, 187/14, 188/14 og 191/14 fra kl.09.00.
! Utbyggingsleder Per Steinar Berentsen fungerte som rådmann i møtet.

Bjørn Reidar Berentsen
Utvalgsleder Randi S. Haugstad

Utvalgssekretær

EIGERSUND KOMMUNE
Planteknisk utvalg
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Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer:

Arbeiderpartiet Varamedlemmer
Bjørn Reidar Berentsen
Roger Sæstad
Renate Tråsavik

1  Anders Ege
2  Toril Åbotnes Iversen
3  Terje Vanglo
4  Inger W. Dyrsand
5  Rolf Magne Skogen

Fremskrittspartiet Varamedlemmer
May Helen H. Ervik 1  Dag Rune Skår

2  Jan Aksel Skadberg
3  Hans Petter Helland

Høyre Varamedlemmer
Kjell Vidar Nygård
Astrid Hetland Robertson
Bjørn Carlsen

1  Anja Hovland
2  Rune Hetland
3  Frank Fredriksen
4  Olaug Noreide
5  Kjetil Bentsen

Kristelig Folkeparti Varamedlemmer
Alf Tore Sæstad
Bente Skåra Gunvaldsen

1  Edmund Iversen
2  Elise Jacobsen
3  Bjørn Arild Omdal
4  Gudrun Uthaug

Senterpartiet Varamedlemmer
Tor Olav Gya 1  Bernt Koldal

2  May Sissel Nodland
3  Johan Egeland

Venstre Varamedlemmer
Brit L. Kvassheim 1  Øyvind Misje

2  Asbjørn Mathisen Rake
3  Birgit Rodvelt

---- 0 ----

Saksliste:
Sak nr. Sakstittel L
166/14 Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 23.09.2014

167/14 Detaljregulering for boligbebyggelse-gnr. 47 bnr. 134, 61  m.fl.-Skaret - 2. 
gangsbehandling

168/14 Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 26.08.2014

169/14 Søknad om dispensasjon for fradeling av en parsell med bolig i LNF-område -
gnr. 60/27 - Kurt Jarle Bertnsen -  Marraveien 22

170/14
Søknad om dispensasjon for fradeling av en parsell med 
forsamlingshus/bedehus til forsamlingshus i LNF-område - gnr. 8 bnr. 3 -
Johnny Hovland - Løyningsveien 40

171/14 Søknad om fradeling av en parsell med formål tilleggsareal til nabobruk gnr. 3 
bnr. 4 - Oddvar Seglem - Segleimsveien 30

172/14 Dispensasjon/tillatelse til riving av bygninger, oppføring av tilbygg og 
bruksendring - Utvidelse av Grand Hotell gnr. 13 bnr. 1926 og 1928 m.fl. -
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Strandgaten 61 og 63 m.fl. - Grand Hotell Egersund AS

173/14 Ny behandling - Klage - Tillatelse til planering/fjerning av masse gnr. 8 bnr. 520 
- T. Holand Eiendom AS, Hovland industriområde

174/14 Vedtak om overtredelsesgebyr - planering/fjerning av masse uten tillatelse -
gnr. 8 bnr. 520 - T. Holand Eiendom AS, Hovland industriområde

175/14 Klage/ søknad om nedsatt gebyr - Pålegg om stans av arbeid - gnr. 8 bnr. 520 -
T. Holand Eiendom AS, Hovland industriområde

176/14 Ny klagebehandling. Terrasse gnr. 12 bnr. 523 - Leif Ove Rødland, 
Kjærlighetsstien 11.

177/14 Omklassifisering av landbruksvei gnr. 9 bnr. 1, 2 og 3 - Vaksvik, Eigerøy. 
Klagebehandling.

178/14 2. gangsbehandling - Dispensasjon bolig og deling - gnr. 115 bnr. 14 - Kristian 
Skadberg, Krossmoveien 640

179/14 2. gangsbehandling - Dispensasjon - Påbygg/Fasadeendring sjøbu gnr. 4 bnr. 1 -
Ove Seglem, Erevik

180/14 Klagebehandling - Tillatelse og dispensasjon for deling av grunneiendom gnr. 
47 bnr. 14 - Astrid Bjørg Eie, Eideveien 19

181/14 Klagebehandling - terrasse med rekkverk og levegg gnr. 12 bnr. 1 fnr. 156 - Dag 
Ove Haddeland, Prestegårdsveien 84

182/14 Klagebehandling - Tillatelse og dispensasjon for oppføring av bolighus - gnr. 13 
bnr. 1466 - Svein Erling og Marion Jensen, Kirkegaten 32

183/14 Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til fritidsbolig - gnr. 123 bnr. 
80 - Magne Kongsvik, Risvikveien 38 B

184/14 Søknad om bortfall av ulovlighetsgebyr - Pålegg om sikring av bygg - gnr. 13 
bnr. 1449 - Rune Haugseng, Kirkegaten 17

185/14 Søknad om reduksjon av gebyr - Bruksendring gnr. 13 bnr. 1599 - Peder 
Clausens gate 28. Egersund sjømannsforening.

186/14 Atkomstvei gnr. 5 bnr. 85 - Anne Jorunn Eriksen, Maurholen. Ny behandling 
etter at ny reguleringsplan er vedtatt

187/14 Søknad om riving og dispensasjon for oppføring av ny fritidsbolig og nytt 
båtnaust gnr. 5 bnr. 28 - Myklebust - Harry Myklebust

188/14 Terrasse med takoverbygg gnr. 60 bnr. 430 - Gunnar Lasse Husebye. Hellvik. 
Pålegg om fjerning av ulovlige tiltak og ileggelse av tvangsmulkt.

189/14 Garasje og tilbygg gnr. 46 bnr. 273 - Audun Tengs, Høgevollsveien 20. Søknad 
om redusert saksbehandlingsgebyr.

190/14 Terrasser gnr. 12 bnr. 570 - Nils Olaf Evensen, Kjærlighetsstien 7. Søknad om 
redusert gebyr.

191/14 Søknad om riving av eksisterende naust og dispensasjon for oppføring av ny 
fritidsbolig - gnr. 60 bnr. 118 og 127 - Asko Rogaland AS, Marren, Hellvik

192/14 Møteplan for 2015
193/14 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 23.09.2014
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166/14: Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 23.09.2014

Spørsmål/orienteringer i møtet 23.09.2014:

23.09.2014 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
29/14:

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) stilte spørsmål om Planteknisk utvalg skal se videre på sak vedr. 
masseuttak i Ytre Torvhus vei, Hovland. 

! May Hetland Ervik (FrP) erklærte seg inhabil i saken og trådte ut da hun er nærmeste nabo 
til området - og har tidligere også vært inhabil i disse sakene som gjelder Ytre Torvhus vei, jf. 
fvl. § 6, 2. ledd.
Det fremkom ikke merknader til saken, og Hans Petter Helland (FRP) tok sete.

                                                                             ---- 0 ----

Nygård viste til at det tidligere i møtet er behandlet 3 saker vedr. T. Holand AS. Ønsker et fakta-
dokument som viser sakens gang/tidslinje vedr. kjøp og salg av disse eiendommer, og de 
tillatelser som er gitt skriftlig i den sammenheng. 
På bakgrunn av dette ble følgende foreslått:

«Planteknisk utvalg ber om et notat/en sak som omhandler kjøp og salg av eiendommer 
til masseuttak i Ytre Torvhus vei, Hovland.»

Votering:
Nygårds forslag enstemmig vedtatt.

30/14:
ALF TORE SÆSTAD (H) stilte spørsmål hva kostnadene for kommunen nå vil bli dersom 
toppdekke med grus og asfalt legges på? Det er registrert at Dalane Energi legger kablene 
oppover Slettebøstronda i gang-sykkelveitrasèen, og at det mangler litt påfyll for å komme opp i 
rett høyde. En avisomtale i Dalane Tidende sier at Dalane Energi skal legge jord over og så det 
igjen. Det ble opplyst da saken ble behandlet politisk at Veivesenet ville bidra med noe økonomi 
til g/s-veiprosjektet. 

UTBYGGINGSLEDER PER STEINAR BERENTSEN svarte at reguleringsplan for gang/sykkel-veien 
ennå ikke er godkjent. Dalane Energi har inngått avtale med grunneierne om at jord skal 
tilbakeføres over kablene. Kostnadene ved å anlegge en G/S-veg på denne strekning – ca. 700 
meter – er grovt anslått til kr 450.00 – 500.00 eks mva.
Kommunen har sammen med Dalane Energi vært i dialog med grunneier av øverste eiendom, og 
her er det gjort avtale om at ny innkjørsel til eiendom legges fra baksiden, fra Svanevassveien. 
Kommunen har også vært en dialog med Statens Vegvesen og informert om muligheten for nå å 
kunne anlegge G/S-veg langs RV. 42. Kommunen har gjort det de kan ang. status i saken.
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31/14:
MAY HELEN H. ERVIK (FRP) stilte spørsmål om det er noen planer for en framtidig utbygging i 
området ved Lagård sykehus.

UTBYGGINGSLEDER PER STEINAR BERENTSEN orienterte om at kommunen holder på med 
utarbeidelse av reguleringsplan for sjukehusområdet. I den forbindelse er det avholdt møter 
med SUS, for å høre hva interesser de har. Planforslaget forventes å bli lagt frem til behandling i 
løpet av året.
Kommunen har planer om å bygge 28 sykehjemsplasser, nytt dagsenter og nye lokaler til fysio-
og ergoterapitjenesten, som i dag holder til i Håndverkshuset. 
Landingsplass for legehelikopteret ligger her i dag og må tas hensyn til ved en utbygging. 
Landingsplass for større helikoptre må lokaliseres andre steder. 

32/14:    
TOR OLAV GYA (SP) stilte spørsmål om holdbarheten på reguleringsplaner. Her er det mange 
tidsintervaller som gjelder.

PLANSJEF DAG KJETIL TONHEIM orienterte om at en må skille på hvilke lover, og tidspunkt de er 
gitt. Reguleringsplaner som gitt før 1.7.2008 er evigvarende. Etter 01.07.2008 er 5 år innført –
men her kan det søkes om forlengelse på 2 år. 

33/14: 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) stilte spørsmål på vegne av naboene om sikkerheten ved en lekeplass 
på Kråkefjellet. Det er midlertidig satt opp et lavt gjerde. Hva er tenkt når dette feltet er ferdig. 
Utbygger hadde ingen planer om å gjøre noe.

UTBYGGINGSLEDER PER STEINAR BERENTSEN svarte at  kommunen tar kontakt med utbygger 
med tanke på eventuelle kostnader i forbindelse med et sikringsgjerde på toppen av Havøy vest. 

PTU-166/14 Vedtak:

Planteknisk utvalg ber om et notat/en sak som omhandler kjøp og salg av eiendommer til 
masseuttak i Ytre Torvhus vei, Hovland.

Vedtaket er enstemmig.

167/14: Detaljregulering for boligbebyggelse-gnr. 47 bnr. 134, 61  m.fl.-Skaret 
- 2. gangsbehandling

Rådmannens forslag til vedtak 25.08.2014:
Planteknisk utvalg vedtar forslag til reguleringsplan for boligbebyggelse på gnr 47 bnr 61, 134 m.fl.-
Skaret, Egersund  med plankart datert 22.08.14 og bestemmelser datert 25.08.14 blir vedtatt som 
fremlagt.

Andre forhold:
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1. Det er fra Eigersund kommune ønskelig at det inngås utbyggingsavtale fort bl.a. å ivareta 
gangforbindelse fra B5 Egrefjellet m.m.. En viser her til kommunens Forutsigbarhetsvedtak.

2. Planens gyldighet forlenges med 2 år, til varighet på 7 år.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.11, jf 12.10.

23.09.2014 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-167/14 Vedtak:

Planteknisk utvalg vedtar forslag til reguleringsplan for boligbebyggelse på gnr 47 bnr 61, 134 
m.fl.-Skaret, Egersund med plankart datert 22.08.14 og bestemmelser datert 25.08.14 blir 
vedtatt som fremlagt.

Andre forhold:
1. Det er fra Eigersund kommune ønskelig at det inngås utbyggingsavtale fort bl.a. å 

ivareta gangforbindelse fra B5 Egrefjellet m.m.. En viser her til kommunens 
Forutsigbarhetsvedtak.

2. Planens gyldighet forlenges med 2 år, til varighet på 7 år.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.11, jf 12.10.

Vedtaket er enstemmig.

168/14: Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 26.08.2014

Forslag til vedtak 01.09.2014:

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 26.08.14 godkjennes.

23.09.2014 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Protokollen enstemmig godkjent.
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PTU-168/14 Vedtak:

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 26.08.14 godkjennes.

Vedtaket er enstemmig.

169/14: Søknad om dispensasjon for fradeling av en parsell med bolig i LNF-
område - gnr. 60/27 - Kurt Jarle Bertnsen -  Marraveien 22 

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Planteknisk utvalg avslår søknad fra Kurt Jarle Berntsen om fradeling av en parsell på ca. 2000 
m2 fra gnr. 60 bnr. 27 i Eigersund med formål bolig i medhold av § 19-2 i plan- og 
bygningsloven, da vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt. Hensynene bak LNF-formål i 
kommuneplanens arealdel og plankravet blir ”vesentlig tilsidesatt”. Det legges særlig vekt på 
omsøkt areal inngår med formål LNF-område i et langsiktig perspektiv. Fordelene er dermed 
heller ikke ”klart større” enn ulempene etter en samlet vurdering. Vedtaket er fattet med 
hjemmel i kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven §§ 11-6 og 19-2.

2. Planteknisk utvalg avslår søknad fra Kurt Jarle Berntsen om fradeling av en parsell på ca. 2000 
m2 fra gnr./bnr. 60/27 i Eigersund med formål bolig i medhold av § 9 og 12 i jordloven. 

23.09.2014 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

! Nytt dokument i saken: Kart for boligområde – gnr 60 bnr.237 m.fl., Hellvik, utdelt på befaring, 
j.nr.14/25707.

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo:
1. «Planteknisk utvalg stiller seg positiv til dispensasjonssøknad fra Kurt Jarle Berntsen for fradeling 

av en parsell på ca. 2000 m2 fra gnr./bnr. 60/27 i et LNF område på kommuneplanens arealdel til 
boligformål.

Hensynene bak område avsatt som LNF-område blir ikke ”vesentlig tilsidesatt”, fordi tomten er 
inneklemt mellom mange eneboliger og har svært liten verdi til landbruksformål. 

Fordelene med dispensasjon for deling av parsell til boligformål i LNF-område, er ”klart større” 
enn ulempene etter en samlet vurdering, fordi:

• Omsøkte fradeling tilsidesetter ikke i vesentlig grad hensynet til arealformålet i 
gjeldende plan, og det foreligger den nødvendige overvekt av fordeler for de 
samfunnsmessige interesser i saken. 
• Det er opparbeidet egen vei til parsellen fra kommunal vei.  
• Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for naturmangfoldet og dermed heller ingen 
belastning for økosystemet. 
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• Søknaden vurderes ikke å ha konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. 

2. Planteknisk utvalg stiller seg positiv til dispensasjonssøknad fra Kurt Jarle Berntsen fra kravet om 
utarbeidelse av reguleringsplan ved deling i LNF-områder i kommuneplanens areadel.

Hensynene bak kravet om utarbeidelse av reguleringsplan blir ikke ”vesentlig tilsidesatt”, fordi 
tomten er inneklemt mellom mange eneboliger og har svært liten verdi til landbruksformål. 

Fordelene med dispensasjon fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan ved deling i LNF-
områder i kommuneplanens areadel av parsell til boligformål, er ”klart større” enn ulempene 
etter en samlet vurdering, fordi:

• Omsøkte fradeling tilsidesetter ikke i vesentlig grad hensynet til arealformålet i 
gjeldende plan, og det foreligger den nødvendige overvekt av fordeler for de 
samfunnsmessige interesser i saken. 
• Det er opparbeidet egen vei til parsellen fra kommunal vei.  
• Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for naturmangfoldet og dermed heller ingen 
belastning for økosystemet. 
• Søknaden vurderes ikke å ha konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. 

Før saken tas til endelig behandling etter plan – og bygningsloven, sendes søknaden på uttalelse 
til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Vedtaket er fattet med hjemmel i 
plan- og bygningsloven § 19-2

3. Planteknisk utvalg gir Kurt Jarle Berntsen tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 2000m2 fra 
gnr./bnr. 60/27 i et LNF område på kommuneplanens arealdel etter jordloven, jf. § 12. Dette 
fordi det ikke er behov for to hus på bruket med hensyn på størrelse og drift.»

Votering:
Nygårds forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling.

PTU-169/14 Vedtak:

1. Planteknisk utvalg stiller seg positiv til dispensasjonssøknad fra Kurt Jarle Berntsen for fradeling 
av en parsell på ca. 2000 m2 fra gnr./bnr. 60/27 i et LNF område på kommuneplanens arealdel til 
boligformål.

Hensynene bak område avsatt som LNF-område blir ikke ”vesentlig tilsidesatt”, fordi tomten er 
inneklemt mellom mange eneboliger og har svært liten verdi til landbruksformål. 

Fordelene med dispensasjon for deling av parsell til boligformål i LNF-område, er ”klart større” 
enn ulempene etter en samlet vurdering, fordi:

• Omsøkte fradeling tilsidesetter ikke i vesentlig grad hensynet til arealformålet i 
gjeldende plan, og det foreligger den nødvendige overvekt av fordeler for de 
samfunnsmessige interesser i saken. 
• Det er opparbeidet egen vei til parsellen fra kommunal vei.  
• Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for naturmangfoldet og dermed heller ingen 
belastning for økosystemet. 
• Søknaden vurderes ikke å ha konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. 
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2. Planteknisk utvalg stiller seg positiv til dispensasjonssøknad fra Kurt Jarle Berntsen fra kravet om 
utarbeidelse av reguleringsplan ved deling i LNF-områder i kommuneplanens areadel.

Hensynene bak kravet om utarbeidelse av reguleringsplan blir ikke ”vesentlig tilsidesatt”, fordi 
tomten er inneklemt mellom mange eneboliger og har svært liten verdi til landbruksformål. 

Fordelene med dispensasjon fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan ved deling i LNF-
områder i kommuneplanens areadel av parsell til boligformål, er ”klart større” enn ulempene 
etter en samlet vurdering, fordi:

• Omsøkte fradeling tilsidesetter ikke i vesentlig grad hensynet til arealformålet i 
gjeldende plan, og det foreligger den nødvendige overvekt av fordeler for de 
samfunnsmessige interesser i saken. 
• Det er opparbeidet egen vei til parsellen fra kommunal vei.  
• Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for naturmangfoldet og dermed heller ingen 
belastning for økosystemet. 
• Søknaden vurderes ikke å ha konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. 

Før saken tas til endelig behandling etter plan – og bygningsloven, sendes søknaden på uttalelse 
til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Vedtaket er fattet med hjemmel i 
plan- og bygningsloven § 19-2

3. Planteknisk utvalg gir Kurt Jarle Berntsen tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 2000m2 fra 
gnr./bnr. 60/27 i et LNF område på kommuneplanens arealdel etter jordloven, jf. § 12. Dette 
fordi det ikke er behov for to hus på bruket med hensyn på størrelse og drift.

Vedtaket er enstemmig.

170/14: Søknad om dispensasjon for fradeling av en parsell med 
forsamlingshus/bedehus til forsamlingshus i LNF-område - gnr. 8 bnr. 3 -
Johnny Hovland - Løyningsveien 40 

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Planteknisk utvalg avslår søknad fra Johnny Hovland om fradeling av en parsell på ca. 500 m2 

fra gnr. 8 bnr. 3 i Eigersund med formål forsamlingshus i medhold av § 19-2 i plan- og 
bygningsloven, da vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt. Hensynene bak plankravet blir 
”vesentlig tilsidesatt”. Det legges særlig vekt på omsøkt areal inngår med formål LNF-område 
i et langsiktig perspektiv. Fordelene er heller ikke ”klart større” enn ulempene etter en 
samlet vurdering.  

2. Planteknisk utvalg avslår søknad fra Johnny Hovland om fradeling av en parsell på ca. 500 m2

fra gnr. 8 bnr. 3 i Eigersund med formål forsamlingshus i medhold av § 9 og 12 i jordloven.

23.09.2014 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----
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KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo:
1. «Planteknisk utvalg stiller seg positiv til dispensasjonssøknad fra Johnny Hovland fra kravet 

om utarbeidelse av reguleringsplan ved deling i LNF-N område i kommuneplanens areadel i 
forbindelse med deling av parsell på ca. 500 m2.

2. Hensynene bak kravet om utarbeidelse av reguleringsplan blir ikke ”vesentlig tilsidesatt”,  
fordi tomten består av forsamlingshus og uproduktivt landbruksareal (annet areal). Arealet 
har ingen verdi til landbruksformål. Fradelingen vil ikke medføre til drifts- eller miljøulemper 
for landbruket i området. 

3. Fordelene med dispensasjon for deling av parsell til boligformål i LNF-område, er ”klart 
større” enn ulempene etter en samlet vurdering, fordi:
! Omsøkte fradeling tilsidesetter ikke i vesentlig grad hensynet til arealformålet i 

gjeldende plan, og det foreligger den nødvendige overvekt av fordeler for de 
samfunnsmessige interesser i saken. 

! Deling medfører uendret bruk. 
! Det er opparbeidet vei. Tiltaket gir ikke ny/endret atkomst.  
! Omsøkt parsell ligger naturlig avgrenset fra resten av eiendommen.  
! Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for naturmangfoldet og dermed heller ingen 

belastning for økosystemet. 
! Søknaden vurderes ikke å ha konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. 

4. Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven §§ 
11-6 og 19-2.

5. Planteknisk utvalg gir Johnny Hovland tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 500m2 fra 
gnr. 8 bnr. 3 i Eigersund med formål forsamlingshus i medhold av § 9 og 12 i jordloven.

6. Før saken tas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen i Rogaland 
og Rogaland fylkeskommune.»

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for Nygårds forslag (Kjell Vidar Nygård 
og Bjørn Carlsen, H + Terje Vanglo, AP).

PTU-170/14 Vedtak:

1. Planteknisk utvalg avslår søknad fra Johnny Hovland om fradeling av en parsell på ca. 500 m2 fra 
gnr. 8 bnr. 3 i Eigersund med formål forsamlingshus i medhold av § 19-2 i plan- og 
bygningsloven, da vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt. Hensynene bak plankravet blir 
”vesentlig tilsidesatt”. Det legges særlig vekt på omsøkt areal inngår med formål LNF-område i 
et langsiktig perspektiv. Fordelene er heller ikke ”klart større” enn ulempene etter en samlet 
vurdering.  

2. Planteknisk utvalg avslår søknad fra Johnny Hovland om fradeling av en parsell på ca. 500 m2 fra 
gnr. 8 bnr. 3 i Eigersund med formål forsamlingshus i medhold av § 9 og 12 i jordloven.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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171/14: Søknad om fradeling av en parsell med formål tilleggsareal til 
nabobruk gnr. 3 bnr. 4 - Oddvar Seglem - Segleimsveien 30

Rådmannens forslag til vedtak :

1. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 
17 dekar fra gnr./bnr. 3/4 i Eigersund kommunene. Det settes som betingelse for deling at 
parsellen selges og legges som tilleggsjord til en eller flere bruk i nærområdet. 

2. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling av en 
parsell på ca. 17 dekar fra gnr./bnr. 3/4 i Eigersund.  
Det settes som betingelse for deling at parsellen selges og legges som tilleggsjord til en eller 
flere bruk i nærområdet.  

23.09.2014 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-171/14 Vedtak:

1. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 17 
dekar fra gnr./bnr. 3/4 i Eigersund kommunene. Det settes som betingelse for deling at parsellen 
selges og legges som tilleggsjord til en eller flere bruk i nærområdet. 

2. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling av en 
parsell på ca. 17 dekar fra gnr./bnr. 3/4 i Eigersund.  
Det settes som betingelse for deling at parsellen selges og legges som tilleggsjord til en eller flere 
bruk i nærområdet.  

Vedtaket er enstemmig.

172/14: Dispensasjon/tillatelse til riving av bygninger, oppføring av tilbygg og 
bruksendring - Utvidelse av Grand Hotell gnr. 13 bnr. 1926 og 1928 m.fl. -
Strandgaten 61 og 63 m.fl. - Grand Hotell Egersund AS

Rådmannens forslag til vedtak 03.09.2014:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 13.05.14 sammenholdt med 
opplysninger i skriv mottatt her 06.06.14 og reviderte tegninger av 10.06.14 om dispensasjon fra 
rivningsforbud og byggehøyde samt tillatelse til rivning, bruksendring og tilbygg på 
eiendommene gnr. 13 bnr. 1926, 1928 m.fl., samt utale fra Rogaland fylkeskommune datert 
15.08.14, og har funnet at dispensasjonen kan gis på vilkår av at Klavitabygget gjenbrukes i 
størst mulig grad i nytt hotellbygg. 
Alternativt at Klavitabygget demonteres og lagres med sikte på framtidig bruk.  
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Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynet bak rivningsforbudet da 
Klavitabygget gjenbrukes i størst mulig grad i nytt hotellbygg. Alternativt blir demontert og 
lagret. Bevaringshensynet blir også ivaretatt ved fotodokumentasjon og antikvarisk oppmåling 
av bygget. 
Videre blir ikke hensynet bak høydebegrensningsbestemmelsen vesentlig tilsidesatt da nytt bygg 
har omtrent like høyde som omkringliggende bebyggelse.

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da tiltaket samler nye og 
eksisterende bygg med et arkitektonisk grep som respekterer de historiske rammer når det 
gjelder form, utseende og materialbruk.

Tiltaket tillates på følgende vilkår:
Før igangsettingstillatelse kan gis må plassering av nybygget være avklart med hensyn til plan-
og bygningsloven § 29-4.
Før igangsettingstillatelse kan gis må berørte eiendommer sammenføyes.
Før igangsettingstillatelse kan gis må branntekniske forhold være avklart.
Byggverk skal ha lydisolerende egenskaper som sikrer tilfredsstillende lydforhold med hensyn på 
luftlyd i brukerområder og på omkringliggende arealer.
Før igangsettingstillatelse kan gis må det foretas en antikvarisk oppmåling av Klavitabygget.
Nybygg/tilbygg må tilpasses og harmonere med omkringliggende bebyggelse. Endelig utforming 
av fasader, detaljering og materialbruk på nybygg/tilbygg må gjøres i dialog og samråd med 
kommunen/fylkeskommunen, før igangsettingstillatelse kan gis.
Rehabilitering og ombygging av Strandgaten 61 og Aarstadgaten 4b og 4c må følge antikvariske 
prinsipper og planlegges og utføres i samråd med vernemyndighetene/ fylkeskommunen. 

Planteknisk utvalg vurderer rivetillatelse til ikke å gi presedens for fremtidige tiltak i 
bevaringsområdet.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og § 20-1.

23.09.2014 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-172/14 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 13.05.14 sammenholdt med 
opplysninger i skriv mottatt her 06.06.14 og reviderte tegninger av 10.06.14 om dispensasjon fra 
rivningsforbud og byggehøyde samt tillatelse til rivning, bruksendring og tilbygg på 
eiendommene gnr. 13 bnr. 1926, 1928 m.fl., samt utale fra Rogaland fylkeskommune datert 
15.08.14, og har funnet at dispensasjonen kan gis på vilkår av at Klavitabygget gjenbrukes i 
størst mulig grad i nytt hotellbygg. 
Alternativt at Klavitabygget demonteres og lagres med sikte på framtidig bruk.  

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynet bak rivningsforbudet da 
Klavitabygget gjenbrukes i størst mulig grad i nytt hotellbygg. Alternativt blir demontert og 
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lagret. Bevaringshensynet blir også ivaretatt ved fotodokumentasjon og antikvarisk oppmåling 
av bygget. 
Videre blir ikke hensynet bak høydebegrensningsbestemmelsen vesentlig tilsidesatt da nytt bygg 
har omtrent like høyde som omkringliggende bebyggelse.

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da tiltaket samler nye og 
eksisterende bygg med et arkitektonisk grep som respekterer de historiske rammer når det 
gjelder form, utseende og materialbruk.

Tiltaket tillates på følgende vilkår:
Før igangsettingstillatelse kan gis må plassering av nybygget være avklart med hensyn til plan-
og bygningsloven § 29-4.
Før igangsettingstillatelse kan gis må berørte eiendommer sammenføyes.
Før igangsettingstillatelse kan gis må branntekniske forhold være avklart.
Byggverk skal ha lydisolerende egenskaper som sikrer tilfredsstillende lydforhold med hensyn på 
luftlyd i brukerområder og på omkringliggende arealer.
Før igangsettingstillatelse kan gis må det foretas en antikvarisk oppmåling av Klavitabygget.
Nybygg/tilbygg må tilpasses og harmonere med omkringliggende bebyggelse. Endelig utforming 
av fasader, detaljering og materialbruk på nybygg/tilbygg må gjøres i dialog og samråd med 
kommunen/fylkeskommunen, før igangsettingstillatelse kan gis.
Rehabilitering og ombygging av Strandgaten 61 og Aarstadgaten 4b og 4c må følge antikvariske 
prinsipper og planlegges og utføres i samråd med vernemyndighetene/ fylkeskommunen. 

Planteknisk utvalg vurderer rivetillatelse til ikke å gi presedens for fremtidige tiltak i
bevaringsområdet.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og § 20-1.

Vedtaket er enstemmig.

173/14: Ny behandling - Klage - Tillatelse til planering/fjerning av masse gnr. 
8 bnr. 520 - T. Holand Eiendom AS, Hovland industriområde

Rådmannens forslag til vedtak 02.09.2014:
A:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage på vilkår for tillatelse til planering/fjerning av masser, 
mottatt her 20.06.14, fra T Holand Maskin AS, men har ikke funnet å ta den til følge. Klagen omtaler 
ingen forhold som ikke var kjent og vurdert på vedtakstidspunktet.

Vilkåret om gjennomføring av tillatelsen innen 4 år er hensiktsmessig for å sikre fremdrift i arbeidene 
samt for å få gjennomført reguleringsplanens formål.

Tillatelse til planering/fjerning av masser på gnr. 8 bnr. 520, fattet som sak PTU-114/14 den 27.05.14 
og BMD 131/14 den 28.03.14 opprettholdes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven § 33.

Klage fra Hovland Båthotell AS, mottatt her 04.07.14, tas til behandling da det foreligger særlige 
grunner som gjør det rimelig å prøve den, jamfør forvaltningsloven § 31.
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Klagen inneholder imidlertid ingen nye momenter som ikke var kjent på vedtakstidspunktet for 
byggetillatelsen og vedtak om omgjøring av byggetillatelse.

Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.

B:
Planteknisk utvalg henstiller til Fylkesmannen i Rogaland om å vurdere T Holand Maskin AS sin 
utslippstillatelse av 25.06.13 på ny i lys av skriv mottatt av kommunen 26.08.14 der beboere på 
Hovland har kommet med merknader til virksomheten.

23.09.2014 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

! May Hetland Ervik (FrP) erklærte seg inhabil i saken og trådte ut da hun er nærmeste nabo til 
området - og har tidligere også vært inhabil i samme sak, jf. fvl. § 6, 2. ledd.
Det fremkom ikke merknader til saken, og Hans Petter Helland (FRP) tok sete.

---- 0 ----

TOR OLAV GYA (SP) foreslo:
«Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage fra T Holand Maskin AS og har funnet å ta den til 
følge da det 4 år er for kort tid til å gjennomføre arbeidene på en økonomisk forsvarlig måte.

Planteknisk utvalgs vedtak av 27.05.14 som sak PTU-114/14 omgjøres og Byggesakssjefens 
vedtak av 28.03.14 som sak BMD 131/14 om tillatelse til planering av eiendommen gnr. 8 bnr. 
520 blir stående. 

Klage fra Hovland Båthotell AS, mottatt her 04.07.14, avvises da den ikke er mottatt av 
kommunen innen klagefristen på 3 uker, jamfør forvaltningsloven § 30. En kan ikke se at 
vilkårene for å ta klagen til behandling etter § 31 er tilstede.

Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. § 30-2 samt reguleringsplan for Hovland industriområde 
samt forvaltningslovens § 33."

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme for Gyas forslag (SP).

PTU-173/14 Vedtak:

A. Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage på vilkår for tillatelse til planering/fjerning av masser, 
mottatt her 20.06.14, fra T Holand Maskin AS, men har ikke funnet å ta den til følge. Klagen 
omtaler ingen forhold som ikke var kjent og vurdert på vedtakstidspunktet.

Vilkåret om gjennomføring av tillatelsen innen 4 år er hensiktsmessig for å sikre fremdrift i 
arbeidene samt for å få gjennomført reguleringsplanens formål.

Tillatelse til planering/fjerning av masser på gnr. 8 bnr. 520, fattet som sak PTU-114/14 den 
27.05.14 og BMD 131/14 den 28.03.14 opprettholdes.
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Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven § 33.

Klage fra Hovland Båthotell AS, mottatt her 04.07.14, tas til behandling da det foreligger særlige 
grunner som gjør det rimelig å prøve den, jamfør forvaltningsloven § 31.
Klagen inneholder imidlertid ingen nye momenter som ikke var kjent på vedtakstidspunktet for 
byggetillatelsen og vedtak om omgjøring av byggetillatelse.

Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.

B. Planteknisk utvalg henstiller til Fylkesmannen i Rogaland om å vurdere T Holand Maskin AS sin 
utslippstillatelse av 25.06.13 på ny i lys av skriv mottatt av kommunen 26.08.14 der beboere på 
Hovland har kommet med merknader til virksomheten.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

174/14: Vedtak om overtredelsesgebyr - planering/fjerning av masse uten 
tillatelse - gnr. 8 bnr. 520 - T. Holand Eiendom AS, Hovland industriområde

Rådmannens forslag til vedtak 16.07.2014:
Planteknisk utvalg finner å fatte vedtak om overtredelsesgebyr med hjemmel i plan- og 
bygningsloven § 32-8 første ledd, bokstav b, for det arbeid som er utført uten skriftlig tillatelse. 
Tillatelse til arbeidet forutsatte dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Arbeidet er dermed ikke 
i det vesentlige i overensstemmelse med plan- og bygningsloven.

Gebyrets størrelse fastsettes med hjemmel i SAK10 § 16-1 (1) bokstav b, punkt 2, til kr.
25.000,-.
I utmålingen av gebyrets størrelse er det i tråd med SAK10 § 16-2 (3) vektlagt at tiltakshaver måtte 
vite at det utførte arbeidet var søknadspliktig etter plan- og bygningsloven og dermed ikke kunne 
utføres uten skriftlig tillatelse. Videre er det vektlagt i tråd med SAK10 § 16-2 (6) at overtredelsen har 
vært i vinnings hensikt da de aktuelle massene er omsatt som del av foretakets øvrige drift. Det 
ulovlige arbeidet har gjort det mulig for foretaket å tilby rimelige masser på en måte som har virket 
konkurransevridende.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

Regning for overtredelsesgebyr ettersendes.

23.09.2014 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
! May Hetland Ervik (FrP) erklærte seg inhabil i saken og trådte ut da hun er nærmeste nabo til 

området - og har tidligere også vært inhabil i samme sak, jf. fvl. § 6, 2. ledd.
Det fremkom ikke merknader til saken, og Hans Petter Helland (FRP) tok sete.

---- 0 ----
! Nytt dokument i saken: Internt notat fra byggesakssjefen, datert 16.09.2014 - vedr. måling av 

skjæringsfot – nytt forslag til vedtak, med vedlegg - nye målinger utført av seksjon kart- og 
oppmåling, datert 12.09.2014 (j.nr.14/24929).
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! På bakgrunn av nye målinger utført 12.09.2014 endret rådmannen sin innstilling slik:

«Det varsles at det vil bli fattet vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr
med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-8 første ledd, bokstav b, for det arbeid
som er utført uten skriftlig tillatelse samt for det arbeid som er utført i strid med skriftlig 
tillatelse. Tillatelse til arbeidet forutsetter dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Arbeidet 
er dermed ikke i det vesentlige i overensstemmelse med plan- og bygningsloven.

Gebyrets størrelse for arbeidet utført uten tillatelse fastsettes med hjemmel i SAK10 § 16-1 (1) 
bokstav b, punkt 2, til kr. 50.000,-.

I utmålingen av gebyrets størrelse er det i tråd med SAK10 § 16-2 (3) vektlagt at tiltakshaver
måtte vite at det utførte arbeidet var søknadspliktig etter plan- og bygningsloven og dermed
ikke kunne utføres uten skriftlig tillatelse. Videre er det vektlagt i tråd med SAK10 § 16-2 (6)
at overtredelsen har vært i vinnings hensikt da de aktuelle massene er omsatt som del av
foretakets øvrige drift. Det ulovlige arbeidet har gjort det mulig for foretaket å tilby rimelige
masser på en måte som har virket konkurransevridende.

Gebyrets størrelse for arbeidet utført i strid med tillatelse fastsettes med hjemmel i SAK10 § 16-1 
(1) bokstav c, punkt 2, til kr. 50.000,-.

I utmålingen av gebyrets størrelse er det i tråd med SAK10 § 16-2 (1) vektlagt at det er gjort 
arbeid på annen manns eiendom samt at dette LNF-arealet er ugjenkallelig tapt. Videre 
vektlegges det etter SAK10 § 16-2 (5) har foretaket hatt økonomisk gevinst ved å bearbeide 
masser som foretaket verken eide eller hadde tillatelse til å ta ut.

Samlet overtredelsesgebyr blir med dette kr. 100.000,-.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

Deres eventuelle kommentarer til vedtaket om overtredelsesgebyr imøteses innen 3 uker.»

TOR OLAV GYA (SP) foreslo:
«Planteknisk utvalg finner ikke grunn til å fatte vedtak om overtredelsesgebyr da kommunens 
representanter har gitt tvetydige tilbakemeldinger tidligere.

Saken avsluttes uten videre forfølgning.»

Votering:
Rådmannens endrede innstilling vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme for Gyas forslag (SP).

PTU-174/14 Vedtak:

Det varsles at det vil bli fattet vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr
med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-8 første ledd, bokstav b, for det arbeid
som er utført uten skriftlig tillatelse samt for det arbeid som er utført i strid med skriftlig 
tillatelse. Tillatelse til arbeidet forutsetter dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Arbeidet 
er dermed ikke i det vesentlige i overensstemmelse med plan- og bygningsloven.
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Gebyrets størrelse for arbeidet utført uten tillatelse fastsettes med hjemmel i SAK10 § 16-1 (1) 
bokstav b, punkt 2, til kr. 50.000,-.

I utmålingen av gebyrets størrelse er det i tråd med SAK10 § 16-2 (3) vektlagt at tiltakshaver
måtte vite at det utførte arbeidet var søknadspliktig etter plan- og bygningsloven og dermed
ikke kunne utføres uten skriftlig tillatelse. Videre er det vektlagt i tråd med SAK10 § 16-2 (6)
at overtredelsen har vært i vinnings hensikt da de aktuelle massene er omsatt som del av
foretakets øvrige drift. Det ulovlige arbeidet har gjort det mulig for foretaket å tilby rimelige
masser på en måte som har virket konkurransevridende.

Gebyrets størrelse for arbeidet utført i strid med tillatelse fastsettes med hjemmel i SAK10 § 16-1 
(1) bokstav c, punkt 2, til kr. 50.000,-.

I utmålingen av gebyrets størrelse er det i tråd med SAK10 § 16-2 (1) vektlagt at det er gjort 
arbeid på annen manns eiendom samt at dette LNF-arealet er ugjenkallelig tapt. Videre 
vektlegges det etter SAK10 § 16-2 (5) har foretaket hatt økonomisk gevinst ved å bearbeide 
masser som foretaket verken eide eller hadde tillatelse til å ta ut.

Samlet overtredelsesgebyr blir med dette kr. 100.000,-.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

Deres eventuelle kommentarer til vedtaket om overtredelsesgebyr imøteses innen 3 uker.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

175/14: Klage/ søknad om nedsatt gebyr - Pålegg om stans av arbeid - gnr. 8 
bnr. 520 - T. Holand Eiendom AS, Hovland industriområde

Rådmannens forslag til vedtak 12.05.2014:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage av 07.04.14 fra T Holand Eiendom AS og har funnet at den 
ikke kan tas til følge. Klagen omtaler ingen forhold som ikke var kjent og vurdert på 
vedtakstidspunktet.

Byggesakssjefens vedtak om pålegg om øyeblikkelig stans, fattet som vedtak BMD 120/14 den 
21.03.14 opprettholdes med den virkning at påløpt ulovlighetsgebyr kreves inn.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven § 33.

Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for avgjørelse.

Videre har Planteknisk utvalg nøye vurdert søknad datert 07.04.14 om nedsatt gebyr fra
T Holand Eiendom AS, og har funnet at søknaden avslås da påløpt gebyr ikke er
åpenbart urimelig i forhold til de kostnadene kommunene har hatt med søknaden, jamfør
gebyrregulativets § 8.

Vedtaket er fattet med hjemmel i § 8 i lokal forskrift om gebyrregulativ for byggesaker.

Side 22 av 638



23.09.2014 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
! May Hetland Ervik (FrP) erklærte seg inhabil i saken og trådte ut da hun er nærmeste nabo til 

området - og har tidligere også vært inhabil i samme sak, jf. fvl. § 6, 2. ledd.
Det fremkom ikke merknader til saken, og Hans Petter Helland (FRP) tok sete.

---- 0 ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-175/14 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage av 07.04.14 fra T Holand Eiendom AS og har funnet at 
den ikke kan tas til følge. Klagen omtaler ingen forhold som ikke var kjent og vurdert på 
vedtakstidspunktet.

Byggesakssjefens vedtak om pålegg om øyeblikkelig stans, fattet som vedtak BMD 120/14 den 
21.03.14 opprettholdes med den virkning at påløpt ulovlighetsgebyr kreves inn.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven § 33.

Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for avgjørelse.

Videre har Planteknisk utvalg nøye vurdert søknad datert 07.04.14 om nedsatt gebyr fra
T Holand Eiendom AS, og har funnet at søknaden avslås da påløpt gebyr ikke er
åpenbart urimelig i forhold til de kostnadene kommunene har hatt med søknaden, jamfør
gebyrregulativets § 8.

Vedtaket er fattet med hjemmel i § 8 i lokal forskrift om gebyrregulativ for byggesaker.

Vedtaket er enstemmig.

176/14: Ny klagebehandling. Terrasse gnr. 12 bnr. 523 - Leif Ove Rødland, 
Kjærlighetsstien 11. 

Rådmannens forslag til vedtak 01.09.2014:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Leif Ove Rødland den 29.04.14 på vedtaket i 
Planteknisk utvalg sak 066/14 den 18.03.14, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen 
ikke tas til følge. Begrunnelsen for dette er at klagen ikke inneholder vesentlige og nye opplysninger 
som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet. Bruk av ikke brennbare materialer vil 
ikke føre til at fordelene ved en dispensasjon blir klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Selv om det benyttes ubrennbare materialer vil hensynene bak § 29-4 i plan- og 
bygningsloven bli vesentlig tilsidesatt. Hensynene bak denne bestemmelsen er i tillegg til reduksjon 
av fare for brannsmitte, å sikre lys, rom og «luft» mellom bygninger.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 20-1, 21-4 og 29-4, jf. 
forvaltningslovens §§ 28 – 36. 
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23.09.2014 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-176/14 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Leif Ove Rødland den 29.04.14 på vedtaket i 
Planteknisk utvalg sak 066/14 den 18.03.14, og har etter en samlet vurdering kommet til at 
klagen ikke tas til følge. Begrunnelsen for dette er at klagen ikke inneholder vesentlige og nye 
opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet. Bruk av ikke 
brennbare materialer vil ikke føre til at fordelene ved en dispensasjon blir klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. Selv om det benyttes ubrennbare materialer vil hensynene 
bak § 29-4 i plan- og bygningsloven bli vesentlig tilsidesatt. Hensynene bak denne bestemmelsen 
er i tillegg til reduksjon av fare for brannsmitte, å sikre lys, rom og «luft» mellom bygninger.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 20-1, 21-4 og 29-4, jf. 
forvaltningslovens §§ 28 – 36. 

Vedtaket er enstemmig.

177/14: Omklassifisering av landbruksvei gnr. 9 bnr. 1, 2 og 3 - Vaksvik, 
Eigerøy. Klagebehandling.

Rådmannens forslag til vedtak 04.08.2014:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Fylkesmannen i Rogaland datert den 04.07.14, der det 
vises til klage datert den 02.05.14, og har etter en samlet vurdering kommet til at klager ikke gis 
medhold ettersom klagen ikke inneholder nye og viktige opplysninger som ikke var kjent da det 
vedtaket det klages over ble fattet.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for videresendelse til settefylkesmann til endelig 
avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36.

23.09.2014 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer (AP).
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PTU-177/14 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Fylkesmannen i Rogaland datert den 04.07.14, 
der det vises til klage datert den 02.05.14, og har etter en samlet vurdering kommet til at klager 
ikke gis medhold ettersom klagen ikke inneholder nye og viktige opplysninger som ikke var kjent 
da det vedtaket det klages over ble fattet.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for videresendelse til settefylkesmann til endelig 
avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36.

Vedtatt med 8 mot 3 stemmer.

178/14: 2. gangsbehandling - Dispensasjon bolig og deling - gnr. 115 bnr. 14 -
Kristian Skadberg, Krossmoveien 640

Rådmannens forslag til vedtak 03.09.2014:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra formål i kommuneplanens arealdel 
og tillatelse til oppføring av bolig og har kommet til at søknaden må avslås.

Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynet bak landbruks-, natur- og friluftsformål med 
særlig hensyn til landbruk (LNF-L) i kommuneplanens arealdel da arealet fortsatt kan ivareta slike 
formål selv om det ikke skulle være lett dyrkbart. Utbygging til boligområde vil øke konfliktnivået i 
landbruket og kan være til hinder for fremtidige landbruksmessige disposisjoner i nærområdet.
Omsøkt areal er i tillegg unødvendig stort og kan være egnet til ytterligere utbygging.

Dispensasjon kan dermed ikke gis.

Det er vektlagt at Fylkesmannen i Rogaland fraråder dispensasjon.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 11-6 og 19-2.

23.09.2014 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
ANDERS EGE (AP) foreslo:

«Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra formål i kommuneplanens 
arealdel og tillatelse til deling og oppføring av bolig på eiendommen gnr. 115 bnr. 14 og har 
kommet til dispensasjon kan gis etter Planteknisk utvalgs befaring i mai 2014.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynet bak formål LNF-L i 
kommuneplanens arealdel da området er uegnet til landbruksformål.

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da området blir brukt og 
forskjønnet.

Det gis samtidig tillatelse etter jordloven §§ 9 og 12 til omdisponering og deling som omsøkt 
med sammenfallende begrunnelse som etter plan- og bygningsloven.
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Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og jordloven §§ 9 og 12.»

Votering:
Eges forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling.

PTU-178/14 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra formål i kommuneplanens 
arealdel og tillatelse til deling og oppføring av bolig på eiendommen gnr. 115 bnr. 14 og har 
kommet til dispensasjon kan gis etter Planteknisk utvalgs befaring i mai 2014.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynet bak formål LNF-L i kommuneplanens 
arealdel da området er uegnet til landbruksformål.

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da området blir brukt og 
forskjønnet.

Det gis samtidig tillatelse etter jordloven §§ 9 og 12 til omdisponering og deling som omsøkt med 
sammenfallende begrunnelse som etter plan- og bygningsloven.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og jordloven §§ 9 og 12.

Vedtaket er enstemmig.

179/14: 2. gangsbehandling - Dispensasjon - Påbygg/Fasadeendring sjøbu gnr. 
4 bnr. 1 - Ove Seglem, Erevik

Rådmannens forslag til vedtak 03.09.2014:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad av 21.08.13 om dispensasjon fra kommuneplanens § 2.13 
om størrelsesbegrensning og tillatelse til påbygg og fasadeendring av naust på eiendommen gnr. 4 
bnr. 1 og har kommet til at den må avslås.

Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynet bak størrelsesbegrensningen i 
kommuneplanens bestemmelse § 2.13 da omsøkt tiltak er vesentlig større enn det kommuneplanen 
åpner for.
Byggeområde for naust er en form for fritidsbebyggelse og det kan dermed ikke legges særlig vekt på 
at tiltakshaver behøver større naust for sitt virke som yrkesfisker da dette ikke er i samsvar med 
kommuneplanens formål.
Videre må det forventes at kommuneplanens forutsetninger er gjennomførbare. Det kan derfor ikke 
tillegges særlig vekt at bygningen er utsatt for hardt vær da bruken av den må tilpasses naturgitte 
forhold.

Dispensasjon kan dermed ikke gis. 

Det er vektlagt at Fylkesmannen i Rogaland har uttalt seg negativt til søknaden.

Side 26 av 638



22

Da bygningen allerede er oppført varsles det med dette at det vil bli fattet pålegg etter plan- og 
bygningslovens § 32-3 om tilbakeføring av bygninger til godkjent utforming dersom dette ikke er 
gjort innen 8 uker etter underretning om dette vedtaket.
Dersom fristen oversittes vil det påløpe dagmulkter på kr. 350,- pr. kalenderdag frem til pålegget er 
etterkommet.

Eventuelle kommentarer til varselet om pålegg imøteses innen 3 uker.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og 19-2 samt 
kommuneplanens arealdel § 2.13.

23.09.2014 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

BJØRN CARLSEN (H) foreslo:
«Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad av 21.08.13 om tillatelse til oppføring av påbygg, 
fasadeendring og dispensasjon fra kommuneplanens § 2.13 om størrelsesbegrensning for naust, 
og har funnet at dispensasjon kan gis etter Planteknisk utvalgs befaring i mai 2014.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsene det søkes 
dispensasjon fra da 

! tiltakshaver er registrert yrkesfisker registrert i fiskermanntallet, og gården har 
lakserettigheter i sjøen. Gården trenger derfor tilgang til sjø, med kaiplass og areal for 
oppbevaring av fiske/fangst redskap

! tiltaket er plassert slik at det gir minimal innvirkning på allmenn ferdsel og tilkomst til 
sjøen

! tiltaket er oppført med høyder som er tilpasset de stedlige forhold vedr høy vannstand, 
og oppstuing av vannmasser

! en søknad etter dagens regelverk ville gitt pålegg om vesentlig høyere kote høyder i 
forhold til høy vannstand og sikker byggehøyde.

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da
! tiltakshaver får tilgang til sjøen for utøvelse av gårdens fiskerettigheter.
! tiltaket har et bebygd areal som anses som nødvendig for oppbevaring av fiske utstyr og 

fangst redskap.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2.»

Votering:
Carlsens forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling.

PTU-179/14 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad av 21.08.13 om tillatelse til oppføring av påbygg, 
fasadeendring og dispensasjon fra kommuneplanens § 2.13 om størrelsesbegrensning for naust, 
og har funnet at dispensasjon kan gis etter Planteknisk utvalgs befaring i mai 2014..
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Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsene det søkes 
dispensasjon fra da 

! tiltakshaver er registrert yrkesfisker registrert i fiskermanntallet, og gården har 
lakserettigheter i sjøen. Gården trenger derfor tilgang til sjø, med kaiplass og areal for 
oppbevaring av fiske/fangst redskap

! tiltaket er plassert slik at det gir minimal innvirkning på allmenn ferdsel og tilkomst til 
sjøen

! tiltaket er oppført med høyder som er tilpasset de stedlige forhold vedr høy vannstand, 
og oppstuing av vannmasser

! en søknad etter dagens regelverk ville gitt pålegg om vesentlig høyere kote høyder i 
forhold til høy vannstand og sikker byggehøyde.

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da
! tiltakshaver får tilgang til sjøen for utøvelse av gårdens fiskerettigheter.
! tiltaket har et bebygd areal som anses som nødvendig for oppbevaring av fiske utstyr og 

fangst redskap.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2.

Vedtaket er enstemmig.

180/14: Klagebehandling - Tillatelse og dispensasjon for deling av 
grunneiendom gnr. 47 bnr. 14 - Astrid Bjørg Eie, Eideveien 19

Rådmannens forslag til vedtak 22.08.2014:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Fylkesmannen i Rogaland i sak PTU 129/14, tilsvar fra 
Astrid Bjørg Eie, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen tas til følge ettersom klagen 
inneholder vesentlige opplysninger som ikke ble tillagt tilstrekkelig vekt da det vedtaket det klages 
over ble fattet.

Vedtaket i sak PTU 129/14 oppheves.

Planteknisk utvalg avslår søknad fra Astrid Bjørg Eie om fradeling av en parsell på ca. 700m2 fra 
eiendommen gnr. 47 bnr. 14 med formål bolig i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2, da 
vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt. Hensynene bak LNF-formål i kommuneplanens arealdel blir 
«vesentlig tilsidesatt». Det legges særlig vekt på at omsøkt areal inngår med formål LNF-område i et 
langsiktig perspektiv. Det legges også vekt på de følger en dispensasjon for deling kan ha øvrige 
steder i kommunen, hvor omsøkt areal grenser til boligområde og arealet på dette tidspunktet ikke 
er fullt utnyttet som landbruksareal. Fordelene er dermed heller ikke «klart større» enn ulempene. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36 og plan- og bygningsloven §§ 11-6 og 
19-2.
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23.09.2014 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

MAY HELEN H. ERVIK (FRP) foreslo:
«Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Fylkesmannen i Rogaland i sak PTU 129/14, 
tilsvar fra Astrid Bjørg Eie, og har etter en samlet vurdering, og etter befaring, kommet til at 
klagen ikke tas til følge ettersom klagen ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke 
var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet.

Vedtaket i sak PTU 129/14 opprettholdes.

Klagen oversendes til Settesfylkesmannen til endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36 og plan- og bygningsloven 
§ 19-2.»

Votering:
Hetland Erviks forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannen innstilling.

PTU-180/14 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Fylkesmannen i Rogaland i sak PTU 129/14, tilsvar 
fra Astrid Bjørg Eie, og har etter en samlet vurdering, og etter befaring, kommet til at klagen ikke 
tas til følge ettersom klagen ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da 
det vedtaket det klages over ble fattet.

Vedtaket i sak PTU 129/14 opprettholdes.

Klagen oversendes til Settesfylkesmannen til endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36 og plan- og bygningsloven 
§ 19-2.

Vedtaket er enstemmig.

181/14: Klagebehandling - terrasse med rekkverk og levegg gnr. 12 bnr. 1 fnr. 
156 - Dag Ove Haddeland, Prestegårdsveien 84

Rådmannens forslag til vedtak 29.08.2014:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra nabo Jacob Hagan, tilsvar fra Dag-Ove Haddeland og 
sakens øvrige dokumenter. PTU har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke tas til følge 
ettersom klagen ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det 
klages over ble fattet.

Vedtaket i sak PTU 136/14 opprettholdes.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.
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Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36 og plan- og bygningsloven § 19-2.

23.09.2014 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-181/14 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra nabo Jacob Hagan, tilsvar fra Dag-Ove Haddeland 
og sakens øvrige dokumenter. PTU har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke tas til 
følge ettersom klagen ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da det 
vedtaket det klages over ble fattet.

Vedtaket i sak PTU 136/14 opprettholdes.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36 og plan- og bygningsloven 
§ 19-2.

Vedtaket er enstemmig.

182/14: Klagebehandling - Tillatelse og dispensasjon for oppføring av bolighus 
- gnr. 13 bnr. 1466 - Svein Erling og Marion Jensen, Kirkegaten 32

Rådmannens forslag til vedtak 29.08.2014:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Liv Thoma, Karen Feyling Thorsen, Vanja Madland, 
Ingunn Marandon og Arild Monsen samt tilsvar til klagen fra Marion og Svein Erling Jensen, og har 
etter en samlet vurdering kommet til at klagene ikke tas til følge ettersom klagene ikke inneholder 
vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da de vedtakene det klages over ble fattet.

Vedtakene i sak PTU 120/14 og BMD 240/14 opprettholdes.

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra Marion og Svein Erling Jensen for 
oppføring av bolighus på eiendommen gnr. 13 bnr. 1466, nabomerknader fra Liv Thoma, Inger 
Brambo og Kjell Edvard Medhaug, Vanja Madland, Karen Feyling Thorsen, Ingunn Marandon og Arild 
Monsen, uttale fra Rogaland fylkeskommune som antikvarisk myndighet, samt gjeldende 
reguleringsplan med bestemmelser for området, og har funnet å kunne gi dispensasjon.

Etter en konkret er det funnet at en dispensasjon for oppføring av bolighus på eiendommen gnr. 13 
bnr. 1466, ikke vil «vesentlig tilsidesette» de hensyn som ligger bak bevaringsformålet i 
bevaringsplanen for Egersund sentrum, ettersom bolighuset har lagt opp til en stil som ligger tett opp 
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til det som allerede er en etablert stil i området, likevel med innslag som viser at det er et bolighus 
som er tegnet og oppført i nyere tid. Det er et hus som er tilpasset den allerede etablerte 
bebyggelsen på en forbilledlig måte, ref. reguleringsbestemmelsenes § 1.

Fordelene med dispensasjonen er «klart større» enn ulempene etter en samlet vurdering, fordi ett 
hovedhensyn bak bevaringsplanen er at bebyggelsen og bebyggelsesmønsteret bevarer sitt historiske 
preg. Det er ikke funnet å kunne tillegge nabomerknadene nevneverdig vekt.  Det legges særlig og 
avgjørende vekt på at boligen er tilpasset den etablerte bebyggelsen på en forbilledlig måte. Det 
legges også stor vekt på at eiendommen har stort uteoppholdsareal og at krav til parkering er løst på 
en god måte. Rådmannen anser det også som svært positivt at omsøkt tomt bebygges.

Etter en konkret vurdering er det funnet at en dispensasjon for oppføring av bolighus på 
eiendommen gnr. 13 bnr. 1466 ikke vil «vesentlig tilsidesette» de hensyn som ligger bak 
avstandsbestemmelsen på 4 meter i plan- og bygningsloven § 29-4 når det gjelder avstand til 
eiendommen gnr. 13 bnr. 2671, ettersom det kun er mindre bod som tillates plassert ved en avstand 
på 0,8 – 1,9 meter fra eiendomsgrensen. Det vises også til at de branntekniske krav vil bli ivaretatt.

Fordelene med dispensasjonen er «klart større» enn ulempene fordi:
1. Tiltaket muliggjør en aktuell og rimelig utnyttelse av en eiendom sentral i Egersund sentrum
2. En dispensasjon som omsøkt bidrar positivt til oppfyllelse av nasjonale og lokale forventninger om 
fortetting
3. Tiltaket tar ikke mer utsikt/sol fra naboer enn det som må påregnes i denne type regulerte 
boligområder
4. Det omsøkte bygg er etter Planteknisk utvalgs vurdering tilpasset terrenget/omgivelsene i 
tilstrekkelig grad.
5. Tiltaket belaster ikke omgivelsene negativt av betydning.

Det er i denne sammenheng ikke funnet å kunne tillegge nabomerknader fra Vanja Madland og Liv 
Thoma nevneverdig vekt. 

Etter en konkret vurdering er det funnet at en dispensasjon for oppføring av bolighus på 
eiendommen gnr. 13 bnr. 1466, ikke vil vesentlig tilsidesette de hensyn som ligger bak 
avstandsbestemmelsen på 4 meter i plan- og bygningsloven § 29-4 når det gjelder avstand til nabo i 
nord da det kun tillates plassert en mindre bod med avstand ca. 3,0 meter fra eiendommen gnr. 13 
bnr. 1775,  og bolighus med avstand ca. 3,0 -3,8 meter til eiendommen eiendommen gnr. 13 bnr. 
1944 i sør hvor det er tilstrekkelig med lys, rom og luft mellom bebyggelsen.

Fordelene med dispensasjonen er «klart større» enn ulempene fordi:
1. Tiltaket muliggjør en aktuell og rimelig utnyttelse av en eiendom sentral i Egersund sentrum
2. En dispensasjon som omsøkt bidrar positivt til oppfyllelse av nasjonale og lokale forventninger om 
fortetting
3. Tiltaket tar ikke mer utsikt/sol fra naboer enn det som må påregnes i denne type regulerte 
boligområder
4. Det omsøkte bygg er etter Planteknisk utvalgs vurdering tilpasset terrenget/omgivelsene i 
tilstrekkelig grad.
5. Tiltaket belaster ikke omgivelsene negativt av betydning.

Det er i denne sammenheng ikke funnet å kunne tillegge nabomerknad fra Karen Feyling Thorsen 
nevneverdig vekt.

Fordelene med dispensasjonen i forhold til eiendommen gnr. 13 bnr. 1944 anses fordelene å være 
klart større enn ulempene ved at eiendommen er brukt til veg og området her vil fremstå som åpent. 
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Det legges særlig og avgjørende vekt på at bolighuset er tilpasset den etablerte bebyggelsen på en 
forbilledlig måte.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven §§ 28-36 og plan- og bygningsloven §§ 12-4 og 
19-2.

Klagene oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

23.09.2014 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-182/14 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Liv Thoma, Karen Feyling Thorsen, Vanja 
Madland, Ingunn Marandon og Arild Monsen samt tilsvar til klagen fra Marion og Svein Erling 
Jensen, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagene ikke tas til følge ettersom klagene 
ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da de vedtakene det klages over 
ble fattet.

Vedtakene i sak PTU 120/14 og BMD 240/14 opprettholdes.

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra Marion og Svein Erling Jensen 
for oppføring av bolighus på eiendommen gnr. 13 bnr. 1466, nabomerknader fra Liv Thoma, 
Inger Brambo og Kjell Edvard Medhaug, Vanja Madland, Karen Feyling Thorsen, Ingunn 
Marandon og Arild Monsen, uttale fra Rogaland fylkeskommune som antikvarisk myndighet, 
samt gjeldende reguleringsplan med bestemmelser for området, og har funnet å kunne gi 
dispensasjon.

Etter en konkret er det funnet at en dispensasjon for oppføring av bolighus på eiendommen gnr. 
13 bnr. 1466, ikke vil «vesentlig tilsidesette» de hensyn som ligger bak bevaringsformålet i 
bevaringsplanen for Egersund sentrum, ettersom bolighuset har lagt opp til en stil som ligger tett 
opp til det som allerede er en etablert stil i området, likevel med innslag som viser at det er et 
bolighus som er tegnet og oppført i nyere tid. Det er et hus som er tilpasset den allerede 
etablerte bebyggelsen på en forbilledlig måte, ref. reguleringsbestemmelsenes § 1.

Fordelene med dispensasjonen er «klart større» enn ulempene etter en samlet vurdering, fordi 
ett hovedhensyn bak bevaringsplanen er at bebyggelsen og bebyggelsesmønsteret bevarer sitt 
historiske preg. Det er ikke funnet å kunne tillegge nabomerknadene nevneverdig vekt.  Det 
legges særlig og avgjørende vekt på at boligen er tilpasset den etablerte bebyggelsen på en 
forbilledlig måte. Det legges også stor vekt på at eiendommen har stort uteoppholdsareal og at 
krav til parkering er løst på en god måte. Rådmannen anser det også som svært positivt at 
omsøkt tomt bebygges.

Etter en konkret vurdering er det funnet at en dispensasjon for oppføring av bolighus på 
eiendommen gnr. 13 bnr. 1466 ikke vil «vesentlig tilsidesette» de hensyn som ligger bak 
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avstandsbestemmelsen på 4 meter i plan- og bygningsloven § 29-4 når det gjelder avstand til 
eiendommen gnr. 13 bnr. 2671, ettersom det kun er mindre bod som tillates plassert ved en 
avstand på 0,8 – 1,9 meter fra eiendomsgrensen. Det vises også til at de branntekniske krav vil 
bli ivaretatt.

Fordelene med dispensasjonen er «klart større» enn ulempene fordi:
1. Tiltaket muliggjør en aktuell og rimelig utnyttelse av en eiendom sentral i Egersund sentrum
2. En dispensasjon som omsøkt bidrar positivt til oppfyllelse av nasjonale og lokale forventninger 
om fortetting
3. Tiltaket tar ikke mer utsikt/sol fra naboer enn det som må påregnes i denne type regulerte 
boligområder
4. Det omsøkte bygg er etter Planteknisk utvalgs vurdering tilpasset terrenget/omgivelsene i 
tilstrekkelig grad.
5. Tiltaket belaster ikke omgivelsene negativt av betydning.

Det er i denne sammenheng ikke funnet å kunne tillegge nabomerknader fra Vanja Madland og 
Liv Thoma nevneverdig vekt. 

Etter en konkret vurdering er det funnet at en dispensasjon for oppføring av bolighus på 
eiendommen gnr. 13 bnr. 1466, ikke vil vesentlig tilsidesette de hensyn som ligger bak 
avstandsbestemmelsen på 4 meter i plan- og bygningsloven § 29-4 når det gjelder avstand til 
nabo i nord da det kun tillates plassert en mindre bod med avstand ca. 3,0 meter fra 
eiendommen gnr. 13 bnr. 1775,  og bolighus med avstand ca. 3,0 -3,8 meter til eiendommen 
eiendommen gnr. 13 bnr. 1944 i sør hvor det er tilstrekkelig med lys, rom og luft mellom 
bebyggelsen.

Fordelene med dispensasjonen er «klart større» enn ulempene fordi:
1. Tiltaket muliggjør en aktuell og rimelig utnyttelse av en eiendom sentral i Egersund sentrum
2. En dispensasjon som omsøkt bidrar positivt til oppfyllelse av nasjonale og lokale forventninger 
om fortetting
3. Tiltaket tar ikke mer utsikt/sol fra naboer enn det som må påregnes i denne type regulerte 
boligområder
4. Det omsøkte bygg er etter Planteknisk utvalgs vurdering tilpasset terrenget/omgivelsene i 
tilstrekkelig grad.
5. Tiltaket belaster ikke omgivelsene negativt av betydning.

Det er i denne sammenheng ikke funnet å kunne tillegge nabomerknad fra Karen Feyling Thorsen 
nevneverdig vekt.

Fordelene med dispensasjonen i forhold til eiendommen gnr. 13 bnr. 1944 anses fordelene å 
være klart større enn ulempene ved at eiendommen er brukt til veg og området her vil fremstå 
som åpent. Det legges særlig og avgjørende vekt på at bolighuset er tilpasset den etablerte 
bebyggelsen på en forbilledlig måte.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven §§ 28-36 og plan- og bygningsloven §§ 12-4 
og 19-2.

Klagene oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Vedtaket er enstemmig.
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183/14: Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til fritidsbolig - gnr. 
123 bnr. 80 - Magne Kongsvik, Risvikveien 38 B

Rådmannens forslag til vedtak 01.08.2014:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Signy Eike-Kongsvik og Magne Kongsvik om 
dispensasjon for oppføring av tilbygg til fritidsbolig på eiendommen gnr. 123 bnr. 80, reguleringsplan 
for Skailand med tilhørende bestemmelser, kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser 
for området, og finner etter en konkret vurdering å måtte avslå søknaden.

Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra blir 
«vesentlig tilsidesatt» og videre at fordelene med tiltaket ikke er «klart større» enn ulempene ved å 
gi dispensasjon. Det legges særlig og avgjørende vekt på reguleringsplanen fra 2006 er forholdsvis ny 
samt at størrelsesbegrensningen på 75m2 er videreført i kommuneplanens arealdel den 06.06.11. 
Vedtatt størrelsesbegrensningen er nøye vurdert gjennom demokratiske prosesser. Det er ikke 
funnet å kunne tillegg Kongsvik fordeler nevneverdig vekt, da en er eller bør kjenne til de regler som 
gjelder for eiendommen når man velger å ha fritidsbolig i området. Det er også vektlagt at andre 
fritidsboligeiere innenfor planområdet med samme generelle begrunnelse kan få forventninger om 
likebehandling. En dispensasjon vil kunne undergrave planen som styringsdokument for området.

Saken må ses i en større sammenheng og løses ved en eventuell reguleringsendring.

Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Skailand og plan- og bygningsloven §§ 12-4 og 
19-2. 

23.09.2014 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-183/14 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Signy Eike-Kongsvik og Magne Kongsvik om 
dispensasjon for oppføring av tilbygg til fritidsbolig på eiendommen gnr. 123 bnr. 80, 
reguleringsplan for Skailand med tilhørende bestemmelser, kommuneplanens arealdel med 
tilhørende bestemmelser for området, og finner etter en konkret vurdering å måtte avslå 
søknaden.

Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra blir 
«vesentlig tilsidesatt» og videre at fordelene med tiltaket ikke er «klart større» enn ulempene 
ved å gi dispensasjon. Det legges særlig og avgjørende vekt på reguleringsplanen fra 2006 er 
forholdsvis ny samt at størrelsesbegrensningen på 75m2 er videreført i kommuneplanens 
arealdel den 06.06.11. Vedtatt størrelsesbegrensningen er nøye vurdert gjennom demokratiske 
prosesser. Det er ikke funnet å kunne tillegg Kongsvik fordeler nevneverdig vekt, da en er eller 
bør kjenne til de regler som gjelder for eiendommen når man velger å ha fritidsbolig i området. 
Det er også vektlagt at andre fritidsboligeiere innenfor planområdet med samme generelle 

Side 34 av 638



30

begrunnelse kan få forventninger om likebehandling. En dispensasjon vil kunne undergrave 
planen som styringsdokument for området.

Saken må ses i en større sammenheng og løses ved en eventuell reguleringsendring.

Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Skailand og plan- og bygningsloven §§ 12-4 
og 19-2. 

Vedtaket er enstemmig.

184/14: Søknad om bortfall av ulovlighetsgebyr - Pålegg om sikring av bygg -
gnr. 13 bnr. 1449 - Rune Haugseng, Kirkegaten 17

Rådmannens forslag til vedtak 01.08.2014:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om bortfall av ulovlighetsgebyr fra Rune Haugseng, og 
har etter en samlet vurdering kommet til at ilagt ulovlighetsgebyr på kr. 9.600,- ikke er åpenbart 
urimelig ut fra det arbeid seksjon byggesak har hatt i saken eller er åpenbart urimelig av andre 
grunner.

Ilagt gebyr på kr. 9.600,- opprettholdes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i gebyrregulativ for plan- og byggesaker i Eigersund kommune
§ 8.

23.09.2014 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-184/14 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om bortfall av ulovlighetsgebyr fra Rune Haugseng, 
og har etter en samlet vurdering kommet til at ilagt ulovlighetsgebyr på kr. 9.600,- ikke er 
åpenbart urimelig ut fra det arbeid seksjon byggesak har hatt i saken eller er åpenbart urimelig 
av andre grunner.

Ilagt gebyr på kr. 9.600,- opprettholdes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i gebyrregulativ for plan- og byggesaker i Eigersund kommune 
§ 8.

Vedtaket er enstemmig.
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185/14: Søknad om reduksjon av gebyr - Bruksendring gnr. 13 bnr. 1599 -
Peder Clausens gate 28. Egersund sjømannsforening.

Rådmannens forslag til vedtak 04.08.2014:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad av den 05.06.14 om nedsatt gebyr for behandling av 
søknad om rammetillatelse til bruksendring fra næringslokaler til forsamlingslokaler på gnr. 13 bnr. 
1599, og har funnet at vilkårene for at det kan gis nedsatt gebyr er til stede.

Nytt gebyr fastsettes til kr. 2.837,- i samsvar med saksutredningen. For mye innbetalt gebyr 
tilbakebetales.

Vedtaket er fattet med hjemmel i gebyrregulativ for byggesaker i Eigersund kommune § 11.

23.09.2014 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
! KJELL VIDAR NYGÅRD (H) stilte spørsmål om sin habilitet i det han er nestleder i Høyre og 

Høyre er leietakere i Egersund sjømannsforenings lokaler i Peder Clausensgate 28, jf. fvl. § 6, 
2. ledd. Det samme gjelder BJØRN CARLSEN (H) som også sitter i styret.

ANDERS EGE (AP) foreslo at på bakgrunn av en leieavtale så er ikke Nygård og Carlsen 
inhabile.

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) ba imidlertid om at begge fikk fritak for å behandle saken ,
jf. fvl. § 6, 2. ledd.

På bakgrunn av dette foreslo BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) følgende:
«Nygård og Carlsen er inhabile i saken.»

De øvrige medlemmene hadde ingen merknader til saken. Anja Hovland (H) tok sete for 
Carlsen. Det var ikke innkalt vara for Kjell Vidar Nygård, så det var kun 10 medlemmer under 
behandlingen.

Votering habilitet:
Enstemmig vedtatt.

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-185/14 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad av den 05.06.14 om nedsatt gebyr for behandling 
av søknad om rammetillatelse til bruksendring fra næringslokaler til forsamlingslokaler på 
gnr. 13 bnr. 1599, og har funnet at vilkårene for at det kan gis nedsatt gebyr er til stede.

Nytt gebyr fastsettes til kr. 2.837,- i samsvar med saksutredningen. For mye innbetalt gebyr 
tilbakebetales.
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Vedtaket er fattet med hjemmel i gebyrregulativ for byggesaker i Eigersund kommune § 11.

Vedtaket er enstemmig.

186/14: Atkomstvei gnr. 5 bnr. 85 - Anne Jorunn Eriksen, Maurholen. Ny 
behandling etter at ny reguleringsplan er vedtatt

Rådmannens forslag til vedtak 01.09.2014:
Planteknisk utvalg viser til søknad fra Anne Jorunn Hetland fra februar 2011 og til vedtak i 
Miljøutvalget den 12.04.11, sak 072/11, og til det faktum at det i ettertid er vedtatt en 
reguleringsplan som viser vei og område for fritidsbebyggelse der den omsøkte veien er bygget.
Vedtaket i Miljøutvalget den 12.04.11, sak 072/11, oppheves.
Søknaden om godkjenning av den allerede opparbeidede veien og parkeringsplassen innvilges. 
Begrunnelsen for vedtaket er at det er vedtatt en ny reguleringsplan som gjør at veien ikke lenger er i 
strid med gjeldende reguleringsplan.

Anne Jorun Eriksen ilegges et gebyr på kr 9.600,- for det merarbeid Eigersund kommune har hatt i 
forbindelse med de tiltakene som ble utført før tillatelse ble gitt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-4, jf. detaljreguleringsplan for 
Maurholen, vedtatt av Kommunestyret den 28.10.13, sak 064/13, jf. gebyrregulativ for byggesaker i 
Eigersund kommune, kap. 3.5.h.

23.09.2014 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-186/14 Vedtak:

Planteknisk utvalg viser til søknad fra Anne Jorunn Hetland fra februar 2011 og til vedtak i 
Miljøutvalget den 12.04.11, sak 072/11, og til det faktum at det i ettertid er vedtatt en 
reguleringsplan som viser vei og område for fritidsbebyggelse der den omsøkte veien er bygget.
Vedtaket i Miljøutvalget den 12.04.11, sak 072/11, oppheves.
Søknaden om godkjenning av den allerede opparbeidede veien og parkeringsplassen innvilges.
Begrunnelsen for vedtaket er at det er vedtatt en ny reguleringsplan som gjør at veien ikke 
lenger er i strid med gjeldende reguleringsplan.

Anne Jorun Eriksen ilegges et gebyr på kr 9.600,- for det merarbeid Eigersund kommune har hatt 
i forbindelse med de tiltakene som ble utført før tillatelse ble gitt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-4, jf. 
detaljreguleringsplan for Maurholen, vedtatt av Kommunestyret den 28.10.13, sak 064/13, jf. 
gebyrregulativ for byggesaker i Eigersund kommune, kap. 3.5.h.
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Vedtaket er enstemmig.

187/14: Søknad om riving og dispensasjon for oppføring av ny fritidsbolig og 
nytt båtnaust gnr. 5 bnr. 28 - Myklebust - Harry Myklebust

Rådmannens forslag til vedtak 29.08.2014:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Harry Myklebust om dispensasjon for oppføring av 
naust og fritidsbolig på eiendommen gnr. 5 bnr. 28, nabomerknad fra Ivar Rusdal og reguleringsplan 
med bestemmelser for området, og finner etter en konkret vurdering å måtte avslå søknaden.

Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra ikke blir 
”vesentlig tilsidesatt” når det gjelder regulert størrelsesbegrensning og høyde for naust, ettersom det 
gjelder et mindre avvik og størrelsen på naust og fritidsbolig samlet blir under 100m2 BYA. Fordelene 
med dispensasjonene er imidlertid ikke ”klart større” enn ulempene ved å gi dispensasjon. Det er lagt 
særlig og avgjørende vekt på at bestemmelsene i plan er helt konkrete og nøye vurdert gjennom en 
planprosess. I tillegg er det lagt særlig vekt på at reguleringsplanen er relativt ny og de følgene en 
dispensasjon kan ha for andre naust i området.

Sak om størrelses- og høydebegrensning som overstiger maksimalgrense i reguleringsbestemmelsene 
må ses i en større sammenheng og løses gjennom en eventuelle reguleringsendring.

Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynet bak spesialområde – felles grøntområde blir 
«vesentlig tilsidesatt», da bygging på området vil umuliggjør fellesskapets bruk av arealet til 
rekreasjon, og vanskeliggjøre arkeologiske undersøkelser av området, samt skape mindre lys, rom og 
luft mellom bebyggelsen. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-4 og 19-2.

23.09.2014 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

ANDERS EGE (AP) foreslo slikt utsettelsesforslag:
«Saken trekkes fra sakskartet og sendes tilbake til administrasjonen for ny informasjon.»

Votering utsettelsesforslag:
Eges forslag vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer (Astrid H. Robertson og Bjørn Carlsen, AP).

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-187/14 Vedtak:

Saken trekkes fra sakskartet og sendes tilbake til administrasjonen for ny informasjon.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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188/14: Terrasse med takoverbygg gnr. 60 bnr. 430 - Gunnar Lasse Husebye. 
Hellvik. Pålegg om fjerning av ulovlige tiltak og ileggelse av tvangsmulkt. 

Rådmannens forslag til vedtak 03.09.2014:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert henvendelsen fra Sigurd og Solveig Borgersen den 25.04.14 og 
tilsvaret fra Gunnar Lasse Husebye den 12.06.14, og har etter en samlet vurdering kommet til at 
Gunnar Lasse Husebye hadde grunn til å tro at han kunne sette opp den aktuelle terrassen uten at 
det var sendt inn søknad eller melding, jf. svar fra byggesakssjefen den 07.03.05. Planteknisk utvalg 
velger derfor ikke å forfølge denne delen av byggesaken.
Planteknisk utvalg er av den oppfatning at leveggen som går høyere enn et rekkverk (0,9 m) og taket 
over terrassen er oppsatt uten tillatelse. Husebye pålegges å fjerne leveggen og taket over terrassen 
innen 1 måned etter at endelig vedtak i saken foreligger. 
Hvis pålegget om fjerning av levegg / tak over terrassen ikke er utført innen 1 måned etter at endelig 
vedtak i saken foreligger, ilegges Husebye tvangsmulkt i form av dagmulkter på kr. 350,- per 
kalenderdag fra fristens utløp til pålegget er gjennomført. Dersom pålegget ikke er etterkommet 
innen fastsatt frist, vil pålegget kunne følges opp med forelegg som kan få samme virkning som en 
rettskraftig dom. 

Gunnar Lasse Husebye ilegges et ulovlighetsgebyr på kr. 9.600,- for det merarbeid seksjon byggesak 
har hatt i forbindelse med de ulovlige byggearbeidene (levegg og tak over deler av terrassen).

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4, 29-4, 32-3, 32-5 og 32-6, jf. 
Gebyrregulativ for byggesaker i Eigersund kommune 2014, kap. 3.5.h. 

23.09.2014 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----
! Rådmannen opplyste at dagmulktene på kr 350,- er feil beløp. Rett beløp er kr 100,-.

---- 0 ----
Votering:
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt.

PTU-188/14 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert henvendelsen fra Sigurd og Solveig Borgersen den 25.04.14 
og tilsvaret fra Gunnar Lasse Husebye den 12.06.14, og har etter en samlet vurdering kommet til 
at Gunnar Lasse Husebye hadde grunn til å tro at han kunne sette opp den aktuelle terrassen 
uten at det var sendt inn søknad eller melding, jf. svar fra byggesakssjefen den 07.03.05. 
Planteknisk utvalg velger derfor ikke å forfølge denne delen av byggesaken.
Planteknisk utvalg er av den oppfatning at leveggen som går høyere enn et rekkverk (0,9 m) og 
taket over terrassen er oppsatt uten tillatelse. Husebye pålegges å fjerne leveggen og taket over 
terrassen innen 1 måned etter at endelig vedtak i saken foreligger. 
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Hvis pålegget om fjerning av levegg / tak over terrassen ikke er utført innen 1 måned etter at 
endelig vedtak i saken foreligger, ilegges Husebye tvangsmulkt i form av dagmulkter på 
kr. 100,- per kalenderdag fra fristens utløp til pålegget er gjennomført. Dersom pålegget ikke er 
etterkommet innen fastsatt frist, vil pålegget kunne følges opp med forelegg som kan få samme 
virkning som en rettskraftig dom. 

Gunnar Lasse Husebye ilegges et ulovlighetsgebyr på kr. 9.600,- for det merarbeid seksjon 
byggesak har hatt i forbindelse med de ulovlige byggearbeidene (levegg og tak over deler av 
terrassen).

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4, 29-4, 32-3, 32-5 og 32-
6, jf. Gebyrregulativ for byggesaker i Eigersund kommune 2014, kap. 3.5.h. 

Vedtaket er enstemmig.

189/14: Garasje og tilbygg gnr. 46 bnr. 273 - Audun Tengs, Høgevollsveien 20. 
Søknad om redusert saksbehandlingsgebyr.

Rådmannens forslag til vedtak 01.09.2014:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Audun Tengs datert 02.05.14 om reduksjon i ilagt 
saksbehandlingsgebyr på grunn av at saksbehandlingstiden ble lenger enn det som ble forespeilet i et 
foreløpig svar. Søknaden avslås med den begrunnelse at det ikke foreligger noen lovbestemte 
saksbehandlingsfrister som er overtrådt i denne saken. Ilagt gebyr anses ikke som åpenbart urimelig i 
forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken og gebyret anses heller ikke 
som åpenbart urimelig av andre grunner.

Vedtaket er fattet med hjemmel i § 8 i Gebyrregulativ for byggesaker i Eigersund kommune 2014.

Partene har klagerett på vedtaket.

23.09.2014 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-189/14 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Audun Tengs datert 02.05.14 om reduksjon i 
ilagt saksbehandlingsgebyr på grunn av at saksbehandlingstiden ble lenger enn det som ble 
forespeilet i et foreløpig svar. Søknaden avslås med den begrunnelse at det ikke foreligger noen 
lovbestemte saksbehandlingsfrister som er overtrådt i denne saken. Ilagt gebyr anses ikke som 
åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken og 
gebyret anses heller ikke som åpenbart urimelig av andre grunner.
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Vedtaket er fattet med hjemmel i § 8 i Gebyrregulativ for byggesaker i Eigersund kommune 
2014.

Partene har klagerett på vedtaket.

Vedtaket er enstemmig.

190/14: Terrasser gnr. 12 bnr. 570 - Nils Olaf Evensen, Kjærlighetsstien 7. 
Søknad om redusert gebyr.

Rådmannens forslag til vedtak 02.09.2014:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om redusert gebyr fra Nils Olaf Evensen den 09.07.14 
sammen med sakens øvrige dokumenter og har etter en samlet vurdering kommet til at det samlede 
ilagte saksbehandlingsgebyret ikke er åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader 
kommunen har hatt med denne saken eller av andre årsaker. Søknaden avslås.

Vedtaket er fattet med hjemmel i Gebyrregulativ for byggesaker i Eigersund kommune 2014, § 8.

23.09.2014 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
BJØRN REIDAR BERENTSEN(AP) foreslo slikt utsettelsesforslag:

«Saken sendes tilbake til administrasjonen for retting av tekst og beløp.»

Votering utsettelsesforslag:
Enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-190/14 Vedtak:

Saken sendes tilbake til administrasjonen for retting av tekst og beløp.

Vedtaket er enstemmig.

191/14: Søknad om riving av eksisterende naust og dispensasjon for 
oppføring av ny fritidsbolig - gnr. 60 bnr. 118 og 127 - Asko Rogaland AS, 
Marren, Hellvik

Rådmannens forslag til vedtak 29.08.2014:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra Asko Rogaland AS, nabomerknad fra 
Rune Andreassen, merknad fra Bjørn Carlsen og Leif Arne Hellvik, reguleringsplan for Marren Øst ved 
tilhørende bestemmelser, kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser, og finner etter 
en samlet vurdering å måtte avslå søknaden. 
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Oppføring av fritidsbolig med rom for varig opphold på kotehøyde 1,6 og uten sikringstiltak mot 
inntrenging av vann medfører at bygget ikke har tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig 
ulempe som følge av stormflo. Det vises til fagkyndig rapport hvor det fremgår at 100-års stormflo vil 
være på ca. 1,92 meter og at vann vil kunne trenge inn i fritidsboligen og store materielle skader vil 
kunne oppstå. Det vises også til at det er praktisk mulig å sikre bygget mot skader som følge av
stormflo, og at beskrevne tiltak ikke er tilstrekkelige for å hindre skader på fritidsboligen. Søknaden 
må derfor avslås etter plan- og bygningsloven § 28-1 og og plan- og bygningsloven § 19-2 da 
hensynene bak bestemmelsen vil bli «vesentlig tilsidesatt».

Hensynene bak reguleringsbestemmelsenes § 6 om byggets høyde blir ikke «vesentlig tilsidesatt», da 
det er tale om et mindre avvik på 60 cm. Fordelene med dispensasjonen er imidlertid ikke «klart 
større» enn ulempene etter en samlet vurdering, fordi en innvilgelse av dispensasjon vil svekke en 
reguleringsplanen som styringsredskap for området. Det vises også til at reguleringsplanen er relativt 
nye samt at en dispensasjon vil kunne føre til forventninger om likebehandling innenfor 
planområdet. Saken må sees i en større sammenheng og behandles som en eventuell 
reguleringsendring der alle forhold blir grundig belyst.

23.09.2014 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

! Bjørn Carlsen (H) erklærte seg inhabil i saken og trådte ut da han har hatt nabomerknader i 
saken, jf. fvl. § 6, 2. ledd.
Det fremkom ikke merknader til saken, og Anja Hovland (H) tok sete.

---- 0 ----

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo:
«Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra Asko Rogaland AS, 
nabomerknad fra Rune Andreassen, merknad fra Bjørn Carlsen og Leif Arne Hellvik, 
reguleringsplan for Marren Øst ved tilhørende bestemmelser, kommuneplanens arealdel 
med tilhørende bestemmelser og finner etter en samlet vurdering funnet å kunne anbefale at 
det gis dispensasjon. 

Oppføring av fritidsbolig på kotehøyde 1,6 og ved at gulv og vegger i første etasje opp til kote 
2,2 utføres i vannbestandige materialer og elektrisk punkt høyere enn kote 2,2, medfører at 
fritidsboligen innehar tilstrekkelig sikkert mot fare eller vesentlig ulempe som følge av 
havstigningsnivå og stormflo, jamfør plan- og bygningsloven § 28-1. Hensynene bak 
byggehøyde over havet i kommuneplanbestemmelsenes § 1.9 blir dermed ikke «vesentlig 
tilsidesatt». Fordelene med tiltaket er «klart større» enn ulempene, fordi:

1. bygget plasseres på sikker byggehøyde
2. en vil få utnyttet bruksareal i fritidsboligens 2. etasje

Hensynene bak reguleringsbestemmelsenes § 6 om byggets høyde blir ikke «vesentlig 
tilsidesatt», da det er tale om et mindre avvik på 60 cm. Fordelene med dispensasjonen er 
«klart større» enn ulempene etter en samlet vurdering, fordi:

1. en ved vedtakelsen av planen ikke forutså problemstilling rundt havstigningsnivå 
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2. en heving av fritidsbolig med 0,6 meter muliggjør nødvendig bruksareal i 
fritidsboligens 2. etasje

3. en heving av fritidsbolig med 0,6 meter medfører en god arkitektonisk utforming som 
ikke svekker fritidsboligens eller områdets visuelle uttrykk

Saken sendes på uttale til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune før endelig 
vedtak fattes.

Hensynene bak felles avkjørsel synes ikke å bli «vesentlig tilsidesatt» og fordelene synes 
«klart større» enn ulempene, da en flytting synes å være en fullgod trafikksikker løsning. 
Fagområdet forvaltes av Statens vegvesen og må sendes til Statens vegvesen før endelig 
vedtak kan fattes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Marren Øst, kommuneplanens arealdel 
og plan- og bygningsloven §§ 11-6, 12-4, 19-2 og 28-1.»

Votering:
Nygårds forslag vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for rådmannens innstiling (AP).

PTU-191/14 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra Asko Rogaland AS, 
nabomerknad fra Rune Andreassen, merknad fra Bjørn Carlsen og Leif Arne Hellvik, 
reguleringsplan for Marren Øst ved tilhørende bestemmelser, kommuneplanens arealdel med 
tilhørende bestemmelser og finner etter en samlet vurdering funnet å kunne anbefale at det 
gis dispensasjon. 

Oppføring av fritidsbolig på kotehøyde 1,6 og ved at gulv og vegger i første etasje opp til kote 
2,2 utføres i vannbestandige materialer og elektrisk punkt høyere enn kote 2,2, medfører at 
fritidsboligen innehar tilstrekkelig sikkert mot fare eller vesentlig ulempe som følge av 
havstigningsnivå og stormflo, jamfør plan- og bygningsloven § 28-1. Hensynene bak 
byggehøyde over havet i kommuneplanbestemmelsenes § 1.9 blir dermed ikke «vesentlig 
tilsidesatt». Fordelene med tiltaket er «klart større» enn ulempene, fordi:

1. bygget plasseres på sikker byggehøyde
2. en vil få utnyttet bruksareal i fritidsboligens 2. etasje

Hensynene bak reguleringsbestemmelsenes § 6 om byggets høyde blir ikke «vesentlig 
tilsidesatt», da det er tale om et mindre avvik på 60 cm. Fordelene med dispensasjonen er 
«klart større» enn ulempene etter en samlet vurdering, fordi:

1. en ved vedtakelsen av planen ikke forutså problemstilling rundt havstigningsnivå 
2. en heving av fritidsbolig med 0,6 meter muliggjør nødvendig bruksareal i 

fritidsboligens 2. etasje
3. en heving av fritidsbolig med 0,6 meter medfører en god arkitektonisk utforming som 

ikke svekker fritidsboligens eller områdets visuelle uttrykk

Saken sendes på uttale til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune før endelig 
vedtak fattes.

Hensynene bak felles avkjørsel synes ikke å bli «vesentlig tilsidesatt» og fordelene synes «klart 
større» enn ulempene, da en flytting synes å være en fullgod trafikksikker løsning. Fagområdet 
forvaltes av Statens vegvesen og må sendes til Statens vegvesen før endelig vedtak kan fattes.

Side 43 av 638



39

Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Marren Øst, kommuneplanens arealdel og 
plan- og bygningsloven §§ 11-6, 12-4, 19-2 og 28-1.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

192/14: Møteplan for 2015

Forslag til vedtak 02.09.2014:

Møteplan for 2015 vedtas som foreslått i saksforelegget.

23.09.2014 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo slikt tillegg:

«Det legges inn ekstra møter i Planteknisk utvalg ved behov.»

Votering:
Enstemmig vedtatt.

PTU-192/14 Vedtak:

Møteplan for 2015 vedtas som foreslått i saksforelegget.

Det legges inn ekstra møter i Planteknisk utvalg ved behov.

Vedtaket er enstemmig.

193/14: Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 23.09.2014

Referatsaker som legges frem for utvalget 05.09.2014:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

23.09.2014 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Planteknisk utvalg hadde ingen merknader til referatsakene.

Votering:
Det fremkom ingen forslag i saken.
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PTU-193/14 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 29.09.2014
Arkiv: :GBR-118/2, FA-V61
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14/1300
Journalpostløpenr.:
14/26118

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Teknisk avdeling
Landbrukskontoret
Steinar Nordvoll
Jordbrukssjef
51 46 10 32
steinar.nordvoll@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
196/14 Planteknisk utvalg 21.10.2014

Søknad om dispensasjon for fradeling av en parsell med bolig og 
garasje i LNF-område - gnr. 118 bnr. 2 - Tor Olav Gya - Gyaveien 91 -
2. gangs behandling 
  

Sammendrag:
Tor Olav Gya søker den 13.06.2014 om fradeling av en parsell på ca. 600 m2 fra gnr. 118 
bnr. 2 i Eigersund. Parsellen skal eies av Tor Olav Gya.  Gården skal overtas av en av 
ungene.   

Parsellen består av et bolighus oppført i 1840, garasje, lekehytte og hage. Boligen har stått 
ubebodd siden 1993. Adressen til boligen er Gyavaien 91. 

Den aktuelle parsellen ligger i et LNF-F (hensyn friluftsliv) (H 530) område i henhold til 
kommuneplanens arealdel. Det er feil. Rett betegnelse skal være ( LNF-L) (hensyn landbruk) 
(H510). Dette som følge av viktige jordbruksinteresser i området. 

Tiltaket forutsetter dispensasjon for deling av parsell i LNF-område til boligformål og 
dispensasjon for oppføring av bolighus i LNF-område, samt dispensasjon for kravet om 
reguleringsplan ved deling i uregulerte områder og oppføring av bolighus i LNF-område.

Naboene er varslet om dispensasjonssøknaden og det foreligger ikke nabomerknader.

Planteknisk utvalg stilte seg positiv i sak 143/14 på møte 26.08.2014 til søknad fra Tor Olav 
Gya om fra deling av en parsell på ca. 600 m2 med bolighus fra gnr./bnr. 118/2 i LNF til 
boligformål. 

Fylkesmannen frarår i brev av 09.09.2014 at det blir gitt dispensasjon til omsøkt fradeling av 
bolighus på Gya.  

Saksgang:
Saken avgjøres av Planteknisk utvalg. 

Side 46 av 638



2

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg avslår søknad fra Tor Olav Gya om fradeling av en parsell på ca. 600 m2 
fra gnr./bnr. 118/2 i Eigersund til boligformål i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven, da 
vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt. Hensynene bak LNF-formål i kommuneplanens 
arealdel og plankravet blir ”vesentlig tilsidesatt”. Det legges særlig vekt på omsøkt areal 
inngår med formål LNF-område i et langsiktig perspektiv.  Vedtaket er fattet med hjemmel i 
kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven §§ 11-6 og 19-2.

Eventuell tidligere politisk behandling:
26.08.2014 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

! TOR OLAV GYA (SP) erklærte seg inhabil og trådte ut da han selv er part i saken som ansvarlig 
søker, jf. Fvl. § 6, 1.ledd, bokstav a. Det fremkom ikke merknader til saken, og May Sissel Nodland 
(SP) tok sete.

---- 0 ----

ANDERS EGE (AP) foreslo:
1. «Planteknisk utvalg stiller seg positiv til dispensasjonssøknad fra Tor Olav Gya for deling 

av en parsell på ca. 600m2 i LNF område i kommuneplanens arealdel til boligformål.

Hensynene bak område avsatt som LNF-område blir ikke ”vesentlig tilsidesatt”, fordi 
tomten består av uproduktivt landbruksareal (annet areal). Arealet har svært liten verdi 
til landbruksformål. 

Fordelene med dispensasjon for deling av parsell til boligformål i LNF-område, er ”klart 
større” enn ulempene etter en samlet vurdering, fordi:

! Omsøkte fradeling tilsidesetter ikke i vesentlig grad hensynet til arealformålet i
gjeldende plan, og det foreligger den nødvendige overvekt av fordeler for de 
samfunnsmessige interesser i saken. 

! Det foreligger sterke bosettingsmessige hensyn i saken som tilsidesetter mulige 
negative sider for jordbruk.

! Det er opparbeidet vei utenom tunet fra kommunal vei. Tiltaket gir ikke ny/endret 
atkomst. 

! Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for naturmangfoldet og dermed heller ingen 
belastning for økosystemet. 

! Søknaden vurderes ikke å ha konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. 

2. Planteknisk utvalg stiller seg positiv til dispensasjonssøknad fra Tor Olav Gya fra kravet 
om utarbeidelse av reguleringsplan ved deling i LNF-områder i kommuneplanens areadel.

Hensynene bak kravet om utarbeidelse av reguleringsplan blir ikke ”vesentlig tilsidesatt”, 
fordi tomten består av uproduktivt landbruksareal (annet areal). Arealet har svært liten 
verdi til landbruksformål. 
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Fordelene med dispensasjon fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan for deling av 
parsell til boligformål i LNF-område, er ”klart større” enn ulempene etter en samlet 
vurdering, fordi:

! Omsøkte fradeling tilsidesetter ikke i vesentlig grad hensynet til arealformålet i 
gjeldende plan, og det foreligger den nødvendige overvekt av fordeler for de 
samfunnsmessige interesser i saken. 

! Det foreligger sterke bosettingsmessige hensyn i saken som tilsidesetter mulige 
negative sider for jordbruk.

! Det er opparbeidet vei utenom tunet fra kommunal vei. Tiltaket gir ikke ny/endret 
atkomst. 

! Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for naturmangfoldet og dermed heller ingen 
belastning for økosystemet. 

! Søknaden vurderes ikke å ha konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven 
§§ 11-6 og 19-2.

3. Planteknisk utvalg gir Tor Olav Gya tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 600m2 fra 
gnr. 118, bnr. 2 i Eigersund til boligformål i medhold av § 9 og 12 i jordloven.

4. Før saken tas til endelig behandling etter plan- og bygningsloven sendes søknaden på 
uttale til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Vedtaket er fattet med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. ”

Votering:
Eges forslag vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme for rådmannens innstilling (SP).

PTU-143/14 Vedtak:

1. Planteknisk utvalg stiller seg positiv til dispensasjonssøknad fra Tor Olav Gya for deling av 
en parsell på ca. 600m2 i LNF område i kommuneplanens arealdel til boligformål.

Hensynene bak område avsatt som LNF-område blir ikke ”vesentlig tilsidesatt”, fordi 
tomten består av uproduktivt landbruksareal (annet areal). Arealet har svært liten verdi 
til landbruksformål. 

Fordelene med dispensasjon for deling av parsell til boligformål i LNF-område, er ”klart 
større” enn ulempene etter en samlet vurdering, fordi:

! Omsøkte fradeling tilsidesetter ikke i vesentlig grad hensynet til arealformålet i 
gjeldende plan, og det foreligger den nødvendige overvekt av fordeler for de 
samfunnsmessige interesser i saken. 

! Det foreligger sterke bosettingsmessige hensyn i saken som tilsidesetter mulige 
negative sider for jordbruk.

! Det er opparbeidet vei utenom tunet fra kommunal vei. Tiltaket gir ikke ny/endret 
atkomst. 

! Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for naturmangfoldet og dermed heller ingen 
belastning for økosystemet. 
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! Søknaden vurderes ikke å ha konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. 

2. Planteknisk utvalg stiller seg positiv til dispensasjonssøknad fra Tor Olav Gya fra kravet 
om utarbeidelse av reguleringsplan ved deling i LNF-områder i kommuneplanens areadel.

Hensynene bak kravet om utarbeidelse av reguleringsplan blir ikke ”vesentlig tilsidesatt”, 
fordi tomten består av uproduktivt landbruksareal (annet areal). Arealet har svært liten 
verdi til landbruksformål. 

Fordelene med dispensasjon fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan for deling av 
parsell til boligformål i LNF-område, er ”klart større” enn ulempene etter en samlet 
vurdering, fordi:

! Omsøkte fradeling tilsidesetter ikke i vesentlig grad hensynet til arealformålet i 
gjeldende plan, og det foreligger den nødvendige overvekt av fordeler for de 
samfunnsmessige interesser i saken. 

! Det foreligger sterke bosettingsmessige hensyn i saken som tilsidesetter mulige 
negative sider for jordbruk.

! Det er opparbeidet vei utenom tunet fra kommunal vei. Tiltaket gir ikke ny/endret 
atkomst. 

! Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for naturmangfoldet og dermed heller ingen 
belastning for økosystemet. 

! Søknaden vurderes ikke å ha konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven 
§§ 11-6 og 19-2.

3. Planteknisk utvalg gir Tor Olav Gya tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 600m2 fra 
gnr. 118, bnr. 2 i Eigersund til boligformål i medhold av § 9 og 12 i jordloven.

4. Før saken tas til endelig behandling etter plan- og bygningsloven sendes søknaden på 
uttale til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Vedtaket er fattet med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Tor Olav Gya søker den 13.06.2014 om fradeling av en parsell på ca. 600 m2 fra gnr. 118 
bnr. 2 i Eigersund. Parsellen skal eies av Tor Olav Gya.  Gården skal overtas av en av 
ungene.   

Parsellen består av et bolighus oppført i 1840, garasje, lekehytte og hage. Boligen har stått 
ubebodd siden 1993. Omsøkt bolighus ligger ca. 15 meter nord for kårbolig oppført i 1975. 

Parsellen vil grense inntil fulldyrket jord på gnr./bnr. 118/1. 

Den aktuelle parsellen ligger i et LNF-F (hensyn friluftsliv) (H 530) område i henhold til 
kommuneplanens arealdel. Det er feil. Rett betegnelse skal være ( LNF-L) (hensyn landbruk) 
(H510). Dette som følge av viktige jordbruksinteresser i området. 
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Tiltaket forutsetter dispensasjon for deling av parsell i LNF-område til boligformål og 
dispensasjon for oppføring av bolighus i LNF-område, samt dispensasjon for kravet om 
reguleringsplan ved deling i uregulerte områder og oppføring av bolighus i LNF-område.

Naboene er varslet om dispensasjonssøknaden og det foreligger ikke nabomerknader.

I begrunnelsen for å søke om dispensasjon følgende skrevet av Tor Olav Gya av 
13.06.2014: 

«
Søker herved om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og kravet om reguleringsplan for 
fradeling av en parsell på ca. 600 m2 fra gnr./bnr. 118/2 i Eigersund. Parsellen består av et 
bolighus oppført i 1840, garasje, lekehytte og hage. Boligen har stått ubebodd siden 1993. 
Parsellen skal beholdes av Tor Olav Gya. Gården skal overtas av en av ungene. 

En mener det forligger følgende grunnlag for å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
og krav om reguleringsplan: 

! Det kom endringer i jordloven gjeldende fra 1. juli 2013. Dersom bosettingsmessige 
hensyn tilsier det, gir den nye bestemmelsen i jordloven  åpning for at det kan gis 
delingstillatelse, selv om de landbruksmessige hensynene taler for å avslå søknaden. 
Dette vil gjøre det lettere å få fradelt boligtomter og kårboliger i distriktene. En mener 
det foreligger bosettingshensyn i saken. Omsøkt parsell ligger ca. 15 km fra Helleland 
sentrum og ca. 30 km fra Egersund sentrum. Omsøkte fradeling tilsidesetter ikke i 
vesentlig grad hensynet til arealformålet i gjeldende plan, og det foreligger den 
nødvendige overvekt av fordeler for de samfunnsmessige interesser i saken (bosetting)

! Omsøkt parsell vil få egen atkomst fra kommunal vei. Fradelingen vil ikke medføre til 
drifts- eller miljøulemper for landbruket i området. 

! Det er ikke behov for 2 boliger på gården. Driften på gården er redusert.
! Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for naturmangfoldet og dermed heller ingen 

belastning for økosystemet. 
! Søknaden vurderes ikke å ha konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet.
! En fradeling av parsellen vil gjør det lettere for neste generasjon å overta gården.  

«

Tor Olav Gya overtok gnr. 118, bnr. 2  i 1977. Det er to bolighus på bruket. Begge er i 
brukbar stand. Driftsbygningen er også i brukbar stand. 

Gnr/bnr. 118/2 har ca. 102,2 dekar fulldyrket jord, 9,3 dekar overflatedyrket jord, 61,6 dekar 
innmarksbeite, 1783 dekar med skog og 3810,1 dekar med annet areal. Drift på gården er 
husdyrhold med sauehold. Pr. 1.1.2014 var det 72 voksne sauer over 1 år og 20 sauer under 
1 år på bruket.  Det leies i tillegg 20 dekar fulldyrket jord og 26 dekar innmarksbeite til driften.  
Det var tidligere melkeproduksjon på gården. Melkekvoten er utleid til tre andre bruk i 
Rogaland fra 2010.  

Side 50 av 638



6

Planteknisk utvalg stilte seg positiv i sak 143/14 på møte 26.08.2014 til søknad fra Tor Olav 
Gya om fra deling av en parsell på ca. 600 m2 med bolighus fra gnr./bnr. 118/2 i LNF til 
boligformål. 

Fylkesmannen frarår i brev av 09.09.2014 at det blir gitt dispensasjon til omsøkt fradeling av 
bolighus på Gya.  Fylkesmannen har lang erfaring med at etablering av selvstendige 
boligparseller i landbruksområder kan føre til konflikt mellom bolig- og landbruksinteresser på 
stedet. De viser til at omsøkt parsell ligger som en integrert del av tunet og grenser mot 
dyrket jord på naboeiendommen. Fylkesmannen mener at potensielle negative sider for 
landbruket i denne saken er så sterke at en ikke kan legge avgjørende vekt på 
bosettingshensyn.  Fylkesmannen mener at søkers ønske ikke kan tillegges avgjørende vekt 
i dispensasjonsvurderingen da de øvrige samfunnsinteresser samlet sett taler imot 
dispensasjon. 

Saksbehandlers vurderinger etter plan- og bygningsloven:
Eiendommen omfattes av kommuneplanen for Eigersund, vedtatt av kommunestyret 
06.06.2011, hvor den er avsatt til Landbruks-, natur, og friluftsformål, jf. Pbl. §11-7 første 
ledd nr. 5. 

Etter §1,2 i kommuneplanbestemmelsen er det krav om reguleringsplan for blant annet 
fradeling av eiendom, j.f pbl. 20-1 første ledd bokstav m:

Tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav a, b, d, e, g, j, k, l og m 
kan ikke finne sted før det foreligger reguleringsplan.

Omsøkte tiltak forutsetter at det gis dispensasjon fra LNF-formål i kommuneplanens arealdel 
for oppretting av en boligeiendom. Tiltaket forutsetter også at det gis dispensasjon fra kravet 
om utarbeidelse av reguleringsplan ved deling i LNF-områder.

Vilkårene for dispensasjon fremgår av plan- og bygningsloven §§ 19-1 og 19-2:
§ 19 – 1 Dispensasjon
”Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten 
som nevnt i § 21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad 
fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart 
ikke berører naboens interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir 
direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og 
forbudet i § 1-8”. 
§ 19 – 2 Dispensasjonsvedtaket
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å 
gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 
dispenseres fra saksbehandlingsregler. 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale 
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens 
bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional 
myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 
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Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for 
behandling av dispensasjonssaker

Vurderinger etter plan og bygningsloven:
Det fremgår av pbl. § 26-1 at opprettelse av ny grunneiendom og oppføring av bolighus ikke 
må gjøres på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot plan- og bygningslovsloven, 
forskrift eller plan.

Søknad om deling til boligformål og oppføring av bolighus forutsetter et avvik fra 
kommuneplanens arealdel ved at omsøkt område er avsatt som LNF-område, samt 
forutsetter et avvik i plan fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan ved deling og 
oppføring av bolighus i LNF-områder. 

Etter plan- og bygningsloven § 11-6 er kommuneplanens arealdel juridisk bindende.

For at deling og oppføring av bolighus skal kunne skje må vilkårene for dispensasjon i plan-
og bygningsloven § 19-2 være oppfylt.

Etter pbl. § 19-2 kan kommunen ikke gi dispensasjon dersom hensynene det dispenseres fra 
blir ”vesentlig tilsidesatt”. Videre må fordelene med tiltaket være ”klart større” enn ulempene 
etter en samlet vurdering. 

Ordlyden innebærer at det skal særlig mye til for å gi dispensasjon, og en skjerpelse av 
dispensasjonsadgangen i forhold til plan- og bygningsloven av 1985, se Ot.prp.nr.32 (2007-
2008) s. 242 og Pedersen og Sandvik m.fl. – Plan- og bygningsrett 2. utgave del 2, s.199.

Spørsmålet blir dermed om hensynene bak arealformål LNF i kommuneplanens arealdel blir 
”vesentlig tilsidesatt” ved en deling og oppretting av grunneiendom til boligformål og på 
eiendommen gnr. 118 bnr. 2, samt om hensynet til bak kravet til reguleringsplan blir 
”vesentlig tilsidesatt”. 

Vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra deling til boligformål og dispensasjon fra 
kravet om reguleringsplan, må ses i sammenheng. 

Omsøkte parseller er i kommuneplanen avsatt som LNF område. Etter plan- og 
bygningslovens formålsbestemmelse i § 1-1 skal det legges vekt på brede 
samfunnsinteresser og en bærekraftig utvikling for fremtidige generasjoner. 

Rådmannen fremhever at kommuneplanens areadel må vurderes i et langsiktig perspektiv. 

Omsøkt areal er vist som Landbruk-, natur- og friluftsområde i kommuneplanens arealdel 
nettopp for å sørge for at landbruks- og kulturlandskapsinteressene i området blir sikret i et 
langsiktig perspektiv. Avsetting av området som LNF-område skal også sørge for at 
arealbruken i området blir forutsigbar for dem som driver landbruk i området. 

Kommuneplanens arealdel er vedtatt etter bred og offentlig høringsprosess, der hensynene 
bak planen er vurdert nøye.

Omsøkt deling vil her medføre at fradelt parsell kan selges på det åpne markedet. Omsøkte 
fradeling vil fremstå som en uthuling av kommuneplanen som styringsverktøy gjennom en 
flekkvis og uoversiktlig omdisponering i strid med regulantens intensjoner. 
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Hensikten med delingen er å beholde parsellen og selge gården til en av ungene. Fritt 
omsettelige bolighus i LNF områder kan gjøre at det oppstår konflikter mellom landbruks- og 
boliginteressene i et langsiktig perspektiv. 

En fradeling av boligeiendom i et landbruksområde, vil på kortere og lengre sikt kunne skape 
konflikter med et aktivt landbruksområde. Dette kan være støy og lukt, og nabokonflikter ved 
oppføring av nybygg på tilgrensende eiendommer. Det kan for driften av landbruket på sikt 
være krevende dersom det etableres en fritt omsettelig bolig her. 

Etter lovforarbeidene innebærer dette at det normalt ikke vil være anledning til å gi 
dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det blir søkt om dispensasjon fra fremdeles 
gjør seg gjeldende med styrke. 

Kommuneplanens arealdel er vedtatt i 2011. Omsøkt areal skal vurderes i et langsiktig 
perspektiv. En deling til boligformål på eiendommen gnr. 118 bnr. 2 vil vesentlig tilsidesette 
de hensyn som avsetting av området som LNF-område er basert på. Ett av de to kumulative 
vilkår for dispensasjon er dermed ikke oppfylt, og dispensasjon kan etter Rådmannens 
skjønn ikke gis.

Dersom Planteknisk utvalg finner at hensynene bak område avsatt som LNF-område i 
kommuneplanen ikke blir ”vesentlig tilsidesatt”, må Planteknisk utvalg foreta en konkret 
avveining av fordeler og ulemper i saken. For at dispensasjon kan gis må fordelene med 
dispensasjon være ”klart større” enn ulempene.

Det er Rådmannens vurdering at en omdisponering av areal i strid med LNF område må 
vurderes nøye gjennom en eventuell utarbeidelse av reguleringsplan for området.

Hensikten med reguleringsplan er å fastsette i detalj hvordan areal skal nyttes eller vernes. 
Grunneiere i området skal varsles om planarbeidet og det skal foretas en helhetlig vurdering 
for et større område. 

I planprosessen vil det bli vurdert nøye hensyn til blant annet skole og helsehjelp for 
boligeiendommer i området. Det er etter kommuneplanens arealdel et ønske om fortetting i 
sentrumsnære strøk, både av hensyn til ytre miljøhensyn og arealhensyn.

Bosettingshensyn kan imidlertid tale for at det gis dispensasjon i dette tilfellet. Det er ca. 15 
km fra omsøkt parsell til Helleland sentrum og 30 km til Egersund sentrum. Det er ikke lagt 
inn område for spredt boligbygging her på kommuneplanens arealdel. 

En delingstillatelse vil kunne føre til en signaleffekt og presedensvirkning for deling av andre 
landbrukseiendommer i kommunen. En slik fragmentering og uthuling av kommuneplanens 
arealdel er svært uheldig.

Rådmannen anser at vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt, ettersom hensynene bak 
kravet om utarbeidelse av reguleringsplan i kommuneplanens arealdel, blir ”vesentlig 
tilsidesatt”. 

Dersom Planteknisk utvalg finner at hensynene bak kravet om utarbeidelse av 
reguleringsplan i kommuneplanen ikke blir ”vesentlig tilsidesatt”, må Planteknisk utvalg foreta 
en konkret avveining av fordeler og ulemper i saken. For at dispensasjon kan gis må 
fordelene med dispensasjon være ”klart større” enn ulempene.

Saksbehandlers vurderinger og konsekvenser etter jordloven: 
Jordloven har blant annet til formål å legge forholdene slik til rette at jordviddene i landet med 
skog og fjell og alt som hører til, kan bli brukt på den måten som er best gagnlig for 
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samfunnet og de som har sitt yrke i landbruket. Hovedvekten skal legges på hensyn til 
bosetting, arbeid og driftsmessige gode løsninger. Det skal legges vekt på framtidige 
generasjoners behov.

I jordlovens § 12 står det følgende:

”Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast 
av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til 
del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av 
eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i 
sameige.

Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord 
takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til 
deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9.

Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg 
til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna 
omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om 
delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan 
leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.

Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke 
givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området.

Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla 
som lova skal fremja.

Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når 
eigedomen eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn 
må reknast som ei driftseining.

Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på 
tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å 
dela eigedom.

Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket 
bort.

Departementet kan gi forskrift om høve til frådeling av mindre areal utan godkjenning i 
samband med grensejustering etter matrikkellova.”

Omsøkt areal består av annet areal (hage) og bygninger.  

Fradelingen legger ikke til rette for bruksrasjonalisering. Her er det ikke snakk om å selge 
resteiendommen som tilleggsjord. Hvis resten av gården hadde blitt solgt som tilleggsjord til 
et bruk i nærområdet, så kunne en fra en landbruksfaglig synsvinkel greit akseptert fradeling 
av omsøkte parsell fra gnr./bnr. 118/2. 

I denne saken kan det oppstå driftsmessige eller miljømessige ulemper for landbruket på 
lang sikt. Parsellen vil grense inntil fulldyrket jord på gnr./bnr. 118/1 og tunet på gnr./bnr. 
118/2.  Omsøkt parsell vil imidlertid få egen atkomst fra kommunal vei.   

Det kom endringer i jordloven gjeldende fra 1. juli 2013. 
Dersom bosettingsmessige hensyn tilsier det, gir den nye bestemmelsen i jordloven åpning 
for at det kan gis delingstillatelse, selv om de landbruksmessige hensynene taler for å avslå 
søknaden. Dette vil gjøre det lettere å få fradelt boligtomter og kårboliger i distriktene. 
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Spørsmålet er om det foreligger bosettingshensyn i denne saken. Omsøkt parsell ligger ca. 
15 km fra Helleland sentrum og 30 km  Egersund sentrum.  Det er bosettingshensyn i 
området.  I områder hvor bosettingshensyn gjør seg gjeldende bør det imidlertid generelt 
avsettes områder for spredt boligbygging på kommuneplanens arealdel.  Dette har ikke blitt 
gjort her.  En planavklaring for spredt boligbygging bør normalt være en forutsetning for å 
kunne bygge bolighus i området. 

Spørsmålet er også om det er behov for bolighuset til driften. Selv om driften på bruket er 
redusert fra 2010, mener en det likevel er behov for to bolighus på et såpass stort bruk.  

For å styrke jordvernet og forenkle saksbehandlingen legger de nye reglene opp til at der 
formålet med deling også innebærer en omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord, skal 
samtykke til deling ikke kunne gis før det er gitt samtykke til omdisponering.

En er enig med Fylkesmannen sine vurderinger i saken. En kan ikke legge avgjørende vekt 
på bosettingshensyn når potensiale for konflikt i saken er så stor mellom bolig – og 
landbruksinteresser på stedet.  

Rådmannen anbefaler etter en samlet vurdering at søknaden om fradeling avslås. 

Naturmangfoldloven, vurdering etter § 7
Naturmangfoldloven fastsetter at prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og ved forvaltning av fast eiendom. 
Vurderingene skal fremgå av beslutningen.

Kunnskapsprinsippet § 8:
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakers karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

Føre-var-prinsippet § 9:
Når det treffes en beslutning uten et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag så skal en ta sikte på å 
unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Mangel på kunnskap skal ikke brukes som 
begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.

Prinsippet om samlet belastning § 10:
En påvirkning av et økosystem skal utredes fra den samlede belastningen som økosystemet 
er eller blir utsatt for, herunder både på kort og lang sikt.

Kostnader ved miljøforringelse § 11:
Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder.

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12:
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir det beste 
samfunnsmessige resultater.

Naturfakta: 
Det er ikke registrert noen prioriterte naturtyper eller prioriterte leveområder for dyr på eller i 
nærheten av omsøkt parsell. 
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Vurdering:
I denne saken så vurderer en det til at en kan gjøre en beslutning som baserer seg på et 
tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag. En konkluderer med at tiltaket ikke har konsekvenser for 
det biologiske mangfoldet og at tiltaket ikke er i strid med forvaltningsformålene i 
naturmangfoldloven. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

Økonomiske konsekvenser:
Utfallet i saken får ingen økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune.

~ o ~

Alternative løsninger:
1. Planteknisk utvalg gir Tor Olav Gya dispensasjon for deling av en bebygd 

parsell på ca. 600m2 fra gnr./bnr. 118/2 i LNF område i kommuneplanens 
arealdel til boligformål.

Hensynene bak område avsatt som LNF-område blir ikke ”vesentlig 
tilsidesatt”, fordi tomten består av uproduktivt landbruksareal (annet areal). 
Arealet har svært liten verdi til landbruksformål. 

Fordelene med dispensasjon for deling av parsell til boligformål i LNF-område, 
er ”klart større” enn ulempene etter en samlet vurdering, fordi:

!Omsøkte fradeling tilsidesetter ikke i vesentlig grad hensynet til arealformålet 
i gjeldende plan, og det foreligger den nødvendige overvekt av fordeler for de 
samfunnsmessige interesser i saken. 
!Det foreligger sterke bosettingsmessige hensyn i saken som tilsidesetter 
mulige negative sider for jordbruk.
!Det er opparbeidet vei utenom tunet fra kommunal vei. Tiltaket gir ikke 
ny/endret atkomst. 
!Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for naturmangfoldet og dermed heller 
ingen belastning for økosystemet. 
!Søknaden vurderes ikke å ha konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. 

2. Planteknisk utvalg gir Tor Olav Gya dispensasjon fra kravet om utarbeidelse 
av reguleringsplan ved deling i LNF-områder i kommuneplanens areadel.

Hensynene bak kravet om utarbeidelse av reguleringsplan blir ikke ”vesentlig 
tilsidesatt”, fordi tomten består av uproduktivt landbruksareal (annet areal). 
Arealet har svært liten verdi til landbruksformål. 
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Fordelene med dispensasjon fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan for 
deling av parsell til boligformål i LNF-område, er ”klart større” enn ulempene 
etter en samlet vurdering, fordi:

!Omsøkte fradeling tilsidesetter ikke i vesentlig grad hensynet til arealformålet 
i gjeldende plan, og det foreligger den nødvendige overvekt av fordeler for de 
samfunnsmessige interesser i saken. 
!Det foreligger sterke bosettingsmessige hensyn i saken som tilsidesetter 
mulige negative sider for jordbruk.
!Det er opparbeidet vei utenom tunet fra kommunal vei. Tiltaket gir ikke 
ny/endret atkomst. 
!Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for naturmangfoldet og dermed heller 
ingen belastning for økosystemet. 
!Søknaden vurderes ikke å ha konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel og plan- og 
bygningsloven §§ 11-6 og 19-2

3. Planteknisk utvalg gir etter §20-1 i plan og bygningsloven Tor Olav Gya 
tillatelse til fradeling av en bebygd parsell på ca. 600m2 fra gnr./bnr. 118/2 i 
LNF område i kommuneplanens arealdel til boligformål.

4. Planteknisk utvalg gir Tor Olav Gya tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 
600m2 fra gnr. 118, bnr. 2 i Eigersund til boligformål i medhold av § 9 og 12 i 
jordloven.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
346772 Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr. 118 bnr. 2, Gya
346773 Søknad om dispensasjon gnr. 118 bnr. 2
346774 Kart
346775 Gjenpart av nabovarsel

351291 Søknad om dispensasjon for fradeling av en parsell med  av bolig og garasje i LNF-område -
gnr. 118 bnr. 2 - Tor Olav Gya - Gyaveien 91

358207 Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av bolighus fra gnr. 118 bnr. 2

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 13.06.2014 Tor Olav Gya Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr. 118 
bnr. 2, Gya

3 U 15.08.2014 Tor Olav Gya Varsel/informasjon om befaring

4 U 29.08.2014 Tor Olav Gya

Særutskrift: Søknad om dispensasjon for 
fradeling av en parsell med  av bolig og garasje i 
LNF-område - gnr. 118 bnr. 2 - Tor Olav Gya -
Gyaveien 91
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5 U 29.08.2014

Rogaland 
Fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Særutskrift: Søknad om dispensasjon for 
fradeling av en parsell med  av bolig og garasje i 
LNF-område - gnr. 118 bnr. 2 - Tor Olav Gya -
Gyaveien 91

6 I 09.09.2014 Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanen for 
fradeling av bolighus fra gnr. 118 bnr. 2

Parter i saken:
            

Tor Olav Gya Gyaveien 90 4376 HELLELAND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 11.07.2014
Arkiv: :GBR-118/2, FA-V61
Arkivsaksnr.:
14/1300
Journalpostløpenr.:
14/20440

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Teknisk avdeling
Landbrukskontoret
Steinar Nordvoll
Jordbrukssjef
51 46 10 32
steinar.nordvoll@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
143/14 Planteknisk utvalg 26.08.2014

Søknad om dispensasjon for fradeling av en parsell med  av bolig og 
garasje i LNF-område - gnr. 118 bnr. 2 - Tor Olav Gya - Gyaveien 91 
  

Sammendrag:
Tor Olav Gya søker den 13.06.2014 om fradeling av en parsell på ca. 600 m2 fra gnr. 118 
bnr. 2 i Eigersund. Parsellen skal eies av Tor Olav Gya.  Gården skal overtas av en av 
ungene.   

Parsellen består av et bolighus oppført i 1840, garasje, lekehytte og hage. Boligen har stått 
ubebodd siden 1993. Adressen til boligen er Gyavaien 91. 

Den aktuelle parsellen ligger i et LNF-F (hensyn friluftsliv) (H 530) område i henhold til 
kommuneplanens arealdel. Det må være feil. Rett betegnelse må være ( LNF-L) (hensyn 
landbruk) (H510). Dette som følge av viktige jordbruksinteresser i området. 

Tiltaket forutsetter dispensasjon for deling av parsell i LNF-område til boligformål og 
dispensasjon for oppføring av bolighus i LNF-område, samt dispensasjon for kravet om 
reguleringsplan ved deling i uregulerte områder og oppføring av bolighus i LNF-område.

Naboene er varslet om dispensasjonssøknaden og det foreligger ikke nabomerknader.

Saksgang:
Stiller Planteknisk utvalg seg positiv til å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til 
omsøkt deling samt dispensasjon for kravet om reguleringsplan ved deling i uregulerte 
områder må saken sendes til Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland for 
uttalelse før endelig vedtak kan fattes i saken. 

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Planteknisk utvalg avslår søknad fra Tor Olav Gya om fradeling av en parsell på ca. 600 

m2 fra gnr./bnr. 118/2 i Eigersund til boligformål i medhold av § 19-2 i plan- og 
bygningsloven, da vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt. Hensynene bak LNF-formål 
i kommuneplanens arealdel og plankravet blir ”vesentlig tilsidesatt”. Det legges særlig 
vekt på omsøkt areal inngår med formål LNF-område i et langsiktig perspektiv.  Vedtaket 
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er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven §§ 11-6 og 
19-2.

2. Planteknisk utvalg avslår søknad fra Tor Olav Gya om fradeling av en parsell på ca. 600 
m2 fra gnr./bnr. 118/2 i Eigersund til boligformål i medhold av § 9 og 12 i jordloven. 

26.08.2014 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

! TOR OLAV GYA (SP) erklærte seg inhabil og trådte ut da han selv er part i saken som ansvarlig søker, 
jf. Fvl. § 6, 1.ledd, bokstav a. Det fremkom ikke merknader til saken, og May Sissel Nodland (SP) tok 
sete.

---- 0 ----

ANDERS EGE (AP) foreslo:
1. «Planteknisk utvalg stiller seg positiv til dispensasjonssøknad fra Tor Olav Gya for deling av 

en parsell på ca. 600m2 i LNF område i kommuneplanens arealdel til boligformål.

Hensynene bak område avsatt som LNF-område blir ikke ”vesentlig tilsidesatt”, fordi tomten 
består av uproduktivt landbruksareal (annet areal). Arealet har svært liten verdi til 
landbruksformål. 

Fordelene med dispensasjon for deling av parsell til boligformål i LNF-område, er ”klart 
større” enn ulempene etter en samlet vurdering, fordi:

! Omsøkte fradeling tilsidesetter ikke i vesentlig grad hensynet til arealformålet i 
gjeldende plan, og det foreligger den nødvendige overvekt av fordeler for de 
samfunnsmessige interesser i saken. 

! Det foreligger sterke bosettingsmessige hensyn i saken som tilsidesetter mulige negative 
sider for jordbruk.

! Det er opparbeidet vei utenom tunet fra kommunal vei. Tiltaket gir ikke ny/endret 
atkomst. 

! Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for naturmangfoldet og dermed heller ingen 
belastning for økosystemet. 

! Søknaden vurderes ikke å ha konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. 

2. Planteknisk utvalg stiller seg positiv til dispensasjonssøknad fra Tor Olav Gya fra kravet om 
utarbeidelse av reguleringsplan ved deling i LNF-områder i kommuneplanens areadel.

Hensynene bak kravet om utarbeidelse av reguleringsplan blir ikke ”vesentlig tilsidesatt”, 
fordi tomten består av uproduktivt landbruksareal (annet areal). Arealet har svært liten 
verdi til landbruksformål. 

Fordelene med dispensasjon fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan for deling av 
parsell til boligformål i LNF-område, er ”klart større” enn ulempene etter en samlet 
vurdering, fordi:
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! Omsøkte fradeling tilsidesetter ikke i vesentlig grad hensynet til arealformålet i 
gjeldende plan, og det foreligger den nødvendige overvekt av fordeler for de 
samfunnsmessige interesser i saken. 

! Det foreligger sterke bosettingsmessige hensyn i saken som tilsidesetter mulige negative 
sider for jordbruk.

! Det er opparbeidet vei utenom tunet fra kommunal vei. Tiltaket gir ikke ny/endret 
atkomst. 

! Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for naturmangfoldet og dermed heller ingen 
belastning for økosystemet. 

! Søknaden vurderes ikke å ha konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven §§ 
11-6 og 19-2.

3. Planteknisk utvalg gir Tor Olav Gya tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 600m2 fra gnr. 
118, bnr. 2 i Eigersund til boligformål i medhold av § 9 og 12 i jordloven.

4. Før saken tas til endelig behandling etter plan- og bygningsloven sendes søknaden på uttale 
til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Vedtaket er fattet med hjemmel i 
plan- og bygningsloven § 19-2. ”

Votering:
Eges forslag vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme for rådmannens innstilling (SP).

PTU-143/14 Vedtak:

1. Planteknisk utvalg stiller seg positiv til dispensasjonssøknad fra Tor Olav Gya for deling av en 
parsell på ca. 600m2 i LNF område i kommuneplanens arealdel til boligformål.

Hensynene bak område avsatt som LNF-område blir ikke ”vesentlig tilsidesatt”, fordi tomten 
består av uproduktivt landbruksareal (annet areal). Arealet har svært liten verdi til 
landbruksformål. 

Fordelene med dispensasjon for deling av parsell til boligformål i LNF-område, er ”klart 
større” enn ulempene etter en samlet vurdering, fordi:

! Omsøkte fradeling tilsidesetter ikke i vesentlig grad hensynet til arealformålet i 
gjeldende plan, og det foreligger den nødvendige overvekt av fordeler for de 
samfunnsmessige interesser i saken. 

! Det foreligger sterke bosettingsmessige hensyn i saken som tilsidesetter mulige negative 
sider for jordbruk.

! Det er opparbeidet vei utenom tunet fra kommunal vei. Tiltaket gir ikke ny/endret 
atkomst. 

! Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for naturmangfoldet og dermed heller ingen 
belastning for økosystemet. 

! Søknaden vurderes ikke å ha konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. 

2. Planteknisk utvalg stiller seg positiv til dispensasjonssøknad fra Tor Olav Gya fra kravet om 
utarbeidelse av reguleringsplan ved deling i LNF-områder i kommuneplanens areadel.
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Hensynene bak kravet om utarbeidelse av reguleringsplan blir ikke ”vesentlig tilsidesatt”, 
fordi tomten består av uproduktivt landbruksareal (annet areal). Arealet har svært liten verdi 
til landbruksformål. 

Fordelene med dispensasjon fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan for deling av 
parsell til boligformål i LNF-område, er ”klart større” enn ulempene etter en samlet 
vurdering, fordi:

! Omsøkte fradeling tilsidesetter ikke i vesentlig grad hensynet til arealformålet i 
gjeldende plan, og det foreligger den nødvendige overvekt av fordeler for de 
samfunnsmessige interesser i saken. 

! Det foreligger sterke bosettingsmessige hensyn i saken som tilsidesetter mulige negative 
sider for jordbruk.

! Det er opparbeidet vei utenom tunet fra kommunal vei. Tiltaket gir ikke ny/endret 
atkomst. 

! Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for naturmangfoldet og dermed heller ingen 
belastning for økosystemet. 

! Søknaden vurderes ikke å ha konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven §§ 
11-6 og 19-2.

3. Planteknisk utvalg gir Tor Olav Gya tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 600m2 fra gnr. 
118, bnr. 2 i Eigersund til boligformål i medhold av § 9 og 12 i jordloven.

4. Før saken tas til endelig behandling etter plan- og bygningsloven sendes søknaden på uttale 
til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Vedtaket er fattet med hjemmel i 
plan- og bygningsloven § 19-2. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen. 

Andre opplysninger / fakta i saken:
Tor Olav Gya søker den 13.06.2014 om fradeling av en parsell på ca. 600 m2 fra gnr. 118 
bnr. 2 i Eigersund. Parsellen skal eies av Tor Olav Gya.  Gården skal overtas av en av 
ungene.   

Parsellen består av et bolighus oppført i 1840, garasje, lekehytte og hage. Boligen har stått 
ubebodd siden 1993.

Parsellen vil grense inntil fulldyrket jord på gnr./bnr. 118/1. 

Den aktuelle parsellen ligger i et LNF-F (hensyn friluftsliv) (H 530) område i henhold til 
kommuneplanens arealdel. Det må være feil. Rett betegnelse må være ( LNF-L) (hensyn 
landbruk) (H510). Dette som følge av viktige jordbruksinteresser i området. 
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Tiltaket forutsetter dispensasjon for deling av parsell i LNF-område til boligformål og 
dispensasjon for oppføring av bolighus i LNF-område, samt dispensasjon for kravet om 
reguleringsplan ved deling i uregulerte områder og oppføring av bolighus i LNF-område.

Naboene er varslet om dispensasjonssøknaden og det foreligger ikke nabomerknader.
Omsøkt bolighus ligger ca. 15 meter nord for kårbolig oppført i 1975. 

Naboene er varslet om dispensasjonssøknaden og det foreligger ikke nabomerknader.

I begrunnelsen for å søke om dispensasjon følgende skrevet av Tor Olav Gya av 
13.06.2014: 

«
Søker herved om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og kravet om reguleringsplan for 
fradeling av en parsell på ca. 600 m2 fra gnr./bnr. 118/2 i Eigersund. Parsellen består av et 
bolighus oppført i 1840, garasje, lekehytte og hage. Boligen har stått ubebodd siden 1993. 
Parsellen skal beholdes av Tor Olav Gya. Gården skal overtas av en av ungene. 

En mener det forligger følgende grunnlag for å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
og krav om reguleringsplan: 

! Det kom endringer i jordloven gjeldende fra 1. juli 2013. Dersom bosettingsmessige 
hensyn tilsier det, gir den nye bestemmelsen i jordloven  åpning for at det kan gis 
delingstillatelse, selv om de landbruksmessige hensynene taler for å avslå søknaden. 
Dette vil gjøre det lettere å få fradelt boligtomter og kårboliger i distriktene. En mener 
det foreligger bosettingshensyn i saken. Omsøkt parsell ligger ca. 15 km fra Helleland 
sentrum og ca. 30 km fra Egersund sentrum. Omsøkte fradeling tilsidesetter ikke i 
vesentlig grad hensynet til arealformålet i gjeldende plan, og det foreligger den 
nødvendige overvekt av fordeler for de samfunnsmessige interesser i saken (bosetting)

! Omsøkt parsell vil få egen atkomst fra kommunal vei. Fradelingen vil ikke medføre til 
drifts- eller miljøulemper for landbruket i området. 

! Det er ikke behov for 2 boliger på gården. Driften på gården er redusert.

! Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for naturmangfoldet og dermed heller ingen 
belastning for økosystemet. 

! Søknaden vurderes ikke å ha konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet.

! En fradeling av parsellen vil gjør det lettere for neste generasjon å overta gården.  

«

Tor Olav Gya overtok gnr. 118, bnr. 2  i 1977. Det er to bolighus på bruket. Begge er i 
brukbar stand. Driftsbygningen er også i brukbar stand. 
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Gnr/bnr. 118/2 har ca. 102,2 dekar fulldyrket jord, 9,3 dekar overflatedyrket jord, 61,6 dekar 
innmarksbeite, 1783 dekar med skog og 3810,1 dekar med annet areal. Drift på gården er 
husdyrhold med sauehold. Pr. 1.1.2014 var det 72 voksne sauer over 1 år og 20 sauer under 
1 år på bruket.  Det leies i tillegg 20 dekar fulldyrket jord og 26 dekar innmarksbeite til driften.  
Det var tidligere melkeproduksjon på gården. Melkekvoten er utleid til tre andre bruk i 
Rogaland fra 2010.  

Saksbehandlers vurderinger:
Eiendommen omfattes av kommuneplanen for Eigersund, vedtatt av kommunestyret 
06.06.2011, hvor den er avsatt til Landbruks-, natur, og friluftsformål, jf. Pbl. §11-7 første 
ledd nr. 5. 

Etter §1,2 i kommuneplanbestemmelsen er det krav om reguleringsplan for blant annet 
fradeling av eiendom, j.f pbl. 20-1 første ledd bokstav m:

Tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav a, b, d, e, g, j, k, l og m 
kan ikke finne sted før det foreligger reguleringsplan.

Omsøkte tiltak forutsetter at det gis dispensasjon fra LNF-formål i kommuneplanens arealdel 
for oppretting av en boligeiendom. Tiltaket forutsetter også at det gis dispensasjon fra kravet 
om utarbeidelse av reguleringsplan ved deling i LNF-områder.

Vilkårene for dispensasjon fremgår av plan- og bygningsloven §§ 19-1 og 19-2:
§ 19 – 1 Dispensasjon
”Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten 
som nevnt i § 21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad 
fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart 
ikke berører naboens interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir 
direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og 
forbudet i § 1-8”. 
§ 19 – 2 Dispensasjonsvedtaket
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å 
gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 
dispenseres fra saksbehandlingsregler. 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale 
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens 
bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional 
myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 
Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for 
behandling av dispensasjonssaker

Vurderinger etter plan- og bygningsloven:
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Det fremgår av pbl. § 26-1 at opprettelse av ny grunneiendom og oppføring av bolighus ikke 
må gjøres på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot plan- og bygningslovsloven, 
forskrift eller plan.

Søknad om deling til boligformål og oppføring av bolighus forutsetter et avvik fra 
kommuneplanens arealdel ved at omsøkt område er avsatt som LNF-område, samt 
forutsetter et avvik i plan fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan ved deling og 
oppføring av bolighus i LNF-områder. 

Etter plan- og bygningsloven § 11-6 er kommuneplanens arealdel juridisk bindende.

For at deling og oppføring av bolighus skal kunne skje må vilkårene for dispensasjon i plan-
og bygningsloven § 19-2 være oppfylt.

Etter pbl. § 19-2 kan kommunen ikke gi dispensasjon dersom hensynene det dispenseres fra 
blir ”vesentlig tilsidesatt”. Videre må fordelene med tiltaket være ”klart større” enn ulempene 
etter en samlet vurdering. 

Ordlyden innebærer at det skal særlig mye til for å gi dispensasjon, og en skjerpelse av 
dispensasjonsadgangen i forhold til plan- og bygningsloven av 1985, se Ot.prp.nr.32 (2007-
2008) s. 242 og Pedersen og Sandvik m.fl. – Plan- og bygningsrett 2. utgave del 2, s.199.

Spørsmålet blir dermed om hensynene bak arealformål LNF i kommuneplanens arealdel blir 
”vesentlig tilsidesatt” ved en deling og oppretting av grunneiendom til boligformål og på 
eiendommen gnr. 118 bnr. 2, samt om hensynet til bak kravet til reguleringsplan blir 
”vesentlig tilsidesatt”. 

Vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra deling til boligformål og dispensasjon fra 
kravet om reguleringsplan, må ses i sammenheng. 

Omsøkte parseller er i kommuneplanen avsatt som LNF område. Etter plan- og 
bygningslovens formålsbestemmelse i § 1-1 skal det legges vekt på brede 
samfunnsinteresser og en bærekraftig utvikling for fremtidige generasjoner. 

Rådmannen fremhever at kommuneplanens areadel må vurderes i et langsiktig perspektiv. 

Omsøkt areal er vist som Landbruk-, natur- og friluftsområde i kommuneplanens arealdel 
nettopp for å sørge for at landbruks- og kulturlandskapsinteressene i området blir sikret i et 
langsiktig perspektiv. Avsetting av området som LNF-område skal også sørge for at 
arealbruken i området blir forutsigbar for dem som driver landbruk i området. 

Kommuneplanens arealdel er vedtatt etter bred og offentlig høringsprosess, der hensynene 
bak planen er vurdert nøye.

Omsøkt deling vil her medføre at fradelt parsell kan selges på det åpne markedet. Omsøkte 
fradeling vil fremstå som en uthuling av kommuneplanen som styringsverktøy gjennom en 
flekkvis og uoversiktlig omdisponering i strid med regulantens intensjoner. 

Hensikten med delingen er å beholde parsellen og selge gården til en av ungene. Fritt 
omsettelige bolighus i LNF områder kan gjøre at det oppstår konflikter mellom landbruks- og 
boliginteressene i et langsiktig perspektiv. 

En fradeling av boligeiendom i et landbruksområde, vil på kortere og lengre sikt kunne skape 
konflikter med et aktivt landbruksområde. Dette kan være støy og lukt, og nabokonflikter ved 
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oppføring av nybygg på tilgrensende eiendommer. Det kan for driften av landbruket på sikt 
være krevende dersom det etableres en fritt omsettelig bolig her. 

Etter lovforarbeidene innebærer dette at det normalt ikke vil være anledning til å gi 
dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det blir søkt om dispensasjon fra fremdeles 
gjør seg gjeldende med styrke. 

Kommuneplanens arealdel er vedtatt i 2011. Omsøkt areal skal vurderes i et langsiktig 
perspektiv. En deling til boligformål på eiendommen gnr. 118 bnr. 2 vil vesentlig tilsidesette 
de hensyn som avsetting av området som LNF-område er basert på. Ett av de to kumulative 
vilkår for dispensasjon er dermed ikke oppfylt, og dispensasjon kan etter Rådmannens 
skjønn ikke gis.

Dersom Planteknisk utvalg finner at hensynene bak område avsatt som LNF-område i 
kommuneplanen ikke blir ”vesentlig tilsidesatt”, må Planteknisk utvalg foreta en konkret 
avveining av fordeler og ulemper i saken. For at dispensasjon kan gis må fordelene med 
dispensasjon være ”klart større” enn ulempene.

Det er Rådmannens vurdering at en omdisponering av areal i strid med LNF område må 
vurderes nøye gjennom en eventuell utarbeidelse av reguleringsplan for området.

Hensikten med reguleringsplan er å fastsette i detalj hvordan areal skal nyttes eller vernes. 
Grunneiere i området skal varsles om planarbeidet og det skal foretas en helhetlig vurdering 
for et større område. 

I planprosessen vil det bli vurdert nøye hensyn til blant annet skole og helsehjelp for 
boligeiendommer i området. Det er etter kommuneplanens arealdel et ønske om fortetting i 
sentrumsnære strøk, både av hensyn til ytre miljøhensyn og arealhensyn.

Bosettingshensyn kan imidlertid tale for at det gis dispensasjon i dette tilfellet. Det er ca. 15 
km fra omsøkt parsell til Helleland sentrum og 30 km til Egersund sentrum. Det er ikke lagt 
inn område for spredt boligbygging her på kommuneplanens arealdel. 

En delingstillatelse vil kunne føre til en signaleffekt og presedensvirkning for deling av andre 
landbrukseiendommer i kommunen. En slik fragmentering og uthuling av kommuneplanens 
arealdel er svært uheldig.

Rådmannen anser at vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt, ettersom hensynene bak 
kravet om utarbeidelse av reguleringsplan i kommuneplanens arealdel, blir ”vesentlig 
tilsidesatt”. 

Dersom Planteknisk utvalg finner at hensynene bak kravet om utarbeidelse av 
reguleringsplan i kommuneplanen ikke blir ”vesentlig tilsidesatt”, må Planteknisk utvalg foreta 
en konkret avveining av fordeler og ulemper i saken. For at dispensasjon kan gis må 
fordelene med dispensasjon være ”klart større” enn ulempene.

Saksbehandlers vurderinger og konsekvenser etter jordloven: 
Jordloven har blant annet til formål å legge forholdene slik til rette at jordviddene i landet med 
skog og fjell og alt som hører til, kan bli brukt på den måten som er best gagnlig for 
samfunnet og de som har sitt yrke i landbruket. Hovedvekten skal legges på hensyn til 
bosetting, arbeid og driftsmessige gode løsninger. Det skal legges vekt på framtidige 
generasjoners behov.

I jordlovens § 12 står det følgende:
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”Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast 
av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til 
del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av 
eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i 
sameige.

Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord 
takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til 
deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9.

Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg 
til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna 
omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om 
delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan 
leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.

Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke 
givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området.

Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla 
som lova skal fremja.

Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når 
eigedomen eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn 
må reknast som ei driftseining.

Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på 
tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å 
dela eigedom.

Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket 
bort.

Departementet kan gi forskrift om høve til frådeling av mindre areal utan godkjenning i 
samband med grensejustering etter matrikkellova.”

Omsøkt areal består av annet areal (hage) og bygninger.  

Fradelingen legger ikke til rette for bruksrasjonalisering. Her er det ikke snakk om å selge 
resteiendommen som tilleggsjord. Hvis resten av gården hadde blitt solgt som tilleggsjord til 
et bruk i nærområdet, så kunne en fra en landbruksfaglig synsvinkel greit akseptert fradeling 
av omsøkte parsell fra gnr./bnr. 118/2. 

I denne saken kan det oppstå driftsmessige eller miljømessige ulemper for landbruket på 
lang sikt. Parsellen vil grense inntil fulldyrket jord på gnr./bnr. 118/1 og tunet på gnr./bnr. 
118/2.  Omsøkt parsell vil imidlertid få egen atkomst fra kommunal vei.   

Det kom endringer i jordloven gjeldende fra 1. juli 2013. 
Dersom bosettingsmessige hensyn tilsier det, gir den nye bestemmelsen i jordloven åpning 
for at det kan gis delingstillatelse, selv om de landbruksmessige hensynene taler for å avslå 
søknaden. Dette vil gjøre det lettere å få fradelt boligtomter og kårboliger i distriktene. 
Spørsmålet er om det foreligger bosettingshensyn i denne saken. Omsøkt parsell ligger ca. 
15 km fra Helleland sentrum og 30 km  Egersund sentrum.  Det er bosettingshensyn i 
området.  I områder hvor bosettingshensyn gjør seg gjeldende bør det imidlertid generelt 
avsettes områder for spredt boligbygging på kommuneplanens arealdel.  Dette har ikke blitt 
gjort her.  En planavklaring for spredt boligbygging bør normalt være en forutsetning for å 
kunne bygge bolighus i området. 
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Spørsmålet er også om det er behov for bolighuset til driften. Selv om driften på bruket er 
redusert fra 2010, mener en det likevel er behov for to bolighus på et såpass stort bruk.  

For å styrke jordvernet og forenkle saksbehandlingen legger de nye reglene opp til at der 
formålet med deling også innebærer en omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord, skal 
samtykke til deling ikke kunne gis før det er gitt samtykke til omdisponering.

Rådmannen anbefaler etter en samlet vurdering at søknaden om fradeling avslås. 

Naturmangfoldloven, vurdering etter § 7
Naturmangfoldloven fastsetter at prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og ved forvaltning av fast eiendom. 
Vurderingene skal fremgå av beslutningen.

Kunnskapsprinsippet § 8:
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakers karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

Føre-var-prinsippet § 9:
Når det treffes en beslutning uten et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag så skal en ta sikte på å 
unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Mangel på kunnskap skal ikke brukes som 
begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.

Prinsippet om samlet belastning § 10:
En påvirkning av et økosystem skal utredes fra den samlede belastningen som økosystemet 
er eller blir utsatt for, herunder både på kort og lang sikt.

Kostnader ved miljøforringelse § 11:
Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder.

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12:
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir det beste 
samfunnsmessige resultater.

Naturfakta: 
Det er ikke registrert noen prioriterte naturtyper eller prioriterte leveområder for dyr på eller i 
nærheten av omsøkt parsell. 

Vurdering:
I denne saken så vurderer en det til at en kan gjøre en beslutning som baserer seg på et 
tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag. En konkluderer med at tiltaket ikke har konsekvenser for 
det biologiske mangfoldet og at tiltaket ikke er i strid med forvaltningsformålene i 
naturmangfoldloven. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 
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Økonomiske konsekvenser:
Utfallet i saken får ingen økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune.

~ o ~

Alternative løsninger:
1. Planteknisk utvalg stiller seg positiv til dispensasjonssøknad fra Tor Olav Gya  

for deling av en parsell på ca. 600m2 i LNF område i kommuneplanens 
arealdel til boligformål.

Hensynene bak område avsatt som LNF-område blir ikke ”vesentlig 
tilsidesatt”, fordi tomten består av uproduktivt landbruksareal (annet areal). 
Arealet har svært liten verdi til landbruksformål. 

Fordelene med dispensasjon for deling av parsell til boligformål i LNF-område, 
er ”klart større” enn ulempene etter en samlet vurdering, fordi:

!Omsøkte fradeling tilsidesetter ikke i vesentlig grad hensynet til arealformålet 
i gjeldende plan, og det foreligger den nødvendige overvekt av fordeler for de 
samfunnsmessige interesser i saken. 
!Det foreligger sterke bosettingsmessige hensyn i saken som tilsidesetter 
mulige negative sider for jordbruk.
!Det er opparbeidet vei utenom tunet fra kommunal vei. Tiltaket gir ikke 
ny/endret atkomst. 
!Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for naturmangfoldet og dermed heller 
ingen belastning for økosystemet. 
!Søknaden vurderes ikke å ha konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. 

2. Planteknisk utvalg stiller seg positiv til dispensasjonssøknad fra Tor Olav Gya 
fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan ved deling i LNF-områder i 
kommuneplanens areadel.

Hensynene bak kravet om utarbeidelse av reguleringsplan blir ikke ”vesentlig 
tilsidesatt”, fordi tomten består av uproduktivt landbruksareal (annet areal). 
Arealet har svært liten verdi til landbruksformål. 

Fordelene med dispensasjon fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan for 
deling av parsell til boligformål i LNF-område, er ”klart større” enn ulempene 
etter en samlet vurdering, fordi:

!Omsøkte fradeling tilsidesetter ikke i vesentlig grad hensynet til arealformålet 
i gjeldende plan, og det foreligger den nødvendige overvekt av fordeler for de 
samfunnsmessige interesser i saken. 
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!Det foreligger sterke bosettingsmessige hensyn i saken som tilsidesetter 
mulige negative sider for jordbruk.
!Det er opparbeidet vei utenom tunet fra kommunal vei. Tiltaket gir ikke 
ny/endret atkomst. 
!Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for naturmangfoldet og dermed heller 
ingen belastning for økosystemet. 
!Søknaden vurderes ikke å ha konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel og plan- og 
bygningsloven §§ 11-6 og 19-2.

3. Planteknisk utvalg gir Tor Olav Gya tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 
600m2 fra gnr. 118, bnr. 2 i Eigersund til boligformål i medhold av § 9 og 12 i 
jordloven.

4. Før saken tas til endelig behandling etter plan- og bygningsloven sendes 
søknaden på uttale til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland 
fylkeskommune. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 
19-2 ”

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
346772 Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr. 118 bnr. 2, Gya
346773 Søknad om dispensasjon gnr. 118 bnr. 2
346774 Kart
346775 Gjenpart av nabovarsel

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 13.06.2014 Tor Olav Gya Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr. 118 
bnr. 2, Gya

Parter i saken:
            

Tor Olav Gya Gyaveien 90 4376 HELLELAND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 01.10.2014
Arkiv: :GBR-46/48, TI-&18
Arkivsaksnr.:
14/1936
Journalpostløpenr.:
14/26425

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Teknisk avdeling
Landbrukskontoret
Steinar Nordvoll
Jordbrukssjef
51 46 10 32
steinar.nordvoll@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
197/14 Planteknisk utvalg 21.10.2014

Søknad om konsesjon til erverv av fallrettigheter - gnr./bnr. 
46/48,46/55,46/134 og 47/74 - Desconda AS
  
Sammendrag:
Desconda As søker om konsesjon til erverv av gnr./bnr. 46/48, 46/55, 46/134 og 47/74 i Eigersund. 
Overdrager er Svanedal AS.  Gnr./bnr. 46/48, 46/55, 46/134 og 47/74 i Eigersund er fallrettigheter i 
Eieåna og Lundeåna tilknyttet Svanedal kraftverk. Desconda AS skal samtidig med overtakelse av 
fallrettighetene overta Svanedal kraftverk i Lundeåna og Svanedalsgården. Disse eiendommene kan 
overtas konsesjonsfritt.  

Saksgang:
Saken avgjøres av planteknisk utvalg. 

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Desconda  AS konsesjon til erverv 
av fallrettighetene gnr./bnr.  46/48, 46/55, 46/134 og 47/74 i Eigersund.  

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen. 

Andre opplysninger / fakta i saken:
Desconda As søker om konsesjon til erverv av gnr./bnr. 46/48, 46/55, 46/134 og 47/74 i Eigersund. 
Overdrager er Svanedal AS.  Gnr./bnr. 46/48, 46/55, 46/134 og 47/74 i Eigersund er fallrettigheter i 
Eieåna og Lundeåna tilknyttet Svanedal kraftverk.  

Desconda AS skal samtidig med overtakelse av fallrettighetene overta Svanedal kraftverk 
(minikraftverk i Lundeåna) og Svanedalsgården. Disse eiendommene (gnr./bnr./snr. 13/1682/5, 
13/2565/1, 13/2565/2, 13/2566, 13/2601, 13/2602 og 13/2636) kan overtas konsesjonsfritt. 
Kjøpesum for alle eiendommer, inkludert fallrettigheter, er kr. 64.000.000 Nkr. Antatt verdi av 
fallrettigheter er kr. 4.000.000 Nkr. 

Desconda AS har interesser innen eiendom  (kjøp, salg og utleie). 
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Styremedlemmer i firmaet er Frode Teigen, Ole Ketil Teigen og Jan Erik Sivertsen. Aksjonærer i 
Deconda As er Kontrazi As (60%) og Camy Holding As (40%).  Kontrazi As eies av Frode Teigen, 
Ragnhild Teigen, Adrian Teigen, Elliot Teigen, Felix Teigen og Robin Teigen. Camy Holding As eies av 
Ole Ketil Teigen.    

Svanedal AS har interesser innen utleie og forvaltning av fast eiendom og salg av tjenester. 

Desconda AS eier fra før i Eigersund følgende gnr./bnr.fnr./snr.  13/1250/0/6,  13/1250/0/7,
13/1250/0/8, 13/1250/0/9, 13/1250/0/10, 13/1250/0/11, 13/1250/0/12, 13/1250/0/15 og
13/1250/0/16.

Fallrettighetene gnr./bnr. 46/48, 46/55, 46/134 og 47/74 i Eigersund er angitt på kart som kun 
fallrettigheter i Eieåna. I følge matrikkel er:  gnr./bnr. 47/74 etablert i 1938 og er på 10m2, gnr./bnr. 
46/134 etablert i 1938 og er på 99,9 m2, gnr./bnr. 46/48 etablert i 1916 og er på 99,9 m2 og gnr./bnr. 
46/55 er etablert i 1921 og er på 99,9 m2 

I følge Advokatfullmektig Håvard Hestenes Lothe så gjelder omsøkte fallrettigheter i både Eieåna og 
Lundeåna.  Han antar dessuten at fallrettigheter ikke er korrekt oppmålt, all den tid det er tale om 
fallrettigheter. 

I følge Advokatfullmektig Håvard Hestenes Lothe skal fallrettigheter i både Eieåna og Lundeåna 
fortsatt utnyttes i tilknytning til eksisterende kraftverk, Svanedal kraftverk.   

Saksbehandlers vurderinger:
Det følger av konsesjonsloven § 15 at erverv som er konsesjonspliktig etter konsesjonsloven ikke kan 
tinglyses med mindre konsesjon er gitt. Denne loven gjelder erverv av fast eiendom, samt stiftelse og 
overdragelse av leierett og annen lignende bruksrett over fast eiendom, noe som omfatter leie og 
overdragelse av fallrettigheter. 

Fallrettighetene, retten til å utnytte kreftene i vannet, anses som en naturressurs på eiendommen.

Erverv som er konsesjonspliktig etter industrikonsesjonsloven og energiloven er ikke 
konsesjonspliktig etter konsesjonsloven for erverv av fast eiendom, jf. konsesjonsloven § 2.  
Industrikonsesjonsloven gjelder erverv av fallrettighet som ved regulering antas å kunne utbringes til 
mer enn 4.000 naturhestekrefter. 

Svanedal kraftverk har mindre enn 4000 naturhestekrefter og er derfor ikke konsesjonspliktig etter 
industrikonsesjonsloven. Erverv av fallrettigheter i Lundeåna og Eieåna er da konsesjonspliktig etter 
konsesjonsloven for erverv av fast eiendom.

Erverv av selve kraftanlegget (Svanedal kraftverk), fallet består av mindre enn 4000 
naturhestekrefter, er ikke konsesjonspliktig etter konsesjonsloven, da eiendommene er bebygd og 
under 100 dekar. Disse eiendommene kan overtas konsesjonsfritt.  Svanedalsgården kan også 
overtas konsesjonsfritt da eiendommene er bebygd og under 100 dekar. 

Utredningen av saken må i utgangspunktet ha som mål å avklare om konsesjonssøkers formål med 
ervervet gir de mest gagnlige eier- og bruksforhold for samfunnet.
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Fallrettigheter vil fortsatt bli utnyttet i tilknytning til eksisterende kraftverk. Det er ingen planer om 
endret bruk. Det kan gis konsesjon til aksjeselskaper. Det er ikke landbruksinteresser i saken.  En kan 
ikke se at det er grunnlag for å nekte konsesjon. 

En mener det kan gis  konsesjon som omsøkt.   

Prisvurdering i saken er ikke aktuelt. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

Økonomiske konsekvenser:
Utfallet i saken medfører ingen økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg avslår etter konsesjonsloven av 28. november 2003 søknad fra Desconda AS om 
konsesjon til erverv av gnr./bnr.  46/48, 46/55, 46/134 og 47/74 i Eigersund.

Dette med følgende begrunnelse: ********* 

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
362060 Søknad om konsesjon - gnr./bnr. 46/48,46/55,46/134,47/74 - Desconda AS
362112 Kart

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 01.10.2014 Desconda AS Søknad om konsesjon - gnr./bnr. 
46/48,46/55,46/134,47/74 - Desconda AS

3 X 01.10.2014 WorkCentre 7428 Kart

Side 85 av 638



4

Parter i saken:
            

Desconda AS Postboks 120 4379 EGERSUND
Svanedal AS Hillevågsveien 95 4016 STAVANGER
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 01.10.2014
Arkiv: :GBR-60/813, FA-
V61
Arkivsaksnr.:
14/1298
Journalpostløpenr.:
14/26478

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Teknisk avdeling
Landbrukskontoret
Steinar Nordvoll
Jordbrukssjef
51 46 10 32
steinar.nordvoll@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
198/14 Planteknisk utvalg 21.10.2014

Søknad om dispensasjon for fradeling av en parsell med eldre bolig i 
LNF-område - gnr. 60/813 - Svein Helvig og Elly K. Helvig -
Hellviksveien 21 - 2. gangs behandling 
  
Sammendrag:
Svein Helvig og Elly K. Helvig søker den 16.06.2014 om fradeling av en parsell på ca. 2275 m2 fra gnr. 
60/813 i Eigersund. Parsellen skal eies av Svein Helvig og Elly K. Helvig.    

Parsellen består av et eldre falleferdig bolighus. 
Den aktuelle parsellen ligger i et LNF område på henhold til kommuneplanens arealdel. 

Tiltaket forutsetter dispensasjon for deling av parsell i LNF-område til boligformål og dispensasjon for 
oppføring av bolighus i LNF-område, samt dispensasjon for kravet om reguleringsplan ved deling i 
uregulerte områder og oppføring av bolighus i LNF-område.

Naboene er varslet om dispensasjonssøknaden og det foreligger ikke nabomerknader.

Planteknisk utvalg stilte seg positiv i sak 144/14 på møte 26.08.2014 til søknad fra Svein Helvig og Elly 
K. Helvig om fra deling av en parsell på ca. 1000 m2 med bolighus fra gnr./bnr. 60/813 i et LNF 
område til boligformål. 

Fylkesmannen frarår i brev av 11.09.2014 at det blir gitt dispensasjon til omsøkt fradeling av bolighus 
på Hellvik. De frarår også deling av en parsell på ca. 1000 m2. 

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken. 

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Planteknisk utvalg avslår søknad fra Svein Helvig og Elly K. Helvig om fradeling av en parsell 
på ca. 2275 m2 fra gnr. 60 bnr. 813 i Eigersund med formål bolig i medhold av § 19-2 i plan-
og bygningsloven, da vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt. Hensynene bak LNF-formål i 
kommuneplanens arealdel og plankravet blir ”vesentlig tilsidesatt”. Det legges særlig vekt på 
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omsøkt areal inngår med formål LNF-område i et langsiktig perspektiv. Fordelene er dermed 
heller ikke ”klart større” enn ulempene etter en samlet vurdering. Vedtaket er fattet med 
hjemmel i kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven §§ 11-6 og 19-2.

2. Planteknisk utvalg avslår søknad fra Svein Helvig og Elly K. Helvig om fradeling av en parsell 
på ca. 2275 m2 fra gnr./bnr. 60/813 i Eigersund med formål bolig i medhold av § 9 og 12 i 
jordloven. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
26.08.2014 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

ALF TORE SÆSTAD (KRF) foreslo slikt fellesforslag (AP+H+KRF+FRP+SP+V):
1. «Planteknisk utvalg stiller seg positiv til dispensasjonssøknaden fra Svein Helvig og 

Elly K. Helvig for fradeling av en mindre parsell på ca. 1 da (gårdstun) fra gnr./bnr. 
60/813 i et LNF område på kommuneplanens arealdel til boligformål.

Hensynene bak område avsatt som LNF-område blir ikke ”vesentlig tilsidesatt”, fordi 
tomten er inneklemt og har svært liten verdi til landbruksformål. 

Fordelene med dispensasjon for deling av parsell til boligformål i LNF-område, er 
”klart større” enn ulempene etter en samlet vurdering, fordi:

! Omsøkte fradeling tilsidesetter ikke i vesentlig grad hensynet til arealformålet i 
gjeldende plan, og det foreligger den nødvendige overvekt av fordeler for de 
samfunnsmessige interesser i saken. 

! Det vil bli opparbeidet egen vei til parsellen fra kommunal vei.  

! Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for naturmangfoldet og dermed heller 
ingen belastning for økosystemet. 

! Søknaden vurderes ikke å ha konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. 

2. Planteknisk utvalg stiller seg positiv til dispensasjonssøknad fra Svein Helvig og Elly 
Karin Helvig fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan ved deling i LNF-områder i 
kommuneplanens areadel.
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Hensynene bak kravet om utarbeidelse av reguleringsplan blir ikke ”vesentlig 
tilsidesatt”, fordi tomten er inneklemt og har svært liten verdi til landbruksformål. 

Fordelene med dispensasjon fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan ved deling 
i LNF-områder i kommuneplanens areadel av parsell til boligformål, er ”klart større” 
enn ulempene etter en samlet vurdering, fordi:

! Omsøkte fradeling tilsidesetter ikke i vesentlig grad hensynet til arealformålet i 
gjeldende plan, og det foreligger den nødvendige overvekt av fordeler for de 
samfunnsmessige interesser i saken. 

! Det vil bli opparbeidet egen vei til parsellen fra kommunal vei.  

! Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for naturmangfoldet og dermed heller 
ingen belastning for økosystemet. 

! Søknaden vurderes ikke å ha konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2

3. Planteknisk utvalg gir Svein Helvig og Elly Karin Helvig tillatelse til fradeling av en 
parsell på ca. 1 da fra gnr./bnr. 60/813 i et LNF område på kommuneplanens arealdel 
til boligformål.

Før saken tas til endelig behandling, sendes søknaden på uttalelse til Fylkesmannen i 
Rogaland og Rogaland fylkeskommune. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven § 12 og 9.»

Votering:
Fellesforslaget enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling.

PTU-144/14 Vedtak:

1. Planteknisk utvalg stiller seg positiv til dispensasjonssøknaden fra Svein Helvig og Elly 
K. Helvig for fradeling av en mindre parsell på ca. 1 da (gårdstun) fra gnr./bnr. 60/813 
i et LNF område på kommuneplanens arealdel til boligformål.

Hensynene bak område avsatt som LNF-område blir ikke ”vesentlig tilsidesatt”, fordi 
tomten er inneklemt og har svært liten verdi til landbruksformål. 

Fordelene med dispensasjon for deling av parsell til boligformål i LNF-område, er 
”klart større” enn ulempene etter en samlet vurdering, fordi:

! Omsøkte fradeling tilsidesetter ikke i vesentlig grad hensynet til arealformålet i 
gjeldende plan, og det foreligger den nødvendige overvekt av fordeler for de 
samfunnsmessige interesser i saken. 
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! Det vil bli opparbeidet egen vei til parsellen fra kommunal vei.  

! Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for naturmangfoldet og dermed heller 
ingen belastning for økosystemet. 

! Søknaden vurderes ikke å ha konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. 

2. Planteknisk utvalg stiller seg positiv til dispensasjonssøknad fra Svein Helvig og Elly 
Karin Helvig fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan ved deling i LNF-områder i 
kommuneplanens areadel.

Hensynene bak kravet om utarbeidelse av reguleringsplan blir ikke ”vesentlig 
tilsidesatt”, fordi tomten er inneklemt og har svært liten verdi til landbruksformål. 

Fordelene med dispensasjon fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan ved deling 
i LNF-områder i kommuneplanens areadel av parsell til boligformål, er ”klart større” 
enn ulempene etter en samlet vurdering, fordi:

! Omsøkte fradeling tilsidesetter ikke i vesentlig grad hensynet til arealformålet i 
gjeldende plan, og det foreligger den nødvendige overvekt av fordeler for de 
samfunnsmessige interesser i saken. 

! Det vil bli opparbeidet egen vei til parsellen fra kommunal vei.  

! Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for naturmangfoldet og dermed heller 
ingen belastning for økosystemet. 

! Søknaden vurderes ikke å ha konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2

3. Planteknisk utvalg gir Svein Helvig og Elly Karin Helvig tillatelse til fradeling av en 
parsell på ca. 1 da fra gnr./bnr. 60/813 i et LNF område på kommuneplanens arealdel 
til boligformål.

Før saken tas til endelig behandling, sendes søknaden på uttalelse til Fylkesmannen i 
Rogaland og Rogaland fylkeskommune. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven § 12 og 9.

Vedtaket er enstemmig.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Svein Helvig søker den 16.06.2014 om fradeling av en parsell på ca. 2275 m2 fra gnr. 60/813 i 
Eigersund. Parsellen skal eies av Svein Helvig og Elly K. Helvig.    
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Parsellen består av et eldre falleferdig bolighus. 
Den aktuelle parsellen ligger i et LNF område på henhold til kommuneplanens arealdel.
Parsellen består av ca. 1,4 dekar med fulldyrket jord og 0,9 dekar med annet areal.  

Parsellen grenser inntil gnr./bnr. 60/18, 60/23 og FV44. 

Tiltaket forutsetter dispensasjon for deling av parsell i LNF-område til boligformål og dispensasjon for 
oppføring av bolighus i LNF-område, samt dispensasjon for kravet om reguleringsplan ved deling i 
uregulerte områder og oppføring av bolighus i LNF-område.

Naboene er varslet om dispensasjonssøknaden og det foreligger ikke nabomerknader.

I begrunnelsen for å søke om dispensasjon følgende skrevet av Svein Helvig og Elly K. Helvig av 
19.05.2014: 
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«

«
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Svein Helvig og Elly K. Helvig overtok gnr. 60/18  i  1999. Det er ett bolighus på bruket.
Svein Helvig overtok gnr./bnr. 60/813 som tilleggsjord i 2013. Gnr./bnr. 60/813 var tidligere en del av 
gnr./bnr. 60/16. 

Gnr./bnr. 60/813 består av 4 parseller. Gnr/bnr. 60/813 har ca. 18,2 dekar fulldyrket jord, 2,3 dekar 
med skog og 2,9 dekar med annet areal. Drift av gnr./bnr. 60/813 er bortleie av jordbruksareal til Jan 
Halvard Aase. 

Gnr/bnr. 60/18 har ca. 27,2 dekar fulldyrket jord, 111,2 dekar med skog og 258,7 dekar med annet 
areal. Drift av gnr./bnr. 60/18 er bortleie av jordbruksareal til Jan Halvard Aase.  

Planteknisk utvalg stilte seg positiv i sak 144/14 på møte 26.08.2014 til søknad fra Svein Helvig og Elly 
K. Helvig om fra deling av en parsell på ca. 1000 m2 med bolighus fra gnr./bnr. 60/813 i LNF område 
til boligformål. 

Fylkesmannen frarår i brev av 11.09.2014 at det blir gitt dispensasjon til omsøkt fradeling av bolighus 
på Hellvik.  Fylkesmannen har lang erfaring med at etablering av selvstendige boligparseller i 
landbruksområder kan føre til konflikt mellom bolig- og landbruksinteresser på stedet. De mener det 
kan være uheldig med slike kryssende bruksinteresser i området der landbruket skal ha fortrinn.  Den 
omsøkte parsellen ligger svært nær tunet på gnr./bnr. 60/18 samt at den vil grense mot dyrka jord i 
nord (forutsatt Planteknisk utvalgs vedtak om parsell på kun en dekar).  

Saksbehandlers vurderinger:
Eiendommen omfattes av kommuneplanen for Eigersund, vedtatt av kommunestyret 06.06.2011, 
hvor den er avsatt til Landbruks-, natur, og friluftsformål, jf. Pbl. §11-7 første ledd nr. 5. 

Etter §1,2 i kommuneplanbestemmelsen er det krav om reguleringsplan for blant annet fradeling av 
eiendom, j.f pbl. 20-1 første ledd bokstav m:

Tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav a, b, d, e, g, j, k, l og m kan ikke 
finne sted før det foreligger reguleringsplan.

Omsøkte tiltak forutsetter at det gis dispensasjon fra LNF-formål i kommuneplanens arealdel for 
oppretting av en boligeiendom. Tiltaket forutsetter også at det gis dispensasjon fra kravet om 
utarbeidelse av reguleringsplan ved deling i LNF-områder.

Vilkårene for dispensasjon fremgår av plan- og bygningsloven §§ 19-1 og 19-2:

§ 19 – 1 Dispensasjon

”Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som 
nevnt i § 21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes samtidig 
med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens 
interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til 
å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8”. 

§ 19 – 2 Dispensasjonsvedtaket

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av 
denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 
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Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra 
saksbehandlingsregler. 

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål 
tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer 
og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden. 

Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for 
behandling av dispensasjonssaker

Vurderinger etter plan- og bygningsloven:
Det fremgår av pbl. § 26-1 at opprettelse av ny grunneiendom og oppføring av bolighus ikke må 
gjøres på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot plan- og bygningslovsloven, forskrift 
eller plan.

Søknad om deling til boligformål og oppføring av bolighus forutsetter et avvik fra kommuneplanens 
arealdel ved at omsøkt område er avsatt som LNF-område, samt forutsetter et avvik i plan fra kravet 
om utarbeidelse av reguleringsplan ved deling og oppføring av bolighus i LNF-områder. 

Etter plan- og bygningsloven § 11-6 er kommuneplanens arealdel juridisk bindende.

For at deling og oppføring av bolighus skal kunne skje må vilkårene for dispensasjon i plan- og 
bygningsloven § 19-2 være oppfylt.

Etter pbl. § 19-2 kan kommunen ikke gi dispensasjon dersom hensynene det dispenseres fra blir 
”vesentlig tilsidesatt”. Videre må fordelene med tiltaket være ”klart større” enn ulempene etter en 
samlet vurdering. 

Ordlyden innebærer at det skal særlig mye til for å gi dispensasjon, og en skjerpelse av 
dispensasjonsadgangen i forhold til plan- og bygningsloven av 1985, se Ot.prp.nr.32 (2007-2008) s. 
242 og Pedersen og Sandvik m.fl. – Plan- og bygningsrett 2. utgave del 2, s.199.

Spørsmålet blir dermed om hensynene bak arealformål LNF i kommuneplanens arealdel blir 
”vesentlig tilsidesatt” ved en deling og oppretting av grunneiendom til boligformål og oppføring av 
bolighus på eiendommen gnr. 60, bnr. 813, samt om hensynet til bak kravet til reguleringsplan blir 
”vesentlig tilsidesatt”. 

Vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra deling til boligformål og dispensasjon fra kravet om 
reguleringsplan, må ses i sammenheng. 

Omsøkte parsell er i kommuneplanen avsatt som LNF område. Etter plan- og bygningslovens 
formålsbestemmelse i § 1-1 skal det legges vekt på brede samfunnsinteresser og en bærekraftig 
utvikling for fremtidige generasjoner. 

Rådmannen fremhever at kommuneplanens areadel må vurderes i et langsiktig perspektiv. 
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Omsøkt areal er vist som Landbruk-, natur- og friluftsområde i kommuneplanens arealdel nettopp for 
å sørge for at landbruks- og kulturlandskapsinteressene i området blir sikret i et langsiktig perspektiv. 
Avsetting av området som LNF-område skal også sørge for at arealbruken i området blir forutsigbar 
for dem som driver landbruk i området. 

Kommuneplanens arealdel er vedtatt etter bred og offentlig høringsprosess, der hensynene bak 
planen er vurdert nøye.

Omsøkt deling vil her medføre at fradelt parsell kan selges på det åpne markedet. Omsøkte fradeling 
vil fremstå som en uthuling av kommuneplanen som styringsverktøy gjennom en flekkvis og 
uoversiktlig omdisponering i strid med regulantens intensjoner. 

Hensikten med delingen er å beholde parsellen som en fritt omsettelig eiendom. Fritt omsettelige 
bolighus i LNF områder kan gjøre at det oppstår konflikter mellom landbruks- og boliginteressene i et 
langsiktig perspektiv. 

En fradeling av boligeiendommer i et landbruksområde, vil på kortere og lengre sikt kunne skape 
konflikter med et aktivt landbruksområde. Dette kan være støy og lukt, og nabokonflikter ved 
oppføring av nybygg på tilgrensende eiendommer. Det kan for driften av landbruket på sikt være 
krevende dersom det etableres en fritt omsettelig bolig her. 

Etter lovforarbeidene innebærer dette at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når 
hensynene bak bestemmelsen det blir søkt om dispensasjon fra fremdeles gjør seg gjeldende med 
styrke. 

Kommuneplanens arealdel er vedtatt i 2011. Omsøkt areal skal vurderes i et langsiktig perspektiv. En 
deling til boligformål og oppføring evt. restaurering av bolighus på eiendommen gnr./bnr. 60/813 vil 
vesentlig tilsidesette de hensyn som avsetting av området som LNF-område er basert på. 

Dersom Planteknisk utvalg finner at hensynene bak område avsatt som LNF-område i 
kommuneplanen ikke blir ”vesentlig tilsidesatt”, må Planteknisk utvalg foreta en konkret avveining av 
fordeler og ulemper i saken. For at dispensasjon kan gis må fordelene med dispensasjon være ”klart 
større” enn ulempene.

Det er Rådmannens vurdering at en omdisponering av areal i strid med LNF område må vurderes 
nøye gjennom en eventuell utarbeidelse av reguleringsplan for området.

Hensikten med reguleringsplan er å fastsette i detalj hvordan areal skal nyttes eller vernes. 
Grunneiere i området skal varsles om planarbeidet og det skal foretas en helhetlig vurdering for et 
større område. 

I planprosessen vil det bli vurdert nøye hensyn til blant annet skole og helsehjelp for 
boligeiendommer i området. Det er etter kommuneplanens arealdel et ønske om fortetting i 
sentrumsnære strøk, både av hensyn til ytre miljøhensyn og arealhensyn.

Bosettingshensyn kan ikke tale for at det gis dispensasjon i dette tilfellet. Omsøkt parsell ligger 
sentralt på Hellvik. 

En delingstillatelse vil kunne føre til en signaleffekt og presedensvirkning for deling av andre 
landbrukseiendommer i kommunen. En slik fragmentering og uthuling av kommuneplanens arealdel 
er svært uheldig.
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Rådmannen anser at vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt, ettersom hensynene bak kravet om 
utarbeidelse av reguleringsplan i kommuneplanens arealdel, blir ”vesentlig tilsidesatt”. 

Dersom Planteknisk utvalg finner at hensynene bak kravet om utarbeidelse av reguleringsplan i 
kommuneplanen ikke blir ”vesentlig tilsidesatt”, må Planteknisk utvalg foreta en konkret avveining av 
fordeler og ulemper i saken. For at dispensasjon kan gis må fordelene med dispensasjon være ”klart 
større” enn ulempene.

En er enig med Fylkesmannen sine vurderinger i saken.  Søknaden bør avslås.  

Saksbehandlers vurderinger og konsekvenser etter jordloven: 
Jordloven har blant annet til formål å legge forholdene slik til rette at jordviddene i landet med skog 
og fjell og alt som hører til, kan bli brukt på den måten som er best gagnlig for samfunnet og de som 
har sitt yrke i landbruket. Hovedvekten skal legges på hensyn til bosetting, arbeid og driftsmessige 
gode løsninger. Det skal legges vekt på framtidige generasjoners behov.

I jordlovens § 12 står det følgende:

”Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast av 
departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av 
eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). 
Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige.

Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord takast i 
bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling ikkje givast 
utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9.

Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for 
ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av 
arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller 
miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell 
inn under formålet i jordlova.

Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke givast 
dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området.

Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla som lova 
skal fremja.

Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen eller 
ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei 
driftseining.

Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på tvangssal. 
Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela eigedom.

Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket bort.

Departementet kan gi forskrift om høve til frådeling av mindre areal utan godkjenning i samband 
med grensejustering etter matrikkellova.”

Omsøkt areal består av fulldyrket jord og annet areal (hage og bolighus).  
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Fradelingen legger ikke til rette for bruksrasjonalisering. Her er det ikke snakk om å selge 
resteiendommen som tilleggsjord.  Hvis resten av gården gnr./bnr. 60/813 hadde blitt solgt som 
tilleggsjord til et bruk i nærområdet, så kunne en fra en landbruksfaglig synsvinkel mulig akseptert 
fradeling av omsøkt parsell fra gnr./bnr. 60/813.  Dette selv om bruket 60/813 så sent som i 2013 ble 
lagt som tilleggsjord til gnr./bnr. 60/18.  

I denne saken kan det oppstå driftsmessige eller miljømessige ulemper for landbruket på lang sikt. 
Parsellen vil grense inntil to gårdsbruk: gnr./bnr. 60/18 og 60/23. Det er imidlertid ikke selvstendig 
drift på brukene og parsellen grenser ikke inntil fulldyrket jord hos disse. 
Omsøkt parsell vil også få egen atkomst fra Hellviksveien.   

Det kom endringer i jordloven gjeldende fra 1. juli 2013. 

Dersom bosettingsmessige hensyn tilsier det, gir den nye bestemmelsen i jordloven åpning for at det 
kan gis delingstillatelse, selv om de landbruksmessige hensynene taler for å avslå søknaden. Dette vil 
gjøre det lettere å få fradelt boligtomter og kårboliger i distriktene. Det foreligger ikke 
bosettingshensyn i denne saken. Omsøkt parsell ligger ca. 15 km fra Egersund sentrum, men ligger 
sentralt til på Hellvik.  

For å styrke jordvernet og forenkle saksbehandlingen legger de nye reglene opp til at der formålet 
med deling også innebærer en omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord, skal samtykke til deling 
ikke kunne gis før det er gitt samtykke til omdisponering.

En er enig med Fylkesmannen sine vurderinger i saken.  Søknaden bør avslås.  

Naturmangfoldloven, vurdering etter § 7
Naturmangfoldloven fastsetter at prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved 
utøving av offentlig myndighet og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingene skal fremgå av 
beslutningen.

Kunnskapsprinsippet § 8:
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, 
samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakers 
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

Føre-var-prinsippet § 9:
Når det treffes en beslutning uten et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag så skal en ta sikte på å unngå 
mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Mangel på kunnskap skal ikke brukes som begrunnelse for 
å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.

Prinsippet om samlet belastning § 10:
En påvirkning av et økosystem skal utredes fra den samlede belastningen som økosystemet er eller 
blir utsatt for, herunder både på kort og lang sikt.

Kostnader ved miljøforringelse § 11:
Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 
tiltaket volder.

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12:
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For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder 
og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig 
bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir det beste samfunnsmessige resultater.

Naturfakta: 
Det er ikke registrert noen prioriterte naturtyper eller prioriterte leveområder for dyr på eller i 
nærheten av omsøkt parsell. 

Vurdering:
I denne saken så vurderer en det til at en kan gjøre en beslutning som baserer seg på et 
tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag. En konkluderer med at tiltaket ikke har konsekvenser for det 
biologiske mangfoldet og at tiltaket ikke er i strid med forvaltningsformålene i naturmangfoldloven. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

Økonomiske konsekvenser:
Utfallet i saken får ingen økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune.

~ o ~

Alternative løsninger:
1. Planteknisk utvalg gir etter §19-2 i plan- og bygningsloven Svein Helvig og Elly K. 

Helvig dispensasjon for fradeling av en parsell med bolig på ca. 1000 m2 fra gnr./bnr. 
60/813 i et LNF område på kommuneplanens arealdel til boligformål.

Hensynene bak område avsatt som LNF-område blir ikke ”vesentlig tilsidesatt”, fordi 
tomten er inneklemt og har svært liten verdi til landbruksformål. 

Fordelene med dispensasjon for deling av parsell til boligformål i LNF-område, er 
”klart større” enn ulempene etter en samlet vurdering, fordi:

� Omsøkte fradeling tilsidesetter ikke i vesentlig grad hensynet til arealformålet i 
gjeldende plan, og det foreligger den nødvendige overvekt av fordeler for de 
samfunnsmessige interesser i saken. 
� Det vil bli opparbeidet egen vei til parsellen fra kommunal vei.  
� Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for naturmangfoldet og dermed heller ingen 
belastning for økosystemet. 
� Søknaden vurderes ikke å ha konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. 

2. Planteknisk gir etter §19-2 i plan –og bygningsloven Svein Helvig og Elly Karin Helvig 
dispensasjon fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan ved deling i LNF-områder 
i kommuneplanens areadel.
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Hensynene bak kravet om utarbeidelse av reguleringsplan blir ikke ”vesentlig 
tilsidesatt”, fordi tomten er inneklemt og har svært liten verdi til landbruksformål. 

Fordelene med dispensasjon fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan ved 
deling i LNF-områder i kommuneplanens areadel av parsell til boligformål, er ”klart 
større” enn ulempene etter en samlet vurdering, fordi:

� Omsøkte fradeling tilsidesetter ikke i vesentlig grad hensynet til arealformålet i 
gjeldende plan, og det foreligger den nødvendige overvekt av fordeler for de 
samfunnsmessige interesser i saken. 
� Det vil bli opparbeidet egen vei til parsellen fra kommunal vei.  
� Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for naturmangfoldet og dermed heller ingen 
belastning for økosystemet. 
� Søknaden vurderes ikke å ha konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. 

3. Planteknisk utvalg gir etter §20-1 i plan- og bygningsloven Svein Helvig og Elly Karin 
Helvig tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 1000m2 fra gnr./bnr. 60/813 i et LNF 
område på kommuneplanens arealdel til boligformål. Det settes følgende betingelse 
for deling: Parsell deles med utgangspunkt i kartblad av 15.04.2014 hvor fulldyrket 
jord beholdes av gnr./bnr. 60/813. 

4. Planteknisk utvalg gir etter §12 i jordloven Svein Helvig og Elly Karin Helvig tillatelse 
til fradeling av en parsell på ca. 1000m2 fra gnr./bnr. 60/813 i et LNF område på 
kommuneplanens arealdel til boligformål. Det settes følgende betingelse for deling: 
Parsell deles med utgangspunkt i kartblad av 15.04.2014 hvor fulldyrket jord 
beholdes av gnr./bnr. 60/813. 

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
346776 Søknad om fradeling av teig gnr. 60 bnr. 813
346777 Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr. 60 bnr. 813
346778 Kart
346779 Gjenpart av nabovarsel

351253 Søknad om dispensasjon for fradeling av en parsell med eldre bolig i LNF-område - gnr. 
60/813 - Svein Helvig og Elly K. Helvig - Hellviksveien 21

351273 Oversiktskart gnr. 60 bnr. 18 og gnr. 60 bnr. 813

358684 Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av parsell med bolighus fra gnr. 
60 bnr. 813

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel
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1 I 16.06.2014 Helvig gård AS Søknad om fradeling av teig gnr. 60 bnr. 813
3 X 10.07.2014 Oversiktskart gnr. 60 bnr. 18 og gnr. 60 bnr. 813

4 U 15.08.2014 Svein Helvig og Elly K. 
Helvig Varsel/informasjon om befaring

6 U 02.09.2014

Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Rogaland 
Fylkeskommune

Særutskrift: Søknad om dispensasjon for 
fradeling av en parsell med eldre bolig i LNF-
område - gnr. 60/813 - Svein Helvig og Elly K. 
Helvig - Hellviksveien 21

5 U 02.09.2014 Svein Helvig og Elly K. 
Helvig

Særutskrift: Søknad om dispensasjon for 
fradeling av en parsell med eldre bolig i LNF-
område - gnr. 60/813 - Svein Helvig og Elly K. 
Helvig - Hellviksveien 21

7 I 11.09.2014 Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanen for 
fradeling av parsell med bolighus fra gnr. 60 bnr. 
813

Parter i saken:
            

Svein Helvig og Elly K. 
Helvig

Hellviksveien 25 4375 HELLVIK
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 10.07.2014
Arkiv: :GBR-60/813, FA-
V61
Arkivsaksnr.:
14/1298
Journalpostløpenr.:
14/20428

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Teknisk avdeling
Landbrukskontoret
Steinar Nordvoll
Jordbrukssjef
51 46 10 32
steinar.nordvoll@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
144/14 Planteknisk utvalg 26.08.2014

Søknad om dispensasjon for fradeling av en parsell med eldre bolig i 
LNF-område - gnr. 60/813 - Svein Helvig og Elly K. Helvig -
Hellviksveien 21 
  

Sammendrag:
Svein Helvig og Elly K. Helvig søker den 16.06.2014 om fradeling av en parsell på ca. 2275 
m2 fra gnr. 60/813 i Eigersund. Parsellen skal eies av Svein Helvig og Elly K. Helvig.    

Parsellen består av et eldre falleferdig bolighus. 
Den aktuelle parsellen ligger i et LNF område på henhold til kommuneplanens arealdel. 

Tiltaket forutsetter dispensasjon for deling av parsell i LNF-område til boligformål og 
dispensasjon for oppføring av bolighus i LNF-område, samt dispensasjon for kravet om 
reguleringsplan ved deling i uregulerte områder og oppføring av bolighus i LNF-område.

Naboene er varslet om dispensasjonssøknaden og det foreligger ikke nabomerknader.

Saksgang:
Stiller Planteknisk utvalg seg positiv til å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til 
omsøkt deling samt dispensasjon for kravet om reguleringsplan ved deling i uregulerte 
områder må saken sendes til Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland for 
uttalelse før endelig vedtak kan fattes i saken. 

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Planteknisk utvalg avslår søknad fra Svein Helvig og Elly K. Helvig om fradeling av en 

parsell på ca. 2275 m2 fra gnr. 60 bnr. 813 i Eigersund med formål bolig i medhold av 
§ 19-2 i plan- og bygningsloven, da vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt. 
Hensynene bak LNF-formål i kommuneplanens arealdel og plankravet blir ”vesentlig 
tilsidesatt”. Det legges særlig vekt på omsøkt areal inngår med formål LNF-område i 
et langsiktig perspektiv. Fordelene er dermed heller ikke ”klart større” enn ulempene 
etter en samlet vurdering. Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens 
arealdel og plan- og bygningsloven §§ 11-6 og 19-2.
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2. Planteknisk utvalg avslår søknad fra Svein Helvig og Elly K. Helvig om fradeling av en 
parsell på ca. 2275 m2 fra gnr./bnr. 60/813 i Eigersund med formål bolig i medhold av 
§ 9 og 12 i jordloven. 

3. Planteknisk utvalg avslår søknad fra Svein Helvig og Elly K. Helvig om fradeling av en 
parsell på ca. 2275 m2 fra gnr. 60 bnr. 813 i Eigersund med formål bolig i medhold av § 
19-2 i plan- og bygningsloven, da vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt. Hensynene 
bak LNF-formål i kommuneplanens arealdel og plankravet blir ”vesentlig tilsidesatt”. Det 
legges særlig vekt på omsøkt areal inngår med formål LNF-område i et langsiktig 
perspektiv. Fordelene er dermed heller ikke ”klart større” enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel og plan- og 
bygningsloven §§ 11-6 og 19-2.

4. Planteknisk utvalg avslår søknad fra Svein Helvig og Elly K. Helvig om fradeling av en 
parsell på ca. 2275 m2 fra gnr./bnr. 60/813 i Eigersund med formål bolig i medhold av § 
9 og 12 i jordloven. 

26.08.2014 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

ALF TORE SÆSTAD (KRF) foreslo slikt fellesforslag (AP+H+KRF+FRP+SP+V):
1. «Planteknisk utvalg stiller seg positiv til dispensasjonssøknaden fra Svein Helvig og Elly K. 

Helvig for fradeling av en mindre parsell på ca. 1 da (gårdstun) fra gnr./bnr. 60/813 i et 
LNF område på kommuneplanens arealdel til boligformål.

Hensynene bak område avsatt som LNF-område blir ikke ”vesentlig tilsidesatt”, fordi 
tomten er inneklemt og har svært liten verdi til landbruksformål. 

Fordelene med dispensasjon for deling av parsell til boligformål i LNF-område, er ”klart 
større” enn ulempene etter en samlet vurdering, fordi:

! Omsøkte fradeling tilsidesetter ikke i vesentlig grad hensynet til arealformålet i 
gjeldende plan, og det foreligger den nødvendige overvekt av fordeler for de 
samfunnsmessige interesser i saken. 

! Det vil bli opparbeidet egen vei til parsellen fra kommunal vei.  
! Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for naturmangfoldet og dermed heller ingen 

belastning for økosystemet. 
! Søknaden vurderes ikke å ha konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. 

2. Planteknisk utvalg stiller seg positiv til dispensasjonssøknad fra Svein Helvig og Elly Karin 
Helvig fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan ved deling i LNF-områder i 
kommuneplanens areadel.

Hensynene bak kravet om utarbeidelse av reguleringsplan blir ikke ”vesentlig 
tilsidesatt”, fordi tomten er inneklemt og har svært liten verdi til landbruksformål. 
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Fordelene med dispensasjon fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan ved deling i 
LNF-områder i kommuneplanens areadel av parsell til boligformål, er ”klart større” enn 
ulempene etter en samlet vurdering, fordi:

! Omsøkte fradeling tilsidesetter ikke i vesentlig grad hensynet til arealformålet i 
gjeldende plan, og det foreligger den nødvendige overvekt av fordeler for de 
samfunnsmessige interesser i saken. 

! Det vil bli opparbeidet egen vei til parsellen fra kommunal vei.  
! Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for naturmangfoldet og dermed heller ingen 

belastning for økosystemet. 
! Søknaden vurderes ikke å ha konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2

3. Planteknisk utvalg gir Svein Helvig og Elly Karin Helvig tillatelse til fradeling av en parsell 
på ca. 1 da fra gnr./bnr. 60/813 i et LNF område på kommuneplanens arealdel til 
boligformål.
Før saken tas til endelig behandling, sendes søknaden på uttalelse til Fylkesmannen i 
Rogaland og Rogaland fylkeskommune. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven § 12 og 9.»

Votering:
Fellesforslaget enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling.

PTU-144/14 Vedtak:

1. Planteknisk utvalg stiller seg positiv til dispensasjonssøknaden fra Svein Helvig og Elly K. 
Helvig for fradeling av en mindre parsell på ca. 1 da (gårdstun) fra gnr./bnr. 60/813 i et 
LNF område på kommuneplanens arealdel til boligformål.

Hensynene bak område avsatt som LNF-område blir ikke ”vesentlig tilsidesatt”, fordi 
tomten er inneklemt og har svært liten verdi til landbruksformål. 

Fordelene med dispensasjon for deling av parsell til boligformål i LNF-område, er ”klart 
større” enn ulempene etter en samlet vurdering, fordi:

! Omsøkte fradeling tilsidesetter ikke i vesentlig grad hensynet til arealformålet i 
gjeldende plan, og det foreligger den nødvendige overvekt av fordeler for de 
samfunnsmessige interesser i saken. 

! Det vil bli opparbeidet egen vei til parsellen fra kommunal vei.  
! Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for naturmangfoldet og dermed heller ingen 

belastning for økosystemet. 
! Søknaden vurderes ikke å ha konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. 

2. Planteknisk utvalg stiller seg positiv til dispensasjonssøknad fra Svein Helvig og Elly Karin 
Helvig fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan ved deling i LNF-områder i 
kommuneplanens areadel.

Hensynene bak kravet om utarbeidelse av reguleringsplan blir ikke ”vesentlig tilsidesatt”, 
fordi tomten er inneklemt og har svært liten verdi til landbruksformål. 
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Fordelene med dispensasjon fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan ved deling i 
LNF-områder i kommuneplanens areadel av parsell til boligformål, er ”klart større” enn 
ulempene etter en samlet vurdering, fordi:

! Omsøkte fradeling tilsidesetter ikke i vesentlig grad hensynet til arealformålet i 
gjeldende plan, og det foreligger den nødvendige overvekt av fordeler for de 
samfunnsmessige interesser i saken. 

! Det vil bli opparbeidet egen vei til parsellen fra kommunal vei.  
! Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for naturmangfoldet og dermed heller ingen 

belastning for økosystemet. 
! Søknaden vurderes ikke å ha konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2

3. Planteknisk utvalg gir Svein Helvig og Elly Karin Helvig tillatelse til fradeling av en parsell 
på ca. 1 da fra gnr./bnr. 60/813 i et LNF område på kommuneplanens arealdel til 
boligformål.
Før saken tas til endelig behandling, sendes søknaden på uttalelse til Fylkesmannen i 
Rogaland og Rogaland fylkeskommune. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven § 12 og 9.

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Nei.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Svein Helvig søker den 16.06.2014 om fradeling av en parsell på ca. 2275 m2 fra gnr. 
60/813 i Eigersund. Parsellen skal eies av Svein Helvig og Elly K. Helvig.    

Parsellen består av et eldre falleferdig bolighus. 
Den aktuelle parsellen ligger i et LNF område på henhold til kommuneplanens arealdel.
Parsellen består av ca. 1,4 dekar med fulldyrket jord og 0,9 dekar med annet areal.  

Parsellen grenser inntil gnr./bnr. 60/18, 60/23 og FV44. 

Tiltaket forutsetter dispensasjon for deling av parsell i LNF-område til boligformål og 
dispensasjon for oppføring av bolighus i LNF-område, samt dispensasjon for kravet om 
reguleringsplan ved deling i uregulerte områder og oppføring av bolighus i LNF-område.

Naboene er varslet om dispensasjonssøknaden og det foreligger ikke nabomerknader.

I begrunnelsen for å søke om dispensasjon følgende skrevet av Svein Helvig og Elly K. 
Helvig av 19.05.2014: 
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Svein Helvig og Elly K. Helvig overtok gnr. 60/18  i  1999. Det er ett bolighus på bruket.
Svein Helvig overtok gnr./bnr. 60/813 som tilleggsjord i 2013. Gnr./bnr. 60/813 var tidligere 
en del av gnr./bnr. 60/16. 

Gnr./bnr. 60/813 består av 4 parseller. Gnr/bnr. 60/813 har ca. 18,2 dekar fulldyrket jord, 2,3 
dekar med skog og 2,9 dekar med annet areal. Drift av gnr./bnr. 60/813 er bortleie av 
jordbruksareal til Jan Halvard Aase. 

Gnr/bnr. 60/18 har ca. 27,2 dekar fulldyrket jord, 111,2 dekar med skog og 258,7 dekar med 
annet areal. Drift av gnr./bnr. 60/18 er bortleie av jordbruksareal til Jan Halvard Aase.  

Saksbehandlers vurderinger:
Eiendommen omfattes av kommuneplanen for Eigersund, vedtatt av kommunestyret 
06.06.2011, hvor den er avsatt til Landbruks-, natur, og friluftsformål, jf. Pbl. §11-7 første 
ledd nr. 5. 

Etter §1,2 i kommuneplanbestemmelsen er det krav om reguleringsplan for blant annet 
fradeling av eiendom, j.f pbl. 20-1 første ledd bokstav m:

Tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav a, b, d, e, g, j, k, l og m 
kan ikke finne sted før det foreligger reguleringsplan.

Omsøkte tiltak forutsetter at det gis dispensasjon fra LNF-formål i kommuneplanens arealdel 
for oppretting av en boligeiendom. Tiltaket forutsetter også at det gis dispensasjon fra kravet 
om utarbeidelse av reguleringsplan ved deling i LNF-områder.

Vilkårene for dispensasjon fremgår av plan- og bygningsloven §§ 19-1 og 19-2:
§ 19 – 1 Dispensasjon
”Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten 
som nevnt i § 21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad 
fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart 
ikke berører naboens interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir 
direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og 
forbudet i § 1-8”. 
§ 19 – 2 Dispensasjonsvedtaket
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å 
gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 
dispenseres fra saksbehandlingsregler. 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale 
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens 
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bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional 
myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 
Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for 
behandling av dispensasjonssaker

Vurderinger etter plan- og bygningsloven:
Det fremgår av pbl. § 26-1 at opprettelse av ny grunneiendom og oppføring av bolighus ikke 
må gjøres på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot plan- og bygningslovsloven, 
forskrift eller plan.

Søknad om deling til boligformål og oppføring av bolighus forutsetter et avvik fra 
kommuneplanens arealdel ved at omsøkt område er avsatt som LNF-område, samt 
forutsetter et avvik i plan fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan ved deling og 
oppføring av bolighus i LNF-områder. 

Etter plan- og bygningsloven § 11-6 er kommuneplanens arealdel juridisk bindende.

For at deling og oppføring av bolighus skal kunne skje må vilkårene for dispensasjon i plan-
og bygningsloven § 19-2 være oppfylt.

Etter pbl. § 19-2 kan kommunen ikke gi dispensasjon dersom hensynene det dispenseres fra 
blir ”vesentlig tilsidesatt”. Videre må fordelene med tiltaket være ”klart større” enn ulempene 
etter en samlet vurdering. 

Ordlyden innebærer at det skal særlig mye til for å gi dispensasjon, og en skjerpelse av 
dispensasjonsadgangen i forhold til plan- og bygningsloven av 1985, se Ot.prp.nr.32 (2007-
2008) s. 242 og Pedersen og Sandvik m.fl. – Plan- og bygningsrett 2. utgave del 2, s.199.

Spørsmålet blir dermed om hensynene bak arealformål LNF i kommuneplanens arealdel blir 
”vesentlig tilsidesatt” ved en deling og oppretting av grunneiendom til boligformål og 
oppføring av bolighus på eiendommen gnr. 60, bnr. 813, samt om hensynet til bak kravet til 
reguleringsplan blir ”vesentlig tilsidesatt”. 

Vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra deling til boligformål og dispensasjon fra 
kravet om reguleringsplan, må ses i sammenheng. 

Omsøkte parsell er i kommuneplanen avsatt som LNF område. Etter plan- og 
bygningslovens formålsbestemmelse i § 1-1 skal det legges vekt på brede 
samfunnsinteresser og en bærekraftig utvikling for fremtidige generasjoner. 

Rådmannen fremhever at kommuneplanens areadel må vurderes i et langsiktig perspektiv. 

Omsøkt areal er vist som Landbruk-, natur- og friluftsområde i kommuneplanens arealdel 
nettopp for å sørge for at landbruks- og kulturlandskapsinteressene i området blir sikret i et 
langsiktig perspektiv. Avsetting av området som LNF-område skal også sørge for at 
arealbruken i området blir forutsigbar for dem som driver landbruk i området. 

Kommuneplanens arealdel er vedtatt etter bred og offentlig høringsprosess, der hensynene 
bak planen er vurdert nøye.

Omsøkt deling vil her medføre at fradelt parsell kan selges på det åpne markedet. Omsøkte 
fradeling vil fremstå som en uthuling av kommuneplanen som styringsverktøy gjennom en 
flekkvis og uoversiktlig omdisponering i strid med regulantens intensjoner. 
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Hensikten med delingen er å beholde parsellen som en fritt omsettelig eiendom. Fritt 
omsettelige bolighus i LNF områder kan gjøre at det oppstår konflikter mellom landbruks- og 
boliginteressene i et langsiktig perspektiv. 

En fradeling av boligeiendommer i et landbruksområde, vil på kortere og lengre sikt kunne 
skape konflikter med et aktivt landbruksområde. Dette kan være støy og lukt, og 
nabokonflikter ved oppføring av nybygg på tilgrensende eiendommer. Det kan for driften av 
landbruket på sikt være krevende dersom det etableres en fritt omsettelig bolig her. 

Etter lovforarbeidene innebærer dette at det normalt ikke vil være anledning til å gi 
dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det blir søkt om dispensasjon fra fremdeles 
gjør seg gjeldende med styrke. 

Kommuneplanens arealdel er vedtatt i 2011. Omsøkt areal skal vurderes i et langsiktig 
perspektiv. En deling til boligformål og oppføring evt. restaurering av bolighus på 
eiendommen gnr./bnr. 60/813 vil vesentlig tilsidesette de hensyn som avsetting av området 
som LNF-område er basert på. 

Dersom Planteknisk utvalg finner at hensynene bak område avsatt som LNF-område i 
kommuneplanen ikke blir ”vesentlig tilsidesatt”, må Planteknisk utvalg foreta en konkret
avveining av fordeler og ulemper i saken. For at dispensasjon kan gis må fordelene med 
dispensasjon være ”klart større” enn ulempene.

Det er Rådmannens vurdering at en omdisponering av areal i strid med LNF område må 
vurderes nøye gjennom en eventuell utarbeidelse av reguleringsplan for området.

Hensikten med reguleringsplan er å fastsette i detalj hvordan areal skal nyttes eller vernes. 
Grunneiere i området skal varsles om planarbeidet og det skal foretas en helhetlig vurdering 
for et større område. 

I planprosessen vil det bli vurdert nøye hensyn til blant annet skole og helsehjelp for 
boligeiendommer i området. Det er etter kommuneplanens arealdel et ønske om fortetting i 
sentrumsnære strøk, både av hensyn til ytre miljøhensyn og arealhensyn.

Bosettingshensyn kan ikke tale for at det gis dispensasjon i dette tilfellet. Omsøkt parsell 
ligger sentralt på Hellvik. 

En delingstillatelse vil kunne føre til en signaleffekt og presedensvirkning for deling av andre 
landbrukseiendommer i kommunen. En slik fragmentering og uthuling av kommuneplanens 
arealdel er svært uheldig.

Rådmannen anser at vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt, ettersom hensynene bak 
kravet om utarbeidelse av reguleringsplan i kommuneplanens arealdel, blir ”vesentlig 
tilsidesatt”. 

Dersom Planteknisk utvalg finner at hensynene bak kravet om utarbeidelse av 
reguleringsplan i kommuneplanen ikke blir ”vesentlig tilsidesatt”, må Planteknisk utvalg foreta 
en konkret avveining av fordeler og ulemper i saken. For at dispensasjon kan gis må 
fordelene med dispensasjon være ”klart større” enn ulempene.

Saksbehandlers vurderinger og konsekvenser etter jordloven: 
Jordloven har blant annet til formål å legge forholdene slik til rette at jordviddene i landet med 
skog og fjell og alt som hører til, kan bli brukt på den måten som er best gagnlig for 
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samfunnet og de som har sitt yrke i landbruket. Hovedvekten skal legges på hensyn til 
bosetting, arbeid og driftsmessige gode løsninger. Det skal legges vekt på framtidige 
generasjoners behov.

I jordlovens § 12 står det følgende:

”Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast 
av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til 
del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av 
eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i 
sameige.

Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord 
takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til 
deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9.

Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg 
til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna 
omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om 
delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan 
leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.

Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke 
givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området.

Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla 
som lova skal fremja.

Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når 
eigedomen eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn 
må reknast som ei driftseining.

Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på 
tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å 
dela eigedom.

Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket 
bort.

Departementet kan gi forskrift om høve til frådeling av mindre areal utan godkjenning i 
samband med grensejustering etter matrikkellova.”

Omsøkt areal består av fulldyrket jord og annet areal (hage og bolighus).  

Fradelingen legger ikke til rette for bruksrasjonalisering. Her er det ikke snakk om å selge 
resteiendommen som tilleggsjord.  Hvis resten av gården gnr./bnr. 60/813 hadde blitt solgt 
som tilleggsjord til et bruk i nærområdet, så kunne en fra en landbruksfaglig synsvinkel mulig 
akseptert fradeling av omsøkt parsell fra gnr./bnr. 60/813.  Dette selv om bruket 60/813 så 
sent som i 2013 ble lagt som tilleggsjord til gnr./bnr. 60/18.  

I denne saken kan det oppstå driftsmessige eller miljømessige ulemper for landbruket på 
lang sikt. Parsellen vil grense inntil to gårdsbruk: gnr./bnr. 60/18 og 60/23. Det er imidlertid 
ikke selvstendig drift på brukene og parsellen grenser ikke inntil fulldyrket jord hos disse. 
Omsøkt parsell vil også få egen atkomst fra Hellviksveien.   

Det kom endringer i jordloven gjeldende fra 1. juli 2013. 
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Dersom bosettingsmessige hensyn tilsier det, gir den nye bestemmelsen i jordloven åpning 
for at det kan gis delingstillatelse, selv om de landbruksmessige hensynene taler for å avslå 
søknaden. Dette vil gjøre det lettere å få fradelt boligtomter og kårboliger i distriktene. Det 
foreligger ikke bosettingshensyn i denne saken. Omsøkt parsell ligger ca. 15 km fra 
Egersund sentrum, men ligger sentralt til på Hellvik.  

For å styrke jordvernet og forenkle saksbehandlingen legger de nye reglene opp til at der 
formålet med deling også innebærer en omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord, skal 
samtykke til deling ikke kunne gis før det er gitt samtykke til omdisponering.

Rådmannen anbefaler etter en samlet vurdering at søknaden om fradeling avslås. 

Naturmangfoldloven, vurdering etter § 7
Naturmangfoldloven fastsetter at prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og ved forvaltning av fast eiendom. 
Vurderingene skal fremgå av beslutningen.

Kunnskapsprinsippet § 8:
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakers karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

Føre-var-prinsippet § 9:
Når det treffes en beslutning uten et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag så skal en ta sikte på å 
unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Mangel på kunnskap skal ikke brukes som 
begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.

Prinsippet om samlet belastning § 10:
En påvirkning av et økosystem skal utredes fra den samlede belastningen som økosystemet 
er eller blir utsatt for, herunder både på kort og lang sikt.

Kostnader ved miljøforringelse § 11:
Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder.

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12:
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir det beste 
samfunnsmessige resultater.

Naturfakta: 
Det er ikke registrert noen prioriterte naturtyper eller prioriterte leveområder for dyr på eller i 
nærheten av omsøkt parsell. 

Vurdering:
I denne saken så vurderer en det til at en kan gjøre en beslutning som baserer seg på et 
tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag. En konkluderer med at tiltaket ikke har konsekvenser for 
det biologiske mangfoldet og at tiltaket ikke er i strid med forvaltningsformålene i 
naturmangfoldloven. 

Universell utforming:
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Ikke aktuelt. 

Økonomiske konsekvenser:
Utfallet i saken får ingen økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune.

~ o ~

Alternative løsninger:
1. Planteknisk utvalg stiller seg positiv til dispensasjonssøknad fra Svein Helvig 

og Elly K. Helvig  for fradeling av en parsell på ca. 2275m2 fra gnr./bnr. 60/813 
i et LNF område på kommuneplanens arealdel til boligformål.

Hensynene bak område avsatt som LNF-område blir ikke ”vesentlig 
tilsidesatt”, fordi tomten er inneklemt og har svært liten verdi til landbruksformål. 

Fordelene med dispensasjon for deling av parsell til boligformål i LNF-område, 
er ”klart større” enn ulempene etter en samlet vurdering, fordi:

!Omsøkte fradeling tilsidesetter ikke i vesentlig grad hensynet til arealformålet 
i gjeldende plan, og det foreligger den nødvendige overvekt av fordeler for de 
samfunnsmessige interesser i saken. 
!Det vil bli opparbeidet egen vei til parsellen fra kommunal vei.  
!Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for naturmangfoldet og dermed heller 
ingen belastning for økosystemet. 
!Søknaden vurderes ikke å ha konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. 

2. Planteknisk utvalg stiller seg positiv til dispensasjonssøknad fra Svein Helvig 
og Elly Karin Helvig fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan ved deling i 
LNF-områder i kommuneplanens areadel.

Hensynene bak kravet om utarbeidelse av reguleringsplan blir ikke ”vesentlig 
tilsidesatt”, fordi tomten er inneklemt og har svært liten verdi til landbruksformål. 

Fordelene med dispensasjon fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan 
ved deling i LNF-områder i kommuneplanens areadel av parsell til boligformål, 
er ”klart større” enn ulempene etter en samlet vurdering, fordi:

!Omsøkte fradeling tilsidesetter ikke i vesentlig grad hensynet til arealformålet 
i gjeldende plan, og det foreligger den nødvendige overvekt av fordeler for de 
samfunnsmessige interesser i saken. 
!Det vil bli opparbeidet egen vei til parsellen fra kommunal vei.  
!Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for naturmangfoldet og dermed heller 
ingen belastning for økosystemet. 
!Søknaden vurderes ikke å ha konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. 

3. Planteknisk utvalg gir Svein Helvig og Elly Karin Helvig tillatelse til fradeling av 
en parsell på ca. 2275m2 fra gnr./bnr. 60/813 i et LNF område på 
kommuneplanens arealdel til boligformål.
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4. Før saken tas til endelig behandling etter plan – og bygningsloven, sendes 
søknaden på uttalelse til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland 
fylkeskommune. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 
§19-2

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
346776 Søknad om fradeling av teig gnr. 60 bnr. 813
346777 Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr. 60 bnr. 813
346778 Kart
346779 Gjenpart av nabovarsel
351273 Oversiktskart over gnr./bnr. 60/18 og 60/813

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel
1 I 16.06.2014 Helvig gård AS Søknad om fradeling av teig gnr. 60 bnr. 813
3 X 10.07.2014 WorkCentre 7428 Oversiktskart gnr./bnr. 60/18 og 60/813

Parter i saken:
            

Svein Helvig og Elly K. 
Helvig

Hellviksveien 25 4375 HELLVIK
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 01.10.2014
Arkiv: :PL-, FA-L12, GBR-
13/574, GBR-13/46
Arkivsaksnr.:
11/1519
Journalpostløpenr.:
14/25001

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Plankontoret
Dag Kjetil Tonheim
Plansjef
51 46 83 21
dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
199/14 Planteknisk utvalg 21.10.2014

Reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien. 
Klage fra 12 beboere i Gitleveien, Kabelhusveien og Myllarsveien
  

Sammendrag:
Det er mottatt klage på reguleringsplan for Myllarsveien gnr. 13, bnr. 574, 46, 2490 mfl. på Hestnes. 
Rådmannen viser til at det synes å være gjort saksbehandlingsfeil som kan ha virket bestemmende på 
vedtakets innhold og som dermed gjør at vedtaket i Kommunestyret den 17.02.14, sak 008/14, må 
oppheves som ugyldig når det gjelder en del av reguleringsplanen: byggeområde BF 3 og lekeplass. 
De saksbehandlingsfeilene som synes begått er at forholdet til rikspolitiske retningslinjer ikke i 
tilstrekkelig grad er vurdert, og at sol- / skyggeforholdene både på lekeplassen og på utearealene på 
Glitreveien 3 ikke er utredet i tilstrekkelig grad dersom det bygges en enebolig på område BF 3.. 
Rådmannen innstiller derfor på at klagen tas til følge ved at det nevnte kommunestyrevedtaket 
oppheves når det gjelder byggeområde BF 3 og lekeplass. Dersom Planteknisk utvalg kommer til at 
det ikke er rett å gi klagerne medhold, anbefaler rådmannen at vedtaket når det gjelder 
byggeområde BF 3 og lekeplass gis utsettende iverksettelse (oppsettende virkning) inntil endelig 
vedtak i klagesaken foreligger.

Saksgang:
Klagen behandles av Planteknisk utvalg. Hvis utvalget tar klagen til følge, stopper saken der, men 
partene har klagerett på vedtaket. Dersom utvalget ikke tar klagen til følge fullt ut, sendes klagen 
videre til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Rådmannens forslag til vedtak 01.10.2014:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra 12 beboere i Gitleveien, Kabelhusveien og 
Myllarsveien, datert den 28.05.14, på vedtaket i Kommunestyret den 17.02.14, sak 008/14, sammen 
med merknadene fra Kristiansen & Selmer-Olsen AS til klagen, og har etter en samlet vurdering 
kommet til at klager gis medhold. Dette begrunnes med følgende:

1. Det er i Kommunestyrets vedtak ikke i tilstrekkelig grad lagt vekt på de rikspolitiske 
retningslinjene for barn og unge

2. Det er i for liten grad utredet hvordan sol- og skyggeforholdene på lekeplassen og på 
uteområdene for Glitreveien 3 vil bli med et bolighus på byggeområde BF 3 
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Disse manglene kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, noe som gjør at vedtaket er 
ugyldig når det gjelder følgende deler av reguleringsplanen:

- Byggeområde BF 3
- Lekeplass

Vedtaket i Kommunestyret oppheves når det gjelder byggeområde BF 3 og lekeplassen.

De feilene og manglene som er påpekt i saksutredningen under «Mangler ved vedtatt 
reguleringsplan» rettes opp i forbindelse med at reguleringsplanen på ny fremmes for politisk 
behandling.

Klagen fra Eli Sævareid avvises ettersom hun ikke er nabo og heller ikke anses å ha rettslig 
klageinteresse. Sævareid bor om lag 100 m fra den nærmeste delen av aktuell reguleringsplan og 
hennes eiendom sokner ikke naturlig til den aktuelle lekeplassen. Hun blir heller ikke berørt av 
trafikken til og fra planområdet. Sævareid har klagerett på dette avvisningsvedtaket.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 og 41.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
096/12 Planteknisk utvalg 12.06.2012
027/14 Planteknisk utvalg 11.02.2014
008/14 Kommunestyret 17.02.2014

Kommunestyrets enstemmige vedtak var som følger:
KS-008/14 Vedtak:

Forslag til reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien vedtas 
med følgende endringer i:
Kart
1. Plankart alt. 2 legges til grunn.
2. Gangadkomsten ved lekeplassen videreføres i plan som eget formålsområde –

gangveg med bredde 2 meter som i gjeldende plan.
3. Det innarbeides i planen et område på ca. 20m2 for renovasjon oppstilling i kryss 

mot Hestnesvei - BK.

Bestemmelser
4. Rekkefølgekrav endres til ”Lekeplassen skal godkjennes etter plan- og 

bygningsloven og det skal minimum anlegges en sandkasse, et huskestativ og et 
klatreapparat med rutsjebane samt benk.”

5. Tiltak som faller inn under havne- og farvannslovens bestemmelser skal 
godkjennes av havnemyndighet.”

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12

Andre opplysninger / fakta i saken:
Innledning
I forbindelse med kunngjøring av vedtak om detaljreguleringsplan Myllarsveien gnr. 13 bnr. 574, 46, 
2490 mfl. i K-sak 008/14 den 17.02.2014 har kommunen mottatt klage fra 6 hjemmelshaverne på 
naboeiendommer og 6 andre beboere i området. Klagen er mottatt innenfor klagefristen. Klagen tas 
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derfor opp til behandling. Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. 
plan- og bygningslovens § 1-9 og § 12-12.

Hva er en klage?
Det er etter forvaltningsloven § 28 klagerett på enkeltvedtak. Dette innebærer at klager får en rett til 
å få et vedtak overprøvd av nærmeste overordnede forvaltningsinstans. I saker etter plan- og 
bygningsloven vil normalt kommunen fatte vedtak i første instans mens Fylkesmannen er 
klageinstans. Fylkesmannen kan da prøve alle sider av saken, og enten treffe nytt vedtak i saken eller 
oppheve det og sende saken tilbake til helt eller delvis ny behandling i kommunen. Fylkesmannens 
vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Hvem kan klage?
Etter forvaltningsloven § 28 kan enkeltvedtak påklages av en part eller annen med rettslig klage-
interesse. Plan- og bygningsloven § 1-9 gir også statlige myndigheter, fylkeskommunen klagerett på 
enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven innen sine respektive ansvarsområder. 6 av de 12 klagerne 
er naboer til reguleringsplanen og er dermed part i saken. Når det gjelder de øvrige 6 klagerne, så er 
disse verken naboer eller gjenboere. For de 5 som bor i Gitleveien 2, 7 og 9, så anser rådmannen at 
de har rettslig klageinteresse ettersom deres eiendommer sokner naturlig til den aktuelle 
lekeplassen. Når det gjelder Eli Sævareid som bor i Kabelhusveien 25, så anser rådmannen at hun 
ikke er part i saken og at hun heller ikke har rettslig klageinteresse ettersom hun bor om lag 100 m i 
luftlinje fra den nærmeste delen av reguleringsplanen og at hennes eiendom ikke naturlig sokner til 
den aktuelle lekeplassen. Klagen fra Eli Sævareid avvises derfor. 

Klagefrist
Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket kom frem til den som skal klage. En viser til at 
klagefristen var 3 uker etter kunngjøring i Dalane Tidende den 09.05.14. Klagen er mottatt den 
26.05.2014 og er dermed mottatt innen fristen. Klagen tas derfor opp til behandling for de 11 
klagernes del som er part i saken eller som har rettslig klageinteresse.

Begrensninger i klageretten
Plan- og bygningsloven gjør enkelte innskrenkninger i klageadgangen etter forvaltningsloven.
Klagereglene i plan- og bygningsloven § 1-9 innebærer at forhold som er avgjort i planen
eller i dispensasjonsvedtaket ikke kan brukes som grunnlag for klage i en byggesak.
Klageadgangen avskjæres selv om retten faktisk ikke er benyttet i plansaken eller
dispensasjonssaken.

Saksbehandlers vurderinger:
Gjennomgang av klagen
Klagen omfatter ett punkt som er gått gjennom og vurdert nedenfor. 

Pkt. Klagen gjelder:
1 Klagerne skriver at på tross av at administrasjonen i Eigersund kommune har 

frarådet å ta bort lekeareal, har det blitt vedtatt i Kommunestyret å gjøre en 
reguleringsendring, der alternativ 2 er lagt til grunn. Dette alternativet 
reduserer barnas lekeareal fra 712 m2 til 231 m2, uten at det kommer en 
fullverdig erstatning for tapt areal, slik de rikspolitiske retningslinjene krever, 
skriver klagerne. De viser også til at kommunens representant for barn og unge 
har gått mot reguleringsendringen, da hensynet til barn og unge ikke ivaretas 
tilstrekkelig dersom lekearealet reduseres. Klagerne viser til at flere av de 
nærmeste naboene har protestert på reguleringsendringen ved de to 

J

Side 138 av 638



4

høringene.
Klagerne avslutter med at de synes at det er viktig at det tas hensyn til barn og 
unge, og ønsker at alternativ 1 fortsatt skal være gjeldende, med areal 
utelukkende avsatt til lek.

Rådmannens vurdering og gjennomgang av klagen
Manglende oppfølging av Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser 
i planleggingen.
I selve retningslinjene står det i punkt 5 at følgende skal vies spesiell oppmerksomhet:
….
b. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget 
lekemiljø.
Dette forutsetter blant annet at arealene:
- er store nok og egner seg for lek og opphold
- gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider
- kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn,
unge og voksne.
…..
d. Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som 
er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også 
skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som 
lekeareal, eller dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er 
nevnt i punkt b ovenfor, for å møte dagens eller framtidens behov ikke blir oppfylt.
I denne saken gjelder det et lekeområde som på reguleringsplanen for Hestnes Øst –
Lyngtangen er vis med et areal på 600 m2 (25 m x 24 m) som blir redusert til 185 m2 i det 
vedtatte Alternativ 2 når man tegner inn gangveg på deler av lekeplassen. Det er ikke rett 
å sammenligne lekearealet med det arealet på 712 m2 som ville vært tilfelle dersom man 
valgte Alternativ 1. 
Når man legger inn en 2,0 m bred gangveg på lekeplassen, blir den gjenværende bredden 
på lekeplassen om lag 8,0 m. I veiledningen til de rikspolitiske retningslinjene punkt 5b, 
står det bl.a. at arealer som er smalere enn 10 m ikke skal regnes med i lekeareal. I den 
samme veiledningen står det under punkt 5d at man ved behandlingen av 
erstatningsareal skal ta utgangspunkt i:

a) Barns faktiske bruk av arealet
b) Arealets nytteverdi for lek og opphold i dag
c) Arealets nytteverdi i framtiden

I veiledningen er det også en sjekkliste når det gjelder kravet om fullverdig 
erstatningsareal. Aktuelle deler av denne sjekklisten er gjengitt og utfylt nedenfor:

Nr Tekst Ja / nei Merknad
1 Er det omdisponerte arealet avsatt til 

fellesareal eller friområde i tidligere 
planer? 

Ja Friområde. Lek

2 Er det omdisponerte arealet i faktisk 
bruk av barn / unge i dag?

Nei Området benyttes i dag 
delvis som riggområde for 
entreprenør.
Det er ikke tilrettelagt for 
lek (ingen sandkasse, 
lekeapparater, ballplasser 
mv.)

3 Har det omdisponerte areal vært i 
faktisk bruk av barn og unge 
tidligere?

Nei Ingen tegn til at det har 
foregått lek på området. 
Flyfoto fra 2003, 2007 og 

Side 139 av 638



5

2012 viser ingen 
opparbeidelse av 
lekeapparater eller lignende

4 Er det omdisponerte areal egnet for 
lek – i dag eller i framtiden?

Ja I framtiden kan området 
legges til rette for lek

Dersom spørsmål 1-4 besvares med JA, så har barna krav på andre, like gode arealer 
dvs fullverdig erstatningsareal
9 Fører omdisponeringen til at 

nærmiljøet taper arealer hvor barn 
kan utfolde seg og skape sitt eget 
lekemiljø (jf. punkt 5d)?

Ja

Dersom spørsmål 9 besvares med JA, så har barna krav på fullverdig 
erstatningsareal.

I veiledningen står det videre:
«Følgende bør vurderes mht om erstatningsarealet er fullgod erstatning:

- Tilsvarende kvalitet
- Tilsvarende tilgjengelighet i forhold til avstand
- Tilsvarende tilgjengelighet i forhold til tilgang – fri tilgang / begrenset tilgang
- Tilsvarende aktivitet – mangfoldig aktivitetsutøvelse / organisert lek / uorganisert 

lek
- Lek til ulike årstider (vinteraktivitet / sommer / helårs)
- Atkomst / tilgang / trafikk
- Størrelse på arealet
- Ulike brukergrupper / ulike bruksområder / alderstrinn»

I bestemmelsene til kommuneplanen for Eigersund kommune står det følgende i § 1-7:
§ 1.7 Barns interesser, jfr. Pbl § 1-1, 11-9 nr. 5 og 8
Det skal sikres et oppvekstmiljø der fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter samsvarer med 
tilgjengelig kunnskap om barn og unges behov. Det skal tas hensyn til trafikksikre 
snarveger, gang- og sykkelforbindelser og gode og varierte aktivitetsområder.
En forutsetning for eventuell omdisponering av arealer som er viktige for barns lek er at 
det samtidig sikres erstatningsarealer i samsvar med rikspolitiske retningslinjer for barn 
og planlegging. Erstatningsareal skal reguleres eller sikres på annen måte, det skal ligge i 
rimelig nærhet av det arealet som omdisponeres, og det skal ha god og sikker 
tilgjengelighet og minst tilsvarende størrelse, kvalitet og bruksmuligheter.

I bestemmelsene til FORRIGE kommuneplan for Eigersund kommune sto det følgende:

I dette tilfellet gjelder det en reduksjon av lekeområdet på om lag 600 m2 i tidligere 
reguleringsplan til 185 m2 nå.
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Rådmannen er derfor enig med klagerne i at de rikspolitiske retningslinjene for barn og 
unge ikke er tilstrekkelig ivaretatt i forbindelse med at lekeplassen blir redusert fra om lag 
600 m2 til 185 m2, og at med 8 m bredde blir den for smal til å egne seg for lekeplass.

Solforhold på lekeplass og i Gitleveien 3.
Når det gjelder solforholdene på den nylig vedtatte lekeplassen, så vil de i stor grad bli 
påvirket av det bolighuset som ifølge den vedtatte reguleringsplanen kan oppføres sørøst 
for lekeplassen.  Ifølge reguleringsbestemmelsenes § 14.3 kan maksimal mønehøyde på 
tomten sørøst for lekeplassen være 9 m og maksimal gesimshøyde 6 m. Med 9 m 
mønehøyde og 6 m gesimshøyde på en bygning som blir liggende inntil 2,0 m fra 
lekeplassen, vil denne bygningen kaste skygge på om lag halvdelen av lekeplassen ved 12-
tiden. Om formiddagen vil skyggen dekke enda større deler av lekeplassen, mens skyggen 
fra denne bygningen ikke vil dekke noen deler av lekeplassen når man kommer en stund 
ut på ettermiddagen (fra ca. kl. 18.00). Når det gjelder uteområdet for Gitleveien 3, så vil 
denne bygningen sørøst for lekeplassen kaste skygge nordøst på eiendommen Gitleveien 
3 fra om lag kl. 11.00 til om lag kl. 17.00. Det er ikke utarbeidet sol- / skyggekart i 
forbindelse med denne delen av reguleringsplanen. Dette burde vært gjort, med 
illustrasjon av hvordan skyggen vil komme både på lekeplassen og på uteområdet for 
Gitleveien 3 for eksempel kl. 09.00, 12.00 og 16.00 vår-/høstjevndøgn og ved 
sommersolverv. 
Saksbehandler mener at manglende dokumentasjon på sol- / skyggeforhold er en 
saksbehandlingsfeil som kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, og som 
dermed gjør at vedtaket i Kommunestyret den 17.02.14 er ugyldig når det gjelder 
byggeområde BF 3 og lekeplassen, jf. forvaltningslovens § 41. 

Merknader fra Kristiansen & Selmer-Olsen AS
I samsvar med forvaltningslovens § 33 tredje ledd ble Kristiansen & Selmer-Olsen AS (KSO) gitt 
anledning til å uttale seg til klagen.
I en uttalelse datert den 10.06.14 skriver de at de på vegne av tiltakshaver; Aktiv eiendomsutvikling 
AS, kommer med følgende merknader:
Beboerne i Glitreveien og Myllarsveien har tidligere i saksgangen kommet med en felles uttalelse. 
Merknadene gikk i korthet ut på størrelsen på regulert lekeplass, trafikksikkerhet, ny boligtomt og 
formspråk / utforming av planlagt konsentrert bebyggelse. KSO skriver videre at merknadene er 
besvart / kommentert av forslagsstiller før ny behandling politisk. KSO skriver at i Myllarsveien er det 
på gjeldende plan fra 1999 avsatt areal til offentlig lekeplass, men arealet er ikke blitt innløst eller 
opparbeidet til dette formålet. Kommunen har til nå vist liten interesse for å opparbeide arealet og 
har i planprosessen signalisert at kommunen ikke ønsker denne lekeplassen som offentlig, ifølge KSO. 
Med denne bakgrunn har man regulert denne lekeplassen som felles for de eiendommer som 
naturlig sokner til området herunder boligene i Myllarsveien og Glitreveien, skriver KSO. KSO skriver 
videre at det i dag er to store offentlige lekeplasser like ved Myllarsveien, 1 i Kabelhusveien og 1 nord 
for Hestnesveien. For å benytte den sistnevnte, må man krysse Hestnesveien, og denne vil derfor 
være mest aktuell for barn i skolepliktig alder skriver KSO. De skriver videre at reguleringsplanen 
legger til rette for etablering av fortau på sørsiden av Hestnesveien fra Myllarsveien. Dette fortauet 
vil ligge på eiendommen gnr. 13, bnr. 46. Etablering av fortau vil gi muligheter for kryssing av 
Hestnesveien der det er mindre trafikk, sør for Myllarsveien. Avstanden fra der fortauet slutter til 
Kabelhusveien er ca. 100 m. Det vurderes ifølge KSO ikke som et sikkerhetsproblem å ferdes på 
veikanten på denne strekningen. Alternativt kan man benytte regulert tursti i friområdet sørøst i 
planområdet, som er en trafikksikker gangforbindelse mellom Myllarsveien og Kabelhusveien.
Med tanke på de boliger som naturlig sokner til lekeplassen i Myllarsveien og tilgjengelige lekearealer 
i nærmiljøet, vurderes 230 m2 som tilstrekkelig areal til lek, skriver KSO. De skriver videre at 
kvaliteten på uteområdet vurderes som viktigere enn størrelsen, og at uteområder som ikke blir 
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brukt og vedlikeholdt virker negativt. Samtidig er dette et overkommelig areal for naboer å skjøtte og 
vedlikeholde, skriver KSO. KSO skriver så om hvordan de har forstått Kommunestyrets vedtak om 
hvor gangvegen skal ligge. 
Avslutningsvis skriver KSO at etter plan- og bygningsloven § 1-9 er det ikke anledning til å klage over 
forhold som er avgjort tidligere i plansaken, dvs. at et vedtak ikke kan påklages på grunnlag av de 
rammer som fremgår av reguleringsplanen. Ifølge KSO tilfører mottatt klage ikke noen nye momenter 
i saken, med unntak av forhold knyttet til gangforbindelsen. Ettersom dette forholdet kom inn i 
sluttbehandlingen av planen, har dette forholdet ikke vært drøftet tidligere i planprosessen, skriver 
KSO, men denne gangforbindelsen vil sikre en trygg og rask atkomst for barna som bor i Gitleveien til 
både lekeplassen i Myllarsveien og i Kabelhusveien. Dersom gangforbindelsen tas ut av planområdet, 
vil den likevel være stadfestet i gjeldende plan fra 1999 skriver KSO.
KSO skriver at de med bakgrunn i det de har skrevet ikke kan se at det har kommet fram nye 
opplysninger som kan bidra til at vedtaket må gjøres om eller oppheves. De ber om at klagen avvises.  

Utsettende iverksettelse?
Saksbehandler har funnet det rett å vurdere om klagen bør gi utsettende iverksettelse (oppsettende 
virkning) for hele eller deler av reguleringsplanen selv om klager ikke har nevnt dette i klagen, i det 
tilfellet at klagerne ikke gis medhold av Planteknisk utvalg. Ifølge forvaltningsloven § 42 kan både 
underinstansen (i dette tilfelle Planteknisk utvalg), klageinstansen (i dette tilfelle Fylkesmannen i 
Rogaland) eller annet overordnet organ beslutte at vedtak ikke skal iverksettes før klagefristen er ute 
og klagen er avgjort. 

Dersom det skulle bli gitt tillatelse til å oppføre en bolig på den eiendommen som klagen gjelder før 
klagen er endelig avgjort, vil tiltakshaver nødvendigvis risikere å måtte fjerne tiltaket dersom 
vedtaket blir omgjort i klagebehandlingen. Den risiko tiltakshaver løper kan bli svært belastende, 
mens klagerne på sin side ikke vil bli skadelidende dersom tiltaket fjernes. Saksbehandler finner ikke 
grunn til å tro at dette i seg selv skulle ha innvirkning på klagebehandlingen. Videre skal det antatte 
utfallet av klagen tillegges vekt. Det er i liten grad anført andre momenter i denne klagen enn det 
som har vært fremmet i høringsrundene. Dette skulle tilsi at sannsynligheten for at Planteknisk 
utvalg skulle gi klager medhold ikke er stor. De forholdene som er påpekt i klagebehandlingen – og 
som ikke har vært særlig fremme i saken i forbindelse med at Kommunestyret valgte det alternativet 
som innebar en ekstra eneboligtomt og dermed redusert lekeareal: forholdet til rikspolitiske 
retningslinjer for barn og unge og sol-/skyggeforholdene på både lekeplassen og på uteområdene på 
Glitreveien 3, tilsier at sannsynligheten for at Fylkesmannen i Rogaland vil omgjøre eller oppheve 
vedtaket i Kommunestyret den 17.02.14 absolutt er til stede dersom Planteknisk utvalg ikke gir 
klager medhold. 

Etter en samlet vurdering har saksbehandler kommet til at det anbefales at dersom klager ikke gis 
medhold når det gjelder valget mellom lekeplass og boligområde, så gis reguleringsplanen 
utsettende iverksettelse hva gjelder område BF3 og lekeplassen inntil klagen er endelig avgjort.

Beslutning om utsettende iverksettelse er ikke et enkeltvedtak og det kan derfor ikke påklages. Vi 
gjør imidlertid oppmerksom på at Fylkesmannen som klageinstans på eget initiativ kan overprøve 
kommunens vurdering.  

Mangler ved vedtatt reguleringsplan
På den vedtatte reguleringsplanen er det ikke tegnet inn frisiktsone der fortauet møter Myllarsveien. 
Denne feilen må rettes opp samtidig med at gangstien som er tegnet på i grenseområdet mellom 
Glitreveien 1 og Glitreveien 3 flyttes inn på det som nå er regulert til lekeplass. 

Oppsummering og konklusjon
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Rådmannen har vurdert klagen og har etter en samlet gjennomgang kommet til at det er gjort
saksbehandlingsfeil som kan ha virket bestemmende inn på vedtaket det klages over ved at:

- De rikspolitiske retningslinjene for barn og unge ikke i tilstrekkelig grad er vektlagt
- Det ikke i tilstrekkelig grad er utredet hvordan et bolighus vil virke inn på sol- og 

skyggeforholdene på lekeplassen og på uteområdene for Glitterveien 3. 

Selv om man i denne saken kan legge til grunn at det er en stor grad av lokal selvbestemmelse, og at 
man til dels arbeider innenfor forvaltningens frie skjønn, så er avviket i forhold til kravene i de 
rikspolitiske retningslinjene tilsidesatt i så stor grad i dette tilfelle at rådmannen anbefaler at klager 
gis medhold ved at vedtaket i Kommunestyret den 17.02.14, sak 008/14, oppheves når det gjelder 
byggeområde BF 3 og lekeplassen.

Dersom Planteknisk utvalg ikke finner at det er rett å gi klagerne medhold når det gjelder valget 
mellom lekeplass og boligtomt, anbefales det at planvedtaket gis utsettende iverksettelse når det 
gjelder byggeområde BF 3 og lekeplass inntil endelig vedtak i klagen foreligger.

Universell utforming:
Ikke krav ettersom lekeplassen ikke er åpen for allmennheten, jf. TEK 10 § 8-2.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen direkte for Eigersund kommune.
Driftsmessige forhold Inneværende 

år
Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra 12 beboere i Gitleveien, Kabelhusveien og 
Myllarsveien, datert den 28.05.14, på vedtaket i Kommunestyret den 17.02.14, sak 008/14, sammen 
med merknadene fra Kristiansen & Selmer-Olsen AS til klagen, og har etter en samlet vurdering 
kommet til at klager ikke gis medhold ettersom klagen ikke inneholder nye og vesentlige 
opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet.
Vedtaket i kommunestyret den 17.02.14, sak 008/14, opprettholdes, men den delen av 
reguleringsplanen som omfattes av byggeområde BF 3 og lekeplass gis utsettende iverksettelse inntil 
endelig vedtak i klagesaken er fattet.
Klagen fra Eli Sævareid avvises ettersom hun ikke er nabo og heller ikke anses å ha rettslig 
klageinteresse. Sævareid bor om lag 100 m fra den nærmeste delen av aktuell reguleringsplan og 
hennes eiendom sokner ikke naturlig til den aktuelle lekeplassen. Hun blir heller ikke berørt av 
trafikken til og fra planområdet. Sævareid har klagerett på dette avvisningsvedtaket.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.
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Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, samt § 42. 

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
339783 Plankart - Reguleringsendring gnr 13 bnr  574 mfl - Myllarsveien.pdf
319605 2287 plankart_alt 1.pdf
282487 Reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien - 2. gangsbehandling
343591 Klage på vedtatt reguleringsendring - Myllarsveien
345276 Svar på klager til kunngjøring av reguleringsplan for Myllarsveien gnr. 13 bnr 574, 46, 2490
277239 Klage på reguleringsendring gnr. 13 bnr. 574, 46, 249 m. fl. - Myllarsveien
319090 Ny klage på reguleringsendring datert 11.11.13 - gnr. 13 bnr. 574,26,2490 m.fl. Myllarsveien

319091 Høringsuttalelse angående reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. Myllarsveien, 
2 alternativer

362065 Vedtatte bestemmelser - reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 06.07.2011 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Melding om oppstart av deltaljreguleringsplan for 
Myllarsveien, Hestnes gnr. 13 bnr. 574, 46, 2490 
m.fl.

3 I 13.07.2011 Statens vegvesen
Uttale til varsel om oppstart av 
detaljreguleringsplan gnr. 13 bnr. 574, 46 og 
2490 m.fl

2 X 22.07.2011 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 
m.fl. - Myllarsveien

4 I 25.08.2011 Rogaland 
fylkeskommune

Detaljregulering gnr. 13 bnr. 46 m.fl. - midlertidig
uttalelse

5 I 09.09.2011 Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til oppstart av detaljregulering Myllarv. 
gnr. 13 bnr. 46 m.fl.

6 I 20.09.2011 BR- representant i 
plansaker

Uttalelse til oppstart av detaljreguleringsplan for 
Myllarveien gnr. 13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl.

8 I 08.11.2011 Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse - reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 
46, 2490 m.fl. - Myllarsveien

9 I 17.01.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Forslag til detaljreguleringsplan for Myllarsveien 
gnr. 13 bnr. 46 m.fl.

11 I 03.02.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Notat Myllarsveien gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. 
- barn og unge samt ute og oppholdsareal

12 I 14.02.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Justert planbeskrivelse og bestemmelser -
reguleringsendring for Myllarsveien

13 U 13.03.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Oppstartsmøte -Reguleringsendring gnr.13 bnr. 
574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien

14 I 23.03.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Tillegg til detaljreguleringsplan for Myllarsveien 
gnr. 13 bnr 46 mfl.

19 I 19.04.2012 Kristiansen & Selmer- Vedr. reguleringsplan for Myllarsveien -
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Olsen støyrapport

15 I 20.04.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Vedr. reguleringsplan for Myllarsveien -
støyrapport og justerte bestemmelser

17 I 25.04.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen Myllarsvegen - fasader og perspektiv

16 I 03.05.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Myllarsveien - ute og oppholdsareal - justert 
vurdering og revidert situasjonsplan

18 I 10.05.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen Soldiagram -  Myllarsveien

20 U 04.06.2012

STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
ROGALAND 
FYLKESKOMMUNE; 
RASMUSSEN DAG 
ARVE BOGE; 
MONG BERIT; 
MELHUS LILLIAN 
MARGRETE; 
LEIDLAND ARILD; 
KLIPPENBERG KÅRE; 
KARLSEN DAG VIDAR; 
HØGHAUG WENCHE; 
HOFFMANN ANNE 
MARIE; 
HESTNES TERJE; 
HESTNES REIDAR; 
HESTNES PER; 
HESTNES JAN H 
LARSEN; 
HESTNES HERMANN 
LUDVIG; 
HESTNES HELGA 
STURE; 
FURULØKKEN JAN 
GEORG; 
FURULØKKEN AUD; 
EINARSSON LOGI 
FREYR; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
BERGE BØRRE 
TRYGVE; 
BERGE AGNETTE; 
ANDERSEN JORUN

Varsel/informasjon om befaring

21 U 25.06.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Oppfølging av politisk vedtak -
reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 
m.fl. - Myllarsveien

22 I 26.02.2013 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 
m.fl. - Myllarsveien - plankart, snitt, trafikkanalyse 
m.m. alt 1 og alt 2

24 U 27.02.2013

STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
ROGALAND 
FYLKESKOMMUNE; 
RASMUSSEN DAG 

Reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 
m.fl. - Myllarsveien - høring og offentlig ettersyn
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ARVE BOGE; 
MONG BERIT; 
MELHUS LILLIAN 
MARGRETE; 
LEIDLAND ARILD; 
KLIPPENBERG KÅRE; 
KARLSEN DAG VIDAR; 
HØGHAUG WENCHE; 
HOFFMANN ANNE 
MARIE; 
HESTNES TERJE; 
HESTNES REIDAR; 
HESTNES PER; 
HESTNES JAN H 
LARSEN; 
HESTNES HERMANN 
LUDVIG; 
HESTNES HELGA 
STURE; 
FURULØKKEN JAN 
GEORG; 
FURULØKKEN AUD; 
EINARSSON LOGI 
FREYR; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
BERGE BØRRE 
TRYGVE; 
BERGE AGNETTE; 
ANDERSEN JORUN

25 U 27.02.2013

Tenisk avdeling ved 
kommunalsjef; 
Kultur og oppvekst ved 
kommunalsjef; 
Eigersund havnevesen; 
Bjarne Rosenblad; 
Mattilsynet; 
Roger Tengsareid; 
Helge Waage; 
Fiskeridirektoratet 
region sør; 
Kystverket; 
Barnas representant i 
plansaker; 
Felles brukerutvalg; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fiskarlaget Vest; 
Eigersund Fiskarlag; 
Dalane energi IKS; 
Anne-Grethe Woie; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Eivind Galtvik; 
Fylkesmannen i 

Reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 
m.fl. - Myllarsveien - høring og offentlig ettersyn
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Rogaland; 
Statens vegvesen; 
Eigersund politistasjon; 
Brannvesenet i Sør 
Rogaland IKS; 
Dalane Miljøverk

26 X 15.03.2013 Dag Kjetil Tonheim Innspill til høring - reguleringsendring 
Myllarsveien

29 I 15.03.2013 Agnette Berge m.fl. Klage på reguleringsendring gnr. 13 bnr. 574, 46, 
249 m. fl. - Myllarsveien

27 I 19.03.2013 Dag Arve Rasmussen 
mfl. Agnette Berge 

Høringsuttalelse reguleringsendring gnr.13 bnr. 
574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien

28 I 02.04.2013 Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til reguleringsendring gnr. 13 bnr. 46 
m.fl. - Myllarsveien

31 I 09.04.2013 Kystverket Uttalelse til forslag til reguleringsendring gnr. 13 
bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien

32 I 15.04.2013 Statens vegvesen Uttalelse til reguleringsplan gnr. 13, bnr 574, 46 
og 2490 m.fl. - Myllarsveien - Hestnes

33 I 15.04.2013 Fiskeridirektoratet Uttalelse reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 
2490 m.fl. - Myllarsveien

35 I 29.04.2013 Barnas representant i 
plansaker

Høringsuttale - reguleringsendring gnr.13 bnr. 
574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien

36 I 14.05.2013 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Myllarsveien - kommentarer til innkomne 
merknader

38 U 11.11.2013

RASMUSSEN DAG 
ARVE BOGE; 
MONG BERIT; 
MELHUS LILLIAN 
MARGRETE; 
LEIDLAND ARILD; 
KLIPPENBERG KÅRE; 
KARLSEN DAG VIDAR; 
HØGHAUG WENCHE; 
HOFFMANN ANNE 
MARIE; 
HESTNES TERJE; 
HESTNES REIDAR; 
HESTNES PER; 
HESTNES JAN H 
LARSEN; 
HESTNES HERMANN 
LUDVIG; 
HESTNES HELGA 
STURE; 
FURULØKKEN JAN 
GEORG; 
FURULØKKEN AUD; 
EINARSSON LOGI 
FREYR; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
BERGE BØRRE 
TRYGVE; 
BERGE AGNETTE; 
ANDERSEN JORUN

Ny høring - reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 
46, 2490 m.fl. - Myllarsveien - 2 alternativer
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39 U 27.11.2013

Norges vassdrags- og 
energidirektorat; 
Eigersund havnevesen; 
Mattilsynet; 
Fiskeridirektoratet 
region sør; 
Kystverket; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Eigersund Fiskarlag; 
Dalane energi IKS; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen; 
Brannvesenet i Sør 
Rogaland IKS; 
Dalane Miljøverk

Ny høring - reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 
46, 2490 m.fl. - Myllarsveien - 2 alternativer

40 N 27.11.2013 Ny høring - reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 
46, 2490 m.fl. - Myllarsveien - 2 alternativer

42 I 11.12.2013 Kystverket
Uttalelse til ny høring - reguleringsendring gnr 13 
bnr 574, 46, 2490 m.fl - Myllarsveien - 2 
alternativer

44 I 11.12.2013 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Innspill til reguleringsplan for Myllarsveien gnr. 13 
br. 574 m.fl.

43 I 12.12.2013 Statens vegvesen
Uttalelse til ny høring - reguleringsendring gnr. 13 
bnr. 574, 46 og 2490 m.fl. - Myllarsveien - 2. 
alternativ

46 I 05.01.2014

BERGE AGNETTE; 
RASMUSSEN DAG 
ARVE BOGE; 
HOFFMANN ANNE 
MARIE; 
EINARSSON LOGI 
FREYR

Ny klage på reguleringsendring datert 11.11.13 -
gnr. 13 bnr. 574,26,2490 m.fl. Myllarsveien

45 I 10.01.2014 Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til reguleringsendring gnr. 13 bnr. 46, 
574, 2490 m.fl. - Myllarsveien

47 I 10.01.2014

EINARSSON LOGI 
FREYR; 
HØGHAUG WENCHE; 
RASMUSSEN DAG 
ARVE BOGE; 
BERGE AGNETTE; 
HOFFMANN ANNE 
MARIE; 
Mariann Mong 
Rasmussen

Høringsuttalelse angående reguleringsendring 
gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. Myllarsveien, 2 
alternativer

48 I 20.01.2014 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Kommentarer til høringsuttaler og plankart -
reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 
m.fl. - Myllarsveien

49 I 05.05.2014 Kristiansen & Selmer-
Olsen AS

Vedatt plankart - reguleringsendring gnr.13 bnr. 
574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien

50 U 06.05.2014 STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 

Kunngjøring - reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 
46, 2490 m.fl. - Myllarsveien
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ROGALAND 
FYLKESKOMMUNE; 
RASMUSSEN DAG 
ARVE BOGE; 
MONG BERIT; 
MELHUS LILLIAN 
MARGRETE; 
LEIDLAND ARILD; 
KLIPPENBERG KÅRE; 
KARLSEN DAG VIDAR; 
HØGHAUG WENCHE; 
HOFFMANN ANNE 
MARIE; 
HESTNES TERJE; 
HESTNES REIDAR; 
HESTNES PER; 
HESTNES JAN H 
LARSEN; 
HESTNES HERMANN 
LUDVIG; 
HESTNES HELGA 
STURE; 
FURULØKKEN JAN 
GEORG; 
FURULØKKEN AUD; 
EINARSSON LOGI 
FREYR; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
BERGE BØRRE 
TRYGVE; 
BERGE AGNETTE; 
ANDERSEN JORUN

52 U 06.05.2014

Larsen & Bjørkeland AS; 
STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
ROGALAND 
FYLKESKOMMUNE; 
RASMUSSEN DAG 
ARVE BOGE; 
MONG BERIT; 
MELHUS LILLIAN 
MARGRETE; 
LEIDLAND ARILD; 
KLIPPENBERG KÅRE; 
KARLSEN DAG VIDAR; 
HØGHAUG WENCHE; 
HOFFMANN ANNE 
MARIE; 
HESTNES TERJE; 
HESTNES REIDAR; 
HESTNES PER; 
HESTNES JAN H 
LARSEN; 
HESTNES HERMANN 

Kunngjøring - reguleringsendring for boliger 
gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien
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LUDVIG; 
HESTNES HELGA 
STURE; 
FURULØKKEN JAN 
GEORG; 
FURULØKKEN AUD; 
EINARSSON LOGI 
FREYR; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
BERGE BØRRE 
TRYGVE; 
BERGE AGNETTE; 
ANDERSEN JORUN; 
Kristiansen & Selmer-
Olsen

54 X 06.05.2014

Jarle Valle; 
Bjarne Rosenblad; 
Roger Tengsareid; 
Annbjørg Elve 
Skofteland; 
Jone Christer Omdal; 
Barnas representant i 
plansaker; 
Åshild Stornes Slettebø; 
Johnny Monsen; 
Anne-Grethe Woie; 
Åshild Bakken; 
Espen Hyggen; 
Nina Bolme Steinsholt; 
Eivind Galtvik

Kunngjøring - reguleringsendring for boliger 
gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien

53 U 06.05.2014

STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
Eigersund havnevesen; 
Fiskeridirektoratet 
region sør; 
Kystverket; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Dalane energi IKS; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Dalane Miljøverk

Reguleringsendring for boliger gnr.13 bnr. 574, 
46, 2490 m.fl. - Myllarsveien

56 I 25.05.2014 Wenche Høghaug og 
Logi Freyr Einarsson

Klage på reguleringsendring for boliger gnr. 13 
bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien

57 I 28.05.2014

Wenche Høghaug; 
EINARSSON LOGI 
FREYR; 
HOFFMANN ANNE 
MARIE; 
Mariann Mong 
Rasmussen; 
RASMUSSEN DAG 

Klage på vedtatt reguleringsendring -
Myllarsveien
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ARVE BOGE; 
BERGE BØRRE 
TRYGVE; 
Morten J. Sandø; 
Hanne Sofie Aarstad; 
Eli Sævareid; 
Odd Arild Klippenberg; 
Inger Midtbø; 
Frank Refsland

58 I 10.06.2014 Kristiansen & Selmer-
Olsen AS

Svar på klager til kunngjøring av reguleringsplan 
for Myllarsveien gnr. 13 bnr 574, 46, 2490

60 U 18.08.2014 Wenche Høghaug og 
Logi Freyr Einarsson

Bekreftelse på mottatt klage på 
reguleringsendring - Myllarsveien

59 U 18.08.2014

Wenche Høghaug; 
EINARSSON LOGI 
FREYR; 
HOFFMANN ANNE 
MARIE; 
Mariann Mong 
Rasmussen; 
RASMUSSEN DAG 
ARVE BOGE; 
BERGE BØRRE 
TRYGVE; 
Morten J. Sandø; 
Hanne Sofie Aarstad; 
Eli Sævareid; 
Odd Arild Klippenberg; 
Inger Midtbø; 
Frank Refsland

Bekreftelse på mottatt klage på 
reguleringsendring - Myllarsveien

Parter i saken:
            
N ANDERSEN JORUN HESTNESVEIEN 238 4370 EGERSUND
N BERGE AGNETTE MYLLARSVEIEN 2 4370 EGERSUND
N BERGE BØRRE TRYGVE GITLEVEIEN 5 4370 EGERSUND
N EIGERSUND KOMMUNE Postboks 580 4379 EGERSUND
N EINARSSON LOGI FREYR GITLEVEIEN 3 4370 EGERSUND
N FURULØKKEN AUD HESTNESVEIEN 236 4370 EGERSUND
N FURULØKKEN JAN GEORG HESTNESVEIEN 236 4370 EGERSUND
N HESTNES HELGA STURE RINDAVEIEN 13 4370 EGERSUND
N HESTNES HERMANN 

LUDVIG
MYLLARSVEIEN 5 4370 EGERSUND

N HESTNES JAN H LARSEN MYLLARSVEIEN 8 4370 EGERSUND
N HESTNES PER HESTNESVEIEN 241 4370 EGERSUND
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N HESTNES REIDAR RINDAVEIEN 13 4370 EGERSUND
N HESTNES TERJE KABELHUSVEIEN 13 4370 EGERSUND
N HOFFMANN ANNE MARIE MYLLARSVEIEN 6 4370 EGERSUND
N HØGHAUG WENCHE GITLEVEIEN 3 4370 EGERSUND
N KARLSEN DAG VIDAR HESTNESVEIEN 238 4370 EGERSUND
N KLIPPENBERG KÅRE HYVINGEVEIEN 21 4370 EGERSUND

Larsen & Bjørkeland AS Gamle Sokndalsveien 38 4372
N LEIDLAND ARILD VIKINGVEIEN 12 4370 EGERSUND
N MELHUS LILLIAN 

MARGRETE
SLETTEIDVEIEN 80 4370 EGERSUND

N MONG BERIT HESTNESVEIEN 209 4370 EGERSUND
N RASMUSSEN DAG ARVE 

BOGE
GITLEVEIEN 1 4370 EGERSUND

N ROGALAND 
FYLKESKOMMUNE

Postboks 130 4001 STAVANGER

N STATENS VEGVESEN 
REGION VEST

Askedalen 4 6863 LEIKANGER
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 13.01.2014
Arkiv: :PL-, FA-L12, 
GBR-13/574, GBR-
13/46
Arkivsaksnr.:
11/1519
Journalpostløpenr.:
13/13674

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Plankontoret
Dag Kjetil Tonheim
Plansjef
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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
027/14 Planteknisk utvalg 11.02.2014
008/14 Kommunestyret 17.02.2014

Reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. -
Myllarsveien - 2. gangsbehandling
  

Sammendrag:
Forslag til reguleringsendring for del av Myllarsveien på 13/46 mfl. har vært til offentlig 
ettersyn. Rådmannen legger til grunn at den fremlagte planen har en akseptabel avveining 
mellom utnyttelse og konsekvenser for naboene. Fortetting er krevende, men en vurderer at 
planen har en akseptabel variasjon i boligtyper – noe konsentrert, noe tomannsbolig og noe 
eneboliger. Dette vil kunne fremstå som et boligområde med gode bokvaliteter selv om 
utnyttelsen er relativt høy på et av delfeltene av det. Av hensyn til protester fra beboere i 
området og hensynet til barn og unge vil en anbefale at alternativ 1 blir lagt til grunn. 
Rådmannen anbefaler at planen blir vedtatt i tråd med fremlegg til vedtak.

Saksgang:
PTU innstiller til kommunestyret som fatter vedtak i saken.

Rådmannens forslag til vedtak 13.01.2014:
Forslag til reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien vedtas med 
følgende endringer i:
Kart

1. Plankart alt. 1 legges til grunn.
2. Gangadkomsten ved lekeplassen videreføres i plan som eget formålsområde – gangveg 

med bredde 2 meter som i gjeldende plan.
Bestemmelser

3. Rekkefølgekrav endres til ”Lekeplassen skal godkjennes etter plan- og bygningsloven og 
det skal minimum anlegges en sandkasse, et huskestativ og et klatreapparat med 
rutsjebane samt benk.”

4. Tiltak som faller inn under havne- og farvannslovens bestemmelser skal godkjennes av 
havnemyndighet.”

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12
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11.02.2014 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

BJØRN CARLSEN (H) foreslo:
”Nytt pkt under bestemmelser – ny § 20: 

Myllarsveien og teknisk infrastruktur som inngår i planen skal være felles privat 
eie, og driftes og vedlikeholdes av eiendommene som inngår i planen.”

”Det innarbeides i planen et område på ca 20m2 for renovasjon oppstilling i kryss mot 
Hestnesvei - BK.”

TOR OLAV GYA (SP) foreslo:
”Endring i rådmannens innstilling – punkt 1:

Plankart alt. 2 legges til grunn.”

Votering:
Gyas forslag til nytt punkt 1 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling.
Rådmannens innstilling punkt 2, 3 og 4 enstemmig vedtatt.
Carlsens forslag til nytt pkt. under bestemmelser falt med 8 stemmer mot 3 stemmer for (H).
Carlsens forslag til renovasjon oppstilling enstemmig vedtatt.

PTU-027/14 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:
Forslag til reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien vedtas med 
følgende endringer i:
Kart
1. Plankart alt. 2 legges til grunn.
2. Gangadkomsten ved lekeplassen videreføres i plan som eget formålsområde –

gangveg med bredde 2 meter som i gjeldende plan.
3. Det innarbeides i planen et område på ca 20m2 for renovasjon oppstilling i kryss mot 

Hestnesvei - BK.

Bestemmelser
4. Rekkefølgekrav endres til ”Lekeplassen skal godkjennes etter plan- og 

bygningsloven og det skal minimum anlegges en sandkasse, et huskestativ og et 
klatreapparat med rutsjebane samt benk.”

5. Tiltak som faller inn under havne- og farvannslovens bestemmelser skal godkjennes 
av havnemyndighet.”

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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17.02.2014 Kommunestyret

Møtebehandling:

! Åshild Bakken (AP) erklærte seg ugild og trådte ut idet hun som saksbehandler har bidratt til 
tilrettelegging av saken jf. kl. § 40, 3 b. Det fremkom ikke merknader til saken, 
kommunestyret var 30 under behandling av saken.

~ o ~

Votering:
Innstilling til PTU enstemmig vedtatt. 

KS-008/14 Vedtak:

Forslag til reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien vedtas med 
følgende endringer i:
Kart
1. Plankart alt. 2 legges til grunn.
2. Gangadkomsten ved lekeplassen videreføres i plan som eget formålsområde –

gangveg med bredde 2 meter som i gjeldende plan.
3. Det innarbeides i planen et område på ca 20m2 for renovasjon oppstilling i kryss mot 

Hestnesvei - BK.

Bestemmelser
4. Rekkefølgekrav endres til ”Lekeplassen skal godkjennes etter plan- og 

bygningsloven og det skal minimum anlegges en sandkasse, et huskestativ og et 
klatreapparat med rutsjebane samt benk.”

5. Tiltak som faller inn under havne- og farvannslovens bestemmelser skal godkjennes 
av havnemyndighet.”

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12

Vedtaket er enstemmig.
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Eventuell tidligere politisk behandling:
PTU-096/12 Vedtak:
Forslag til reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien legges ut til
offentlig ettersyn når følgende endringer er gjort:
Kart
1. Snuhank må vises som i gjeldende reguleringsplan.
2. Byggelinje vises med 5 meter mot Myllarsveien som i eksisterende reguleringsplan som viser 5 meter på begge sider av 
Myllarsveien.
3. Før det gis ferdigattest skal lekeplassen på gnr.13 bnr.46 og Myllarsveien være etablert/opparbeidet etter planer godkjent av 
Eigersund kommune
4. Plangrensen utvides til å omfatte alle areal som grenser til – eller har adkomst til Myllarsveien.
Bestemmelser
5. Rekkefølgekrav: Før det gis ferdigattest, skal lekeplass på 13/46 være etablert etter planer godkjent av Eigersund kommune.
6. Tilføyelse § 9: Terrengbearbeiding skal begrenses til et minimum. En skal velge terrengtilpasset bebyggelse.
Andre forhold
7. Det må utarbeides en trafikksikkerhetsvurdering i forhold til hvordan myke trafikanter vil kunne bevege seg til og fra området 
på en sikker måte med ev.  avbøtende tiltak av fagkyndig jfr. at boligområdet ligger inntil ny hovedadkomst til
boligbebyggelsen i Rundevoll-Hestnes.
8. Før planen legges ut til offentlig ettersyn skal det utarbeides fasadeoppriss/snitt som viser ny og eksisterende bebyggelse 
samt eksisterende og ny terrenglinje.

REGULERINGSENDRING GNR.13 BNR. 46 M.FL. - MYLLARSVEIEN, 2. 
GANGSBEHANDLING

1. Innledning og bakgrunn
Forslag til reguleringsendring for gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. – Myllarsveien har vært til 
offentlig ettersyn. Planområdet ligger innforbi rektangelet vist på kartet:

2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan
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Planområdet er avsatt til boliger i gjeldende kommunedelplan for Eigersund sentrum 2007-
2019. 

2.2 Reguleringsplan

Planområdet inngår i reguleringsplan 
for Hestnes øst – Lyngtangen vedtatt 
08.02.99, sak 13/99. Planen omfatter 
arealene øst for Hestnesveien, og 
disponerer det regulerte området til 
boliger, friområde, naustområde og 
kjøreveg med rundkjøring.

Mot vest grenser planområdet til 
reguleringsplan for Rundevoll –
Hestnes vedtatt 08.06.09, sak 048/09. 
Planen omfatter arealene vest for 
Hestnesveien. 

3. HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN
Planen er lagt ut til offentlig ettersyn og er sendt til grunneiere, naboer, statlige og regionale 
myndigheter og kunngjort i Dalane Tidende og på kommunens hjemmeside. 

V.nr Fra Innhold/tema J/N/O/D

Offentlige merknader
1. Rogaland fylkeskommune � Merknad E
2. Statens Vegvesen � Ingen merknad J
3. Kystverket � Merknad J
4. Felles brukerutvalg � Merknad J
5. BR-representanten � Merknad J
6. Vegseksjonen � Merknad D

INNSENDTE MERKNADER
Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler
1. Rogaland 

fylkeskommune-
regional

� Anses som positivt at 
eksisterende bygninger i 
BF2, en bolig og en 
driftsbygning fra ca 1876, 
evaluert i verneklasse B i 
SEFRAK, er foreslått 
regulert til bevaring i tråd 
med kulturseksjonens 
anbefaling ved forrige 
høring. Det er imidlertid 
vist feil henvisning i 
plankart. Det korrekte vil 
være å regulere de til 
hensynssone bevaring av 
kulturminne med hjemmel 
i pbl § 12-6 med tilhørende 
bestemmelse, og korrekt 

J Dette er ivaretatt i planen i kart og 
bestemmelser. Bevaring 
kulturminne på eksisterende 
bebyggelse i BF2 er erstattet med 
hensynssone bevaring kulturmiljø, 
med tilhørende bestemmelse ny § 
23: «Eksisterende bebyggelse 
innenfor hensynssone bevaring 
kulturmiljø tillates ikke revet. Ev. 
byggesøknad for tilbygg/nybygg 
skal sendes fylkeskommunen for 
uttalelse.»
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skravur og tegnforklaring 
på plankartet. Det må 
videre fremgå av 
bestemmelsene at 
bygningene ikke tillates 
revet, og at ev. 
byggesøknad for 
tilbygg/nybygg skal 
sendes fylkeskommunen 
for uttalelse.

2. Statens Vegvesen � Ber om at siste setning i 
rekkefølgekrav knyttet til 
avkjørsel tas ut.

J Denne setningen er tatt ut.

3. Kystverket � Ingen merknader til 
arealdisponeringen i 
planen. Det må tas inn i 
bestemmelsen at tiltak 
som faller inn under 
havne- og farvannslovens 
bestemmelser skal 
godkjennes av 
havnemyndighet. 

J Bestemmelsen legges inn under 
fellesbestemmelser til planen at 
”Tiltak som faller inn under havne-
og farvannslovens bestemmelser 
skal godkjennes av 
havnemyndighet.”

4. Felles brukerutvalg � På generelt grunnlag bør 
det ved etablering av 
lekeplasser anlegges min. 
sandkasser, huskestativ 
og klatreapparat med 
rutsjebane. 

J Rådmannen legger dette til grunn 
og vurderer det som fornuftig at 
planen gir føringer på hva som 
skal være et minimum i 
lekeplasser.

5. BR-representanten � Ber om at alternativ 1 med 
stor lekeplass videreføres. 
Alternativ 2 vil gi barn 
mindre lekeareal.

J Rådmannen legger dette til grunn, 
sammen med uttalen fra beboerne 
i området og legger til grunn at 
alt.1 blir vedtatt. 

Dette blir videreført som i 
gjeldende plan.

6. Vegseksjonen � Ber om at det reguleres 
inn en gangadkomst over 
friområdet. Må være 
tilfredsstillende for bruk av 
alle.

� Privat veg bør reguleres 
med 5 meter bredde. 
Bedrer forholdene for drift 
og vedlikehold av vegen.

� Rekkefølgekrav til 
godkjenning av planer for 
lekeplassen av Eigersund 
kommune. Seksjon for vei 
og utemiljø skal ikke ha 

J

N

J

Planforslaget legger opp til at 
eksisterende sti i friområdet skal 
opprettholdes. Det vurderes som 
uproblematisk å regulere stien inn 
som eget formålsområde, slik at 
gangadkomsten gjennom 
friområdet sikres også i plan.
Privat veg betjener 4 eneboliger 
samt naust- og fritidsbebyggelse. 
En utvidelse av vegen til 5 meter 
bredde vurderes som ikke 
hensiktsmessig, sålende 
kommunen ikke skal overta veien. 
Det vurderes som uproblematisk å 
endre rekkefølgebestemmelsen til 
følgende ” Lekeplassen skal 
godkjennes etter plan- og 
bygningsloven”.
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planen til uttalelse, siden 
de ikke har noen form for 
ansvar for plassen. 
Lekeplassen skal 
godkjennes etter plan- og 
bygningsloven. 

7. Kystverket � Ber om at følgende tas 
med i bestemmelsene; 
”Tiltak som faller inn under 
havne- og farvannslovens 
bestemmelser skal 
godkjennes av 
havnemyndigheten.”

J Denne setningen er tatt inn i 
bestemmelsene.

Private uttaler
8. Naboer, Agnette 

Berge – Dag Arve 
Boge Rasmussen –
Anne Marie 
Hoffmann – Logi 
Freyr Einarsson. 

� Tomter i 100-metersbeltet: 
Hevder området er i ferd 
med å bli helt bebygd med 
hensyn på offentlig 
ferdsel. Viser til at siste lett 
tilgjengelige strand vil bli 
ytterligere privatisert og 
tilnærmet stengt for 
offentlig ferdsel. 

� Myllarsveien: Privat veg 
med bredde på 3 meter. 
Regulert til 4 meter 
bredde. Denne 
vegbredden gir ikke plass 
for to biler å passere uten 
å måtte ta i bruk private 
avkjørsler. Vanskeliggjør 
tilkomst for 
utrykningskjøretøy, 
snørydding og møtende 
trafikk. Ser ikke 
forsvarligheten av så 
mange eneboliger i enden 
av en så smal veg.  

� Lekeplass: Videreføres 
som helhet dvs. alt. 1 slik 
gjeldende reguleringsplan 
viser. Når lekeplassen er 

O

O

J

Planforslaget er i henhold til 
gjeldende plan og 
kommuneplanen med tanke på 
områder avsatt til byggeformål. 
Avstanden fra Hestnesveien og til 
sjøen er ca 110 meter. Dette betyr 
at eksisterende bebyggelse øst for 
Hestnesveien, med unntak av 
husene som ligger tett opptil 
vegen, ligger innenfor 100-
metersbeltet fra sjø. Regulert 
friområde mot sjøen er åpent for 
allmennheten jf. bestemmelsens § 
18. Regulert naustområde er i 
henhold til gjeldende planer. 
Planforslaget er ment å videreføre
dagens bruk av områdene avsatt 
til friområde og naust. 
Myllarsveien skal betjene maks 14 
boliger etter endt utbygging, i 
tillegg kommer eksisterende naust. 
Vegen har en totallengde på ca 
130 meter. Det er i enden av 
Myllarsveien regulert inn en 
snuhank, etter ønske fra 
kommunen, som er dimensjonert 
for lastebil. Vegen er rett og 
oppleves som oversiktlig og med 
gode siktlinjer. Renovasjonsbil kan 
bruke vegen med dagens 
vegbredde. Det vil ikke bli 
betydelig trafikkøkning på vegen 
som følge av utbyggingen da 
denne finner sted ut mot 
Hestenesveien. 
Rådmannen viser til at det er 
kommet mange protester fra de 
som bor i området på at 
lekeplassarealet reduseres alt. 2. 
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etablert er den en av to 
lekeplasser på østsiden av 
Hestnesveien. Vurderes å 
være et minimum med 
tanke på nåværende og 
planlagt innbyggertall i 
Hestnes. 

� Leiligheter i tun og 
arkitektonisk 
uttrykk:Prosjektet bryter 
med homogent 
boligområde. Ser ikke 
nødvendigheten i så høy 
fortetting i området, da 
den nye utbyggingen på 
Hestnes inneholder flere 
tett bebygde områder. 
Ønsker eneboliger. 
Uttrykk på nye bygg bryter 
fundamentalt med resten 
av bebyggelsen langs hele 
Hestnesveien. 
Omkringliggende hus har 
saltak og valmettak. 

N

Alt. 2 medfører at regulert 
lekeareal reduseres og det legges 
inn en enebolig på deler av 
lekearealet. Dette medfører at 
lekearealet reduseres fra 712 m2 
til 231 m2.  Rikspolitiske 
retningslinjer for barn og unge 
legger følgende til grunn som 
kommunen skal følge opp; ”Ved 
omdisponering av arealer som i 
planer er avsatt til fellesareal eller 
friområde som er i bruk eller er 
egnet for lek, skal det skaffes 
fullverdig erstatning. Erstatning 
skal også skaffes ved utbygging 
eller omdisponering av uregulert 
areal som barn bruker som 
lekeareal, eller dersom 
omdisponering av areal egnet for 
lek fører til at de hensyn som er 
nevnt i punkt b ovenfor, for å møte 
dagens eller framtidens behov ikke 
blir oppfylt.” Dette er ikke gjort i 
denne planen. Rådmannen viser 
også til at Barnas representant i 
plansaker går imot reduksjonen av 
lekeareal. Rådmannen vil i denne 
saken legge avgjørende vekt på 
det beboere og BR-representant 
mener og legger derfor til grunn 
alt. 1.
Fortetting er en del av den 
naturlige utviklingen i et etablert 
boligområde, det skjer på 
innsidene av Hestnesveien og nå 
også her. Det er ikke planlagt 
mange nye enheter og 
bygningsmassen er småskala, 
oppdelt og holdt så lav som mulig. 
Boliger bygget i 2013 har et annet 
uttrykk enn i 1980. Det er ikke 
noen særpreget, helhetlig 
byggeskikk i området som tilsier at 
nybygg må underordne seg lokal 
byggeskikk. Siste nybygg i 
området er Hestnes FUS 
barnehage, på den andre siden av 
Hestnesveien, som har et 
tidstypisk og moderne uttrykk. 

9. Hermann L. Hestnes � Ber om at alt. 2 legges til 
grunn for planforslaget. Se 
brev for argumentasjon.

N Alt. 2 medfører at regulert 
lekeareal reduseres og det legges 
inn en enebolig på deler av 
lekearealet. Dette medfører at 
lekearealet reduseres fra 712 m2 
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til 231 m2. Rådmannen viser til at 
det er kommet vesentlige 
innvendinger fra BR-
representanten og beboerne i 
området. En vurderer også at 
dette vil komme i konflikt med 
rikspolitiske retningslinjer for barn 
og unge. Rådmannen vil i denne 
saken legge avgjørende vekt på 
det beboere og BR-representant 
mener og legger derfor til grunn 
alt. 1.

10. Agnete Berg � Vei Myllarsveien: Vegen 
er regulert til 4 meter 
bredde, mens den i dag er 
3 meter. Undrer hvor 
utvidelsen skal utføres, 
dette fremkommer ikke 
tydelig av plankartet. 
Bredden på veien er 
avgjørende for grunneiers 
inn/utkjørsel. Det er i dag 
vanskelig å komme inn og 
ut av tomta med stor bil 
med ev. henger. 
Manøvrering skjer da på 
deler av marka på andre 
siden av veien. 
Planforslaget viser her en 
carport, noe som da 
vanskeliggjør dagens 
manøvrering til tomta. 
Grunneier opplyser at 
eiendommen ble kjøpt for 
to – 2 – år siden av 
følgende hovedårsaker: -
regulert rundkjøring sikret 
god inn og utkjørsel da en 
campingvogn på 8 meter 
skal vinterlagres på 
eiendommen. – landlig, 
luftig og stilfullt strøk.

� Vedr. gnr. 13 bnr. 46: 
Ønsker ikke at ny 

O

O

Kommentar til Myllarsveien: 
Reguleringsplanen for Rundevoll-
Hestnes fra 2009 er vedtatt uten 
rundkjøring i Hestnesveien. Som 
en konsekvens av dette blir 
rundkjøring som vist i gjeldende 
reguleringsplan for Hestnes øst-
Lyngtangen fra 1999 ulogisk. 
Rundkjøringen er av den grunn tatt 
ut av planforslaget, og arealet er 
omdisponert til andre formål. I 
gjeldende reguleringsplan fra 1999 
er Myllarsveien offentlig veg med 
en regulert veibredde på 5 meter. 
Det vises liten vilje i kommunen til 
at denne veien skal være offentlig, 
og med bakgrunn i dette vises 
veien i planforslaget som privat vei 
med en smalere veibredde. Så 
fremt kommunen ikke ønsker 
veien som kommunal, vurderes 
det som lite hensiktsmessig at 
veien skal etableres med bredde 
på 5 meter. Planforslaget viser 
imidlertid en mulig utvidelse med 
0,5 meter på hver side av veien. 
Dette gir en veibredde på 4 meter 
som vil gi en mer funksjonell vei 
for alle beboerne i Myllarsveien. 
Det er for øvrig grunneieres 
ansvar å lage utkjørsel fra sin 
eiendom så romslig at man ikke 
behøver bruke naboens areal for 
utkjøring. Planlagt carport i BK 
ligger mer enn 1 meter fra veikant 
på sin side av veien. På tomta i 
Myllarsveien 2 er det gode 
muligheter for å utvide egen 
avkjørsel, i tillegg til at en bredere 
Myllarsvei også vil bedre 
avkjørselsforholdene. 
Kommentar til solforhold: Ved 
innsendelse av planen til 
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bebyggelse i BK 
skyggelegger nylig bygget 
terrasse mellom kl. 15 og 
18. Foreslår flytte B1 og 
C1 i BK og lage parallell 
utkjørsel.

� Vedr. arkitektonisk uttrykk: 
Viser til tidligere klage av 
15.03.13, hvor det 
fremkommer at planlagte 
boliger bryter fundamentalt 
med resten av 
bebyggelsen langs hele 
Hestnesveien. Videre 
minnes det om 
fylkesmannens uttalelse 
vedr krav til estetisk 
utforming i pbl § 1 
naturlige kvaliteter. 
Forventes av bygningene 
utformes med høy estetisk 
kvalitet.

O

førstegangsbehandling ble det lagt 
ved soldiagram for planlagt 
bebyggelse. Soldiagrammet 
illustrerer skyggene fra planlagt 
bebyggelse ca. kl. 14.30 ved vår-
og høstjevndøgn. Soldiagrammet 
viser at Myllarsveien 2 i liten grad 
vil få skygge fra planlagt 
bebyggelse i BK ifølge 
tiltakshaver.
Kommentar til arkitektoniske 
uttrykk: Området langs 
Hestnesveien er som de fleste 
boligfelt med individuell utbygging, 
en god blanding av alle stil-epoker 
på husene. Det er ikke noen 
særpreget, helhetlig byggeskikk i 
området som tilsier at nybygg må 
underordne seg lokal byggeskikk. 
Boliger bygget i 2013 har et annet 
uttrykk enn i 1980. Planlagt 
bebyggelse i BK er ikke de eneste 
boligene som er planlagt og 
bygget med dagens formuttrykk, 
med flate eller svakt hellende tak. 
Store deler av reguleringsplanen 
for Rundevoll-Hestnes, på motsatt 
side av Hestnesveien, åpner for 
moderne formspråk og takform. 
For øvrig vil boliger med 
saltak/valmet tak nødvendigvis ha 
en høyere byggehøyde enn 
tilsvarende med flatt tak, noe som 
igjen kan gi ytterligere skygge for 
naboen. Siste nybygg i området er 
Hestnes FUS barnehage, på den 
andre siden av Hestnesveien, som 
har et tidstypisk og moderne 
uttrykk

Naboer – Gitleveien 
3, Gitleveien 1, 
Myllarsveien 2 og 
Myllarsveien 6:

� Som nærmeste naboer 
ønskes alternativ 1 som 
gjeldende, dvs. planen 
som viser lekeplass i 
samme størrelse som i 
eksisterende 
reguleringsplan. Viser til at 
dette også er 
konklusjonen til konsulent 
for barn og unge.  
Opplyser at det er et 
generasjonsskifte og 
samtidig utbygging i 
Hestnesmarka og på 
andre tomter i umiddelbar 
nærhet, og det blir stadig 

J Rådmannen viser til at det er 
kommet mange protester fra de 
som bor i området på at 
lekeplassarealet reduseres alt. 2. 
Alt. 2 medfører at regulert 
lekeareal reduseres og det legges 
inn en enebolig på deler av 
lekearealet. Dette medfører at 
lekearealet reduseres fra 712 m2 
til 231 m2.  Rikspolitiske 
retningslinjer for barn og unge 
legger følgende til grunn som 
kommunen skal følge opp; ”Ved 
omdisponering av arealer som i 
planer er avsatt til fellesareal eller 
friområde som er i bruk eller er 
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flere barn i området. 
Området opplever 
fortetting, noe som gjør 
det ekstra viktig å bevare 
«grønne lunger» av en 
viss størrelse. Det 
observeres at Hestnes 
FUS barnehage og 
Lykkeliten barnehage 
bruker området aktivt. 
Ønsker at området skal 
rustes opp i tråd med 
innspill fra Felles 
brukerutvalg ved første 
høringsperiode. Det er 
vilje blant beboere i 
området til å hjelpe til med 
vedlikehold på det som 
kommunen ikke har 
ansvar for. Det opplyses at 
utbyggingen i 
Hestnesmarka vil 
generere mer biltrafikk, og 
at fylkesveien ikke har 
fotgjengerovergang. 
Attraktive lekeområder på 
sjøsiden av Hestnesveien 
er av den grunn enda 
viktigere.  Oppføring av 
bolig i tråd med alternativ 
2 vil gi et betydelig mindre 
lekeareal. Det vurderes 
som negativt for 
eksisterende eiendommer, 
begrunnet med redusert 
solforhold og utsikt.
Naboenes ønske er at det 
er barnas behov som er 
gjeldende i den videre 
behandlingen av 
reguleringsendringen. 

egnet for lek, skal det skaffes 
fullverdig erstatning. Erstatning 
skal også skaffes ved utbygging 
eller omdisponering av uregulert 
areal som barn bruker som 
lekeareal, eller dersom 
omdisponering av areal egnet for 
lek fører til at de hensyn som er 
nevnt i punkt b ovenfor, for å møte 
dagens eller framtidens behov ikke 
blir oppfylt.” Dette er ikke gjort i 
denne planen. Rådmannen viser 
også til at Barnas representant i 
plansaker går imot reduksjonen av 
lekeareal. Rådmannen vil i denne 
saken legge avgjørende vekt på 
det beboere og BR-representant 
mener og legger derfor til grunn 
alt. 1.

Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte 
merknaden og innsendte planmateriell innstille på at planen legges ut til offentlig ettersyn 
med følgende endringer:
Kart

1. Plankart alt. 1 legges til grunn.
2. Gangadkomsten ved lekeplassen videreføres  i plan som eget formålsområde –

gangveg med bredde 2 meter som i gjeldende plan.
Bestemmelser

3. Rekkefølgekrav endres til ”Lekeplassen skal godkjennes etter plan- og bygningsloven 
og det skal minimum anlegges en sandkasse, et huskestativ og et klatreapparat med 
rutsjebane samt benk.”

4. Tiltak som faller inn under havne- og farvannslovens bestemmelser skal godkjennes 
av havnemyndighet.”
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4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET

Planområdet ligger i et etablert boligområde på Hestnes, ca 2 km sør for Egersund sentrum. 
Området har nærhet til sjøen, samt store friområder med opparbeidede turløyper. Holdeplass 
for buss til Egersund sentrum er i Hestnesveien, ca 100 meter nord for planområdet. 
Barnehage ligger i umiddelbar nærhet, mens nærmeste barneskole er ca 1,3 km i luftlinje fra
planområdet. 

Planområdet er tilnærmet flatt, med en svak helning ned mot sjøen i øst. 

5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
Planen begrenser seg til å omfatte et område på ca. 11 daa. Plankartet viser eksakt hvor 
planområdet befinner seg. 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for nye boliger på eiendommene gnr. 13 bnr. 
46, 574 og 2490. Reguleringsplan for Rundevoll – Hestnes fra 2009 er vedtatt uten 
rundkjøring i Hestnesveien. Som en konsekvens at dette blir rundkjøring, som vist i 
reguleringsplanen for Hestnes øst – Lyngtangen fra 1999, ulogisk. Areal avsatt til rundkjøring 
øst for Hestnesveien kan derfor disponeres til andre formål.  

Det er lagt ut to alternative forslag til reguleringsplan – en gjør oppmerksom på at det kun er 
alt. 1 som er behandlet av PTU. Alternativ 2 er lagt ut administrativt og PTU står fritt til å ta 
stilling til dette.

Alternativ 1 – PTU vedtak Alternativ 2

Forskjellen mellom de to alternativene er at i alt. 1 er lekeplassen vist som i gjeldende 
reguleringsplan, mens i alt. 2 er denne redusert og det er lagt inn en ekstra bolig på deler av 
denne lekeplassen.

5.1 Eksisterende bebyggelse
Det er 4 eksisterende eneboliger i planområdet. 
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5.2 Ny boligbebyggelse
Boligbebyggelse, BF1
Området BF1 omfatter to grunneiendommer, som deles opp i 3 separate tomter. Maksimalt 
tillatt bebygd areal for hver av tomtene 1, 2 og 3 i BF1 er 40 %, inkludert garasje/carport og 
utvendig bod. Maksimalt tillatt møne-/ og gesimshøyde for bolighusene er 9 meter over 
gjennomsnitt planert terreng. Det er tillatt å oppføre garasje i 1. etasje med grunnflate på 
inntil 40 kvm, med maksimalt tillatt møne-/gesimshøyde på 5 meter fra gjennomsnitt planert 
terreng. 

Tomt 1 utgjør et areal på om lag 1340 kvm, og omfatter eksisterende enebolig og garasje. 
Avstand fra eksisterende garasje til regulert tomtegrense er minimum 4 meter. 
Tomt 2 utgjør et areal på om lag 710 kvm, og tomt 3 utgjør et areal på om lag 722 kvm. På 
tomtene 2 og 3 kan det oppføres en enebolig eller tomannsbolig med tilhørende anlegg. 
Adkomst til tomtene er via Myllarsveien, og avkjørsel kan plasseres langs tomtegrensen der 
hvor dette er hensiktsmessig ut fra terreng og veghøyder. 

I alt. 2 er det vist en ekstra boligtomt på deler av den tidligere lekeplassen med et areal på 
om lag 481 kvm.

Boligbebyggelse, BK1
Området BK1 omfatter eiendommen 13/46. I området er det planlagt konsentrert 
boligbebyggelse i form av rekkehus/kjedehus med inntil 5 boenheter. Maksimalt tillatt bebygd 
areal er 40 %, inkludert utvendig bod. Hver boenhet kan ha en maksimal grunnflate på 80 
kvm. Maksimalt tillatte møne-/gesimshøyde er 9 meter over gjennomsnitt planert terreng. 
Bebyggelsen kan oppføres i inntil 2 etasjer. 

Hver boenhet disponerer egen garasje/carport med tilhørende utebod. Garasje/carport kan 
oppføres med flatt tak, med maksimalt tillatt møne-/gesimshøyde 5 meter over gjennomsnitt 
planert terreng.   

Det legges opp til privat uteoppholdsareal på bakkeplan i tilknytning til hver boenhet. 
Utearealene er solrike jfr. solkart.

En vurderer at det vil være fornuftig med en variert bebyggelse i dette området. Dette ligger i 
nærheten av et større utbyggingsområder, Rundevoll-Hestnes, der det åpnes opp for en 
betydelig utbygging av eneboliger, tett småhusnbebyggelse og blokkbebyggelse. Dette 
delområdet ligger ytterst mot veg og vil derfor i liten grad medføre økt trafikkbelastning på 
eksisterende boligbebyggelse. En vurderer at en blanding av tett småhusbebyggelse, 
tomannsboliger og eneboliger vil bidra til et variert boligtilbud. En viser til at dette området 
ligger innforbi kommunedelplan for Egersund by og der en ønsker fortetting jfr. at ulempene 
ikke blir for store. 
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Alt 2 - BF3 Enebolig
Alt. 2 medfører at regulert lekeareal reduseres og det legges inn en enebolig på deler av 
lekearealet. Dette medfører at lekearealet reduseres fra 712 m2 til 231 m2. Rådmannen 
vurderer at dette er en vesentlig forringelse og bør unngås. Boligen bør derfor tas ut og 
lekearealet bør videreføres som i gjeldende reguleringsplan.

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge legger følgende til grunn som kommunen skal 
følge opp; ”Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde 
som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også 
skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, 
eller dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er nevnt i punkt 
b ovenfor, for å møte dagens eller framtidens behov ikke blir oppfylt.”

Tiltakshaver har ikke skaffet eller vist fullverdig erstatning for noe av det lekearealet som blir 
foreslått redusert. Dette er også en vesentlig reduksjon av lekearealet. Planforslaget alt. 2 
ivaretar derfor ikke kravene i RPR for barn og unge.  

En viser her til at både naboer/beboere i området samt Barnas representant i plansaker går 
imot å redusere lekearealet. Rådmannen vurderer det som alvorlig når BR-representanten 
går imot en reguleringsendring – dette viser at hensynet til barn og unge i alt. 2 ikke er 
tilstrekkelig ivaretatt. Rådmannen viser til at det skal skje en stor utbygging i tilknytning til 
dette området og en vil derfor anbefael at en beholder de grøntområdene/lekeområdene som 
allerede er sikret. Planen viser en kraftig fortetting og det vil derfor være behov for 
lekeareal/grønsstruktur i dette området. 

Rådmannen viser til at Eigersund kommune er forpliktet å følge opp de Rikspolitiske 
retningslinjene og vil legge avgjørende vekt på dette kombinert med at det er kommet inn 
protester både fra de som bor i området og fagrepresentanten for barn og unge (BR-
representanten). 

En viser også til at den nye boligen BF3 vurderes å kunne gi skygge på vest/nord-vest siden
til bolig i BF4. Dette blir på vestsiden av boligen og er således der en får mest sol på 
ettermiddagen. En viser til at boligen i BF4 er plassert utifra eksisterende reguleringsplan og 
denne legger til grunn at det ikke skal komme noe ny bolig mot vest/nord-vest for denne. En 
vurderer at eksisterende plan bør gi forutsigbarhet og at en ny plan må ivareta hensynet til 
de som allerede bor der.
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Alternativ 1 – beholde 
lekeplass/grøntstruktur

Alternativ 2 – redusert lekeareal, en ny 
tomt

5.3 Friluftsområde
Område FR omfatter eksisterende grøntområde mot sjøen. Innenfor området er det ikke tillatt 
med inngrep som kan forringe områdets kvaliteter. Området er åpent for allmennheten. 

5.4 Avkjørsel og frisikt
Planområdet betjenes fra Myllarsveien, med eksisterende avkjørsel i Hestnesveien. 
Avkjørselen er felles for boligene i BK. Vegen skal opparbeides med ett kjørefelt.   
Innenfor frisiktsonene er det ikke tillatt med etablerte tiltak eller vegetasjon som rager høyere 
enn 50 cm over tilstøtende vegers nivå. 

5.5  Volum, dimensjoner og materialbruk
Planen redegjør i tilstrekkelig grad for ny og eksisterende bebyggelse på tomtene. 

En legger opp til konsentrert småhus bebyggelse på de nye tomtene og dette gjør at 
utnyttelsen av dette området blir relativt høy spesielt i BK1. 

Dette gjelder særlig i BK1 som har en relativ høy utnyttelse, samtidig har en lagt vekt på å få 
en helhetlig utforming av dette tunet med 5 nye boenheter.
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Rådmannen vurderer at den nye bebyggelsen har en utforming som ivaretar hensyn til 
estetikk og har en klar helhetsløsning i forhold til dette tunet.  

5.3.5 Energibruk
Det er ikke sagt noe spesielt knyttet til dette fra tiltakshaver. En legger til grunn at det i 
hovedsak vil være strøm og vedfyring.

5.3.6 Byggelinjer
Forslag til reguleringsplan legger opp til en byggelinje mot kommunal veg på 4 meter. 

Rådmannen viser til at det i gjeldende reguleringsplan er regulert inn en byggelinje på 5 
meter på begge sider av Myllarsveien og dette videreføres. 

5. TEMATISK KONSEKVENSVURDERING OG RISIKO OG SÅRBARHETSVURDERING
Gjennom å synliggjøre tematiske vurdering og dermed bedre kunne synliggjøre vurderinger 
knyttet til sannsynlighet for en hendelse og konsekvens av denne og/eller planen. Dette vil 
bedre synliggjøre fare/risiko og alvorlighet knyttet til en rekke tema. Denne gjennomgangen 
er basert på ulike temakart, gjennomgang av tiltakshaver, lokalkunnskap, innspill i 
forbindelse med varsel om oppstart m.m. 

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som 
kan påvirke planområdet og omgivelsene, og hendelser som direkte kan påvirke 
omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen).  En har foretatt vurdering i 
tilknytning til det enkelte tema om det skal legges inn rekkefølgekrav eller at arealet justeres 
slik at risikoen fjernes, ev. vurderer en at det er for konfliktfylt og det blir ikke lagt inn i 
kommuneplanen. Tiltak som reduseres sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir 
effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene ev. at det ikke legges inn. 

Verdisetting av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell nedenfor. 
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6. TEKNISK INFRASTRUKTUR

6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt
Adkomst til planområdet er fra fylkesvei 55, Hestnesveien. Avkjørsel fra fylkesveien er 
konstruert i henhold til vegnormalen. På motsatt side av fylkesveien er det etablert gang- og 
sykkelvei med en bredde på om lag 3 meter, med grøntrabatt mot fylkesveien. Gang- og 
sykkelveien går langsmed fylkesveien fra Hestnesbroa og forbi planområdet. 

Langsmed fylkesveien er det avsatt et fortau og annen veggrunn. Byggegrense mot 
fylkesveien er 15 meter fra senterlinje veg. Frisiktsoner for de ulike avkjørslene fremkommer 
av plankartet. Innenfor frisiktsonene er det ikke tillatt å etablere tiltak eller vegetasjon som er 
høyere enn 0,5 meter over tilstøtende vegers nivå. 

I reguleringsplan er det vist vegbredde med 4 meter samt snuhank for bl.a. søppelbiler. En 
legger til grunn at dette er nødvendig av hensyn til at veien skal betjene 13 boliger og en 
vurderer at dette vil ivareta trafikksikkerheten på en bedre og mer forsvarlig måte. 

6.3 Trafikksikkerhet
Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Ulykke i av-/påkjørsler X 1 1 Grønn

Ulykke med gående/syklende 1 1 1 Grønn

Andre ulykkespunkter x 1 1

Byggelinje mot veg x 1 1 Grønn

Det er regulert gang og sykkelveg langs med fylkesveien på motsatt siden. Samtidig betyr 
dette at en må krysse fylkesvegen på et punkt som i 
fremtiden vil være et område med betydelig mer trafikk 
enn det er i dag. 

Tiltakshaver har gjennomført en vurdering av kryssing av 
veien samt hvordan dette kan skje på en best mulig 
måte i form av en trafikksikkerhets-vurdering. 

Konklusjonene er innarbeidet i endelig plan jfr. at det 
etableres fortau langs Fv gjennom planområdet. På 
denne måten vil krysningen skje slik at det ikke kommer i 
konflikt med krysset til samlevegen. En kan påregne en 
kraftig økning av ÅDT i området pga. utbyggingen av 
Rundevoll-Hestens og rådmannen vurderer det som 
viktig at dette er blitt utredet av fagkyndig.

Rådmannen vurderer at dette vil være et svært trafikkert punkt i fremtiden og det er derfor 
viktig at kryssing skjer på en mest mulig måte. En viser til at Statens Vegvesen i sin uttale 
har lagt til grunn at  det må foretas en vurdering av trafikksikkerhet for barn og unge. Dette 
skulle såldes være ivaretatt.

6.4 Vann og avløp
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak
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Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vann X 1 1 Grønn

Avløp x 1 1 Grønn
Området skal knyttes til offentlig vann og avløp.

6.5 Fremføring av strøm m.m.
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Fremføring av strøm m.m x 1 1 Grønn

Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av kabel jfr. kommuneplanen og følgende 
bestemmelse er innarbeidet: ”Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel.”

6.6 Avfallshåndtering
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling x 1 1 Grønn
Tiltakshaver opplyser at det for planlagt ny bebyggelse er det ikke lagt opp til felles 
søppellagring, hver boenhet har egne stativer ved sin bolig. Søppelsekker settes ut til 
Myllarsveien etter avtale med DIM på hentedagen.  Det er vist snuhank.

11. UNIVERSELL UTFORMING:
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 
utforming ivaretas

x 1 1 Grønn

Plan- og bygningsloven 2008 og TEK10 gir bestemmelser som angår universell utforming. 
Bestemmelsene setter krav til at opparbeidelse av planområdet skal så langt som dette er 
mulig utformes etter prinsippet om universell utforming. 

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

8. BARN OG UNGE/UTE- OG OPPHOLDSAREAL
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

ALTERNATIV 1 – BEHOLDE 
LEKEPLASS

Tilfredsstiller det krav til barn og unge 
– lek m.m

x 1 3 Grønn

ALTERNATIV 2 – REDUSERE 
LEKEPLASS 

Tilfredsstiller det krav til barn og unge 
– lek m.m

X 4 3 Rod Vil redusere 
grønstruktur og 
lekeareal og vil 
være i strid 
med 
rikspolitiske 
retningslinjer 
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for barn og 
unge.

Område for idrett/lek X 1 1 Grønn

Dette er ivaretatt i plan og bestemmelser jfr. rekkefølgekrav om å etablere lekeplass. Planen 
er fremstilt i to alternativer. Barnas representant i plansaker samt bebeoere i området går 
imot å redusere lekearealet og rådmannen vil legge dette til grunn og velger alt. 1.  

9. SIKKERHET OG BEREDSKAP

9.1 Flom
Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Elveflom/stormflo/høy 
vannstand/bølgeslag

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.2 Støy, støv og forurensning
Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Støv og støy x 3 2 Gul Ivaretatt i 
bestemmelsen
e.

I denne sammenheng dreier temaet støv seg om vegtrafikkstøv. Hestnesveien er en 
fylkesvei med fartsgrense 50 km/t. Vegen ender i snuplass om lag 200 meter lenger inn enn 
planområdet. Ved anleggelse av gjerde/hekk mot vegen, stenges området for innsyn samt 
skjermes for støy, støv og forurensning fra vegen utifra det tiltakshaver vurderer. Samtidig vil 
en god del av ute og oppholdsarealet ligge på den mest eksponerte siden mot fylkevegen..

Det er utifra det tiltakshaver opplyser p.t. ingen spesielle andre forurensningskilder i 
nærområdet, som gjør at det må gjøres særskilte tiltak utover dette. 

Støyrapporten konkluderer med at "støynivåene for de planlagte boliger på Myllarsveien gnr. 
13 bnr. 46 vil være akseptable både innendørs og ved de aktuelle uteoppholdsarealer - ved 
bruk av tett støyskjerm langs Hestnesveien, og tett rekkverk på terrasse foran 2. 
etg...Støyskjermen mot Hestnesveien må være minst 1,0 meter høyere enn senterlinje veg. 
Rekkverk foran 2. etg. fasader mot vegen må være minst 1,0 meter høyere enn terrassens 
nivå, og må være helt tett ned til dekket. 

Krav til støy er ivaretatt i bestemmelsene jfr. støyrapport.

9.3 Ras

Hendelse/Situasjon

Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Masseras/-skred x 1 1 Grønn

Snø-/isras X 1 1 Grønn

Flomras X 1 1 Grønn
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Det er ikke vist i skrednett og en er heller ikke kjent med slike forhold fra området.

9.4 Vær og vind
Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vindutsatte områder X 1 1 Grønn

Nedbørutsatte områder x 1 1 Grønn
Ikke kjent med spesielle forhold.

9.5 Radon
Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Radongass x Grønn Ikke kjent. 
Ikke kjent med spesielle forhold. Det er entydige krav til Radon for boligbebyggelse i den nye 
byggeforskriften TEK10, vedtatt i 2010 som ivaretar dette.. 

9.6 Høyspent og magnetfelt
Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt x 1 1 Grønn
Ikke kjent med spesielle forhold.

9.7 Brann og eksplosjonsfare
Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Risikofylt industri mm 
(kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, 
radioaktiv)

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold. Området har bare en mulig adkomst for brannbil, via 
Hestnesveien. 

9.8 Strategiske områder
Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vei, bru, knutepunkt x 1 1

Havn, kaianlegg x 1 1

Sykehus/-hjem, kirke /Brann/politi/SF X 1 1

Forsyning kraft, vann X 1 1

Forsvarsområde/ Tilfluktsrom X 1 1
Ikke kjent med spesielle forhold.
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10. FORURENSNING
Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Industri X 1 1 Grønn

Bolig X 1 1 Grønn

Landbruk X 1 1 Grønn

Akutt forurensning X 1 1 Grønn

Forurensning i sjø X 1 1 Grønn

Forurenset grunn X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER

11.1 Sjø og vasssdrag
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

100 – meters beltet fra sjø/50-m 
beltet fra sjø og vassdrag

x 3 2 Gul

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder/restriksjonsområder

X 1 1 Grønn

Tomtene 1 og 2 i BF1 vil i sin helhet ligge innforbi 100-m beltet. Disse er i dag regulert til 
enebolig og en vil gjennom planforslaget legge opp tiltomannsboliger på tomtene. En 
vurderer ikke at dette vil ha vesentlige konsekvenser, så lenge en ivaretar kravene om 
terrengtilpasset bebyggelse og reduserer inngrep mest mulig. Eksisterende friluftsområde 
mot sjøen beholdes som i gjeldende reguleringsplan.

11.2 Naturverdier og rødlistart
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sårbar flora/inngrepsfrie områder X 1 1 Grønn Eikeskog.

Sårbar fauna/fisk/leveområde for 
rødlistart

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.2 Viltområde
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Viltområde X 2 1 Grønn
Ikke kjent med spesielle forhold.

11.3 Kulturminner/kulturmiljø
Hendelse/Situasjon I konflikt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
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med? ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 1 1 Grønn

Det er ikke registrert kulturminner i området jfr. temakart Rogaland. SEFRAK bygninger 
innforbi planområdet er regulert gjennom kart og bestemmelser.

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

11.4 Friluftsliv
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Friluftsliv og rekreasjon 
(friluftsområder, LNF-F/N, friområder 
m.m.)

x 1 1 Grønn

Det er ikke registrert friluftsinteresser i dette området utover det som er sikret gjennom 
eksisterende reguleringsplan og som videreføres.

11.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landbruk/kjerneområde for 
jordbruk/skogbruk

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.6 Landskapsvern og estetikk
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landskapsvern/estetikk X 1 1 Grønn

Vakre landskap X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.7 Terreng
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.8 Vegetasjon og markslag
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak
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Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vegetasjon og markslag X 1 1 Grønn .
Ikke kjent med spesielle forhold.

11.9 Lokalklima
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

=
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Lokalklima X 1 1 Grønn
Ikke kjent med spesielle forhold.

11.10 Miljøkonsekvenser
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser x 1 1 Grønn .
Ikke kjent med spesielle forhold.

11.11 Sol og skygge
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sol og skygge X 2 2 Gul .Deler

Planlagt bebyggelse i BK1 har gode solforhold, og tomta er tilnærmet flatt.

Solforhold kl. 10.00: Felles uteoppholdsareal er skyggelagt, samt uteareal og terrasser for 
bolihgene 1,2,3 og 4, med unntak av terrasse nr.5 som har gode solforhold.
Solforhold kl. 15.00: Svært gode solforhold på terrasse/uteareal tilhørende bolig nr.3,4,og 5, 
med unntak av terrasse/uteareal til nr.1 og 2 som er skyggelagt. Inngagangsparti til bolig nr. 
3,4 og 5 er skyggelagt. Svært solrikt på felles uteoppholdsareal.

Solforhold kl. 18.00: Bolig nr.1, 2 og 3 har svært gode solforhold på terrasser/utearealer. 
Eksisterende bebyggelse i sør skyggelegger uteareal til bolig nr. 4 og 5. Inngangspartier og 
kjøreareal for alle boligene i BK1 er skyggelagt. Svært solrikt på felles uteoppholdsareal.

Side 177 av 638



24

Forhold til naboeiendommer: Planlagt bebyggelse i BK1 gir ikke skyggekast på eksisterende 
bebyggelse i sør. Naboeiendom i nord får skyggekast fra planlagt bebyggelse på 
innkjøring/kjøreareal på sen ettermiddag (se soldiagram kl.18.00). Dette vurderes ikke som 
en vesentlig endring ifølge tiltakshaver.

Rådmannen vurderer at ny bolig i BF3 vil kunne gi skyggekast på naboeiendom i BF4 og en 
vil derfor fraråde at denne etableres. 

12. VURDERING OM PLANEN HAR VESENTLIG KONSEKVENS FOR MILJØ OG 
SAMFUNN / UTBYGGINGSAVTALE

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vesentlige konsekvenser for miljø og 
samfunn

X 1 1 Grønn

Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. Dette gjelder også ved en omdisponering av arealer i strid med 
kommuneplanen.  Rådmannen vurderer at den foreslåtte reguleringsplanen holder i 
hovedsak innforbi rammene i kommuneplanen jfr. byggeområder. En har foreslått vanlige 
fritidsboliger istedenfor reiseliv i den nedre delen uten at dette er kommentert spesielt fra  
tiltahaver. Dette er i tråd med ønsket fra de som allerede har fritidsboliger i området.

Rådmannen vurderer ikke at denne planen har vesentlige virkninger for miljø og samfunn og 
heller ikke at ev. avvik fra kommuneplanen er av en slik karakter at det medfører behov for 
konsekvensutredning jfr. § 4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger”.

13. NATURMANGFOLD
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Naturmangfold X 1 1 Grønn
Viser til saksutredningen ovenfor og en vurderer ikke at planen vil komme i konflikt med 
kjente forhold som berøres av loven. Det er heller ikke fremkommet uttaler eller andre 
vurderinger som skulle tilsi dette.

14. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen i hovedsak ivaretar de hensynene 
som er sentrale i forhold til denne type reguleringsplaner med de endringer som er foreslått i 
fremlegg til vedtak.

Det er kommet relativt mange uttaler fra naboer i forhold til hvilke alternativ en bør velge. De 
aller fleste av naboene/beboerne ønsker å videreføre eksisterende reguleringsplan når det 
gjelder lekeareal dvs. alt. 1. Grunneier ønsker å bygge ut. En viser her til riskpolitiske 
retningslinjer samt at BR-representanten går imot reduksjonen av lekearealet. Rådmannen 
vil i når det gjelder lekeareal legge avgjørende vekt på det som de som bor i området mener. 

Dette er et etablert boligområde og rådmannen vurderer at det er viktig å ivareta hensynet til 
naboer og da særlig regulerte fellesareal i form av leke/grøntområder. Dette har også noe 
med forutsigbarhet og fremtidig forebygging av konflikter samt å sikre gode bomiljø for alle. 
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Rådmannen anbefaler derfor at planens alt. 1 blir vedtatt med de endringene som 
fremkommer i fremlegg til vedtak.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen kjente.
Driftsmessige forhold Inneværende 

år
Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~
Alternative løsninger:
Forslag til reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien vedtas med 
følgende endringert:

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
320064 2287 bestemmelser_rev13.11.13.pdf
321517 2287 plankart_alt 1.pdf
319606 2287 plankart_alt 2.pdf

319464 Reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien -
planbeskrivelse.pdf

282901 2287 offentlig ettersyn_høringsuttalelser med kommentarer.docx
282497 myllarveien.doc
279105 Uttalelse reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien

278498 Uttalelse til reguleringsplan gnr. 13, bnr 574, 46 og 2490 m.fl. - Myllarsveien -
Hestnes

277738 Uttalelse til forslag til reguleringsendring gnr. 13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. -
Myllarsveien

277545 Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg - Reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 
2490 m.fl. - Myllarsveien

277239 Klage på reguleringsendring gnr. 13 bnr. 574, 46, 249 m. fl. - Myllarsveien
275998 Uttalelse til reguleringsendring gnr. 13 bnr. 46 m.fl. - Myllarsveien
274018 Høringsuttalelse reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien
273773 Innspill til høring - reguleringsendring Myllarsveien
222179 2287-situasjonsplan med arealer.pdf
229528 2287-Soldiagram.pdf
231173 Støyrapport
316518 Innspill til reguleringsplan for Myllarsveien gnr. 13 br. 574 m.fl.

314613 Uttalelse til ny høring - reguleringsendring gnr. 13 bnr. 574, 46 og 2490 m.fl. -
Myllarsveien - 2. alternativ

314183 Uttalelse til ny høring - reguleringsendring gnr 13 bnr 574, 46, 2490 m.fl -
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Myllarsveien - 2 alternativer

313416 Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 
2490 m.fl. - Myllarsveien

319448 Reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien -
terrengsnitt_fasader.pdf

319452 Reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien - trafikkanalyse 
Hestnesveien 2012.pdf

320065 2287 offentlig ettersyn_kommentarer til høringsuttalelsene..pdf
318596 Uttalelse til reguleringsendring gnr. 13 bnr. 46, 574, 2490 m.fl. - Myllarsveien

319090 Ny klage på reguleringsendring datert 11.11.13 - gnr. 13 bnr. 574,26,2490 m.fl. 
Myllarsveien

319091 Høringsuttalelse angående reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. 
Myllarsveien, 2 alternativer

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 06.07.2011 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Melding om oppstart av deltaljreguleringsplan for 
Myllarsveien, Hestnes gnr. 13 bnr. 574, 46, 2490 
m.fl.

3 I 13.07.2011 Statens vegvesen
Uttale til varsel om oppstart av 
detaljreguleringsplan gnr. 13 bnr. 574, 46 og 
2490 m.fl

2 X 22.07.2011 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 
m.fl. - Myllarsveien

4 I 25.08.2011 Rogaland 
fylkeskommune

Detaljregulering gnr. 13 bnr. 46 m.fl. - midlertidig 
uttalelse

5 I 09.09.2011 Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til oppstart av detaljregulering Myllarv. 
gnr. 13 bnr. 46 m.fl.

6 I 20.09.2011 BR- representant i 
plansaker

Uttalelse til oppstart av detaljreguleringsplan for 
Myllarveien gnr. 13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl.

8 I 08.11.2011 Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse - reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 
46, 2490 m.fl. - Myllarsveien

9 I 17.01.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Forslag til detaljreguleringsplan for Myllarsveien 
gnr. 13 bnr. 46 m.fl.

11 I 03.02.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Notat Myllarsveien gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. 
- barn og unge samt ute og oppholdsareal

12 I 14.02.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Justert planbeskrivelse og bestemmelser -
reguleringsendring for Myllarsveien

13 U 13.03.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Oppstartsmøte -Reguleringsendring gnr.13 bnr. 
574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien

14 I 23.03.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Tillegg til detaljreguleringsplan for Myllarsveien 
gnr. 13 bnr 46 mfl.

19 I 19.04.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Vedr. reguleringsplan for Myllarsveien -
støyrapport

15 I 20.04.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Vedr. reguleringsplan for Myllarsveien -
støyrapport og justerte bestemmelser

17 I 25.04.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen Myllarsvegen - fasader og perspektiv

16 I 03.05.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Myllarsveien - ute og oppholdsareal - justert 
vurdering og revidert situasjonsplan
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18 I 10.05.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen Soldiagram -  Myllarsveien

20 U 04.06.2012

STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
ROGALAND 
FYLKESKOMMUNE; 
RASMUSSEN DAG 
ARVE BOGE; 
MONG BERIT; 
MELHUS LILLIAN 
MARGRETE; 
LEIDLAND ARILD; 
KLIPPENBERG KÅRE; 
KARLSEN DAG VIDAR; 
HØGHAUG WENCHE; 
HOFFMANN ANNE 
MARIE; 
HESTNES TERJE; 
HESTNES REIDAR; 
HESTNES PER; 
HESTNES JAN H 
LARSEN; 
HESTNES HERMANN 
LUDVIG; 
HESTNES HELGA 
STURE; 
FURULØKKEN JAN 
GEORG; 
FURULØKKEN AUD; 
EINARSSON LOGI 
FREYR; 
EIGERSUND 
KOMMUNE;
BERGE BØRRE 
TRYGVE; 
BERGE AGNETTE; 
ANDERSEN JORUN

Varsel/informasjon om befaring

21 U 25.06.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Oppfølging av politisk vedtak -
reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 
m.fl. - Myllarsveien

22 I 26.02.2013 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 
m.fl. - Myllarsveien - plankart, snitt, trafikkanalyse 
m.m. alt 1 og alt 2

24 U 27.02.2013

STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
ROGALAND 
FYLKESKOMMUNE; 
RASMUSSEN DAG 
ARVE BOGE; 
MONG BERIT; 
MELHUS LILLIAN 
MARGRETE; 
LEIDLAND ARILD; 
KLIPPENBERG KÅRE; 
KARLSEN DAG VIDAR; 

Reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 
m.fl. - Myllarsveien - høring og offentlig ettersyn
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HØGHAUG WENCHE; 
HOFFMANN ANNE 
MARIE; 
HESTNES TERJE; 
HESTNES REIDAR; 
HESTNES PER; 
HESTNES JAN H 
LARSEN; 
HESTNES HERMANN 
LUDVIG; 
HESTNES HELGA 
STURE; 
FURULØKKEN JAN 
GEORG; 
FURULØKKEN AUD; 
EINARSSON LOGI 
FREYR; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
BERGE BØRRE 
TRYGVE; 
BERGE AGNETTE; 
ANDERSEN JORUN

25 U 27.02.2013

Tenisk avdeling ved 
kommunalsjef; 
Kultur og oppvekst ved 
kommunalsjef; 
Eigersund havnevesen; 
Bjarne Rosenblad; 
Mattilsynet; 
Roger Tengsareid; 
Helge Waage; 
Fiskeridirektoratet 
region sør; 
Kystverket; 
Barnas representant i 
plansaker; 
Felles brukerutvalg; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fiskarlaget Vest; 
Eigersund Fiskarlag; 
Dalane energi IKS; 
Anne-Grethe Woie; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Eivind Galtvik; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen; 
Eigersund politistasjon; 
Brannvesenet i Sør 
Rogaland IKS; 
Dalane Miljøverk

Reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 
m.fl. - Myllarsveien - høring og offentlig ettersyn

26 X 15.03.2013 Dag Kjetil Tonheim Innspill til høring - reguleringsendring 
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Myllarsveien

29 I 15.03.2013 Agnette Berge m.fl. Klage på reguleringsendring gnr. 13 bnr. 574, 46, 
249 m. fl. - Myllarsveien

27 I 19.03.2013 Dag Arve Rasmussen 
mfl. Agnette Berge 

Høringsuttalelse reguleringsendring gnr.13 bnr. 
574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien

28 I 02.04.2013 Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til reguleringsendring gnr. 13 bnr. 46 
m.fl. - Myllarsveien

31 I 09.04.2013 Kystverket Uttalelse til forslag til reguleringsendring gnr. 13 
bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien

32 I 15.04.2013 Statens vegvesen Uttalelse til reguleringsplan gnr. 13, bnr 574, 46 
og 2490 m.fl. - Myllarsveien - Hestnes

33 I 15.04.2013 Fiskeridirektoratet Uttalelse reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 
2490 m.fl. - Myllarsveien

35 I 29.04.2013 Barnas representant i 
plansaker

Høringsuttale - reguleringsendring gnr.13 bnr. 
574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien

36 I 14.05.2013 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Myllarsveien - kommentarer til innkomne 
merknader

38 U 11.11.2013

RASMUSSEN DAG 
ARVE BOGE; 
MONG BERIT; 
MELHUS LILLIAN 
MARGRETE; 
LEIDLAND ARILD; 
KLIPPENBERG KÅRE; 
KARLSEN DAG VIDAR; 
HØGHAUG WENCHE; 
HOFFMANN ANNE 
MARIE; 
HESTNES TERJE; 
HESTNES REIDAR; 
HESTNES PER; 
HESTNES JAN H 
LARSEN; 
HESTNES HERMANN 
LUDVIG; 
HESTNES HELGA 
STURE; 
FURULØKKEN JAN 
GEORG; 
FURULØKKEN AUD; 
EINARSSON LOGI 
FREYR; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
BERGE BØRRE 
TRYGVE; 
BERGE AGNETTE; 
ANDERSEN JORUN

Ny høring - reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 
46, 2490 m.fl. - Myllarsveien - 2 alternativer

39 U 27.11.2013

Norges vassdrags- og 
energidirektorat; 
Eigersund havnevesen; 
Mattilsynet; 
Fiskeridirektoratet 
region sør; 
Kystverket; 

Ny høring - reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 
46, 2490 m.fl. - Myllarsveien - 2 alternativer
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Rogaland 
fylkeskommune; 
Eigersund Fiskarlag; 
Dalane energi IKS; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen; 
Brannvesenet i Sør 
Rogaland IKS; 
Dalane Miljøverk

40 N 27.11.2013 Ny høring - reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 
46, 2490 m.fl. - Myllarsveien - 2 alternativer

42 I 11.12.2013 Kystverket
Uttalelse til ny høring - reguleringsendring gnr 13 
bnr 574, 46, 2490 m.fl - Myllarsveien - 2 
alternativer

44 I 11.12.2013 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Innspill til reguleringsplan for Myllarsveien gnr. 13 
br. 574 m.fl.

43 I 12.12.2013 Statens vegvesen
Uttalelse til ny høring - reguleringsendring gnr. 13 
bnr. 574, 46 og 2490 m.fl. - Myllarsveien - 2. 
alternativ

46 I 05.01.2014

BERGE AGNETTE; 
RASMUSSEN DAG 
ARVE BOGE; 
HOFFMANN ANNE 
MARIE; 
EINARSSON LOGI 
FREYR

Ny klage på reguleringsendring datert 11.11.13 -
gnr. 13 bnr. 574,26,2490 m.fl. Myllarsveien

47 I 10.01.2014

EINARSSON LOGI 
FREYR; 
HØGHAUG WENCHE; 
RASMUSSEN DAG 
ARVE BOGE; 
BERGE AGNETTE; 
HOFFMANN ANNE 
MARIE; 
Mariann Mong 
Rasmussen

Høringsuttalelse angående reguleringsendring 
gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. Myllarsveien, 2 
alternativer

45 I 10.01.2014 Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til reguleringsendring gnr. 13 bnr. 46, 
574, 2490 m.fl. - Myllarsveien

48 I 20.01.2014 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Kommentarer til høringsuttaler og plankart -
reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 
m.fl. - Myllarsveien

Parter i saken:
            
N ANDERSEN JORUN HESTNESVEIEN 238 4370 EGERSUND
N BERGE AGNETTE MYLLARSVEIEN 2 4370 EGERSUND
N BERGE BØRRE 

TRYGVE
GITLEVEIEN 5 4370 EGERSUND

N EIGERSUND Postboks 580 4379 EGERSUND
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KOMMUNE
N EINARSSON LOGI 

FREYR
GITLEVEIEN 3 4370 EGERSUND

N FURULØKKEN AUD HESTNESVEIEN 236 4370 EGERSUND
N FURULØKKEN JAN 

GEORG
HESTNESVEIEN 236 4370 EGERSUND

N HESTNES HELGA 
STURE

RINDAVEIEN 13 4370 EGERSUND

N HESTNES HERMANN 
LUDVIG

MYLLARSVEIEN 5 4370 EGERSUND

N HESTNES JAN H 
LARSEN

MYLLARSVEIEN 8 4370 EGERSUND

N HESTNES PER HESTNESVEIEN 241 4370 EGERSUND
N HESTNES REIDAR RINDAVEIEN 13 4370 EGERSUND
N HESTNES TERJE KABELHUSVEIEN 13 4370 EGERSUND
N HOFFMANN ANNE 

MARIE
MYLLARSVEIEN 6 4370 EGERSUND

N HØGHAUG WENCHE GITLEVEIEN 3 4370 EGERSUND
N KARLSEN DAG VIDAR HESTNESVEIEN 238 4370 EGERSUND
N KLIPPENBERG KÅRE HYVINGEVEIEN 21 4370 EGERSUND
N LEIDLAND ARILD VIKINGVEIEN 12 4370 EGERSUND
N MELHUS LILLIAN 

MARGRETE
SLETTEIDVEIEN 80 4370 EGERSUND

N MONG BERIT HESTNESVEIEN 209 4370 EGERSUND
N RASMUSSEN DAG 

ARVE BOGE
GITLEVEIEN 1 4370 EGERSUND

N ROGALAND 
FYLKESKOMMUNE

Postboks 130 4001 STAVANGER

N STATENS VEGVESEN 
REGION VEST

Askedalen 4 6863 LEIKANGER
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Eigersund kommune
Postboks 580
4379 Egersund

                      Vår ref.: RKT      Dato: 
10.06.14

Svar på klager til reguleringsendring for boliger gnr 13 bnr 574, 46, 2490 mfl. 
Myllarsveien.

Til kunngjøring av vedtatt reguleringsendring for boliger – gnr 13 bnr 574, 46, 2490 mfl. –
Myllarsveien er det kommet to klager fra beboere i Myllarsveien, Gitleveien og Kabelhusveien. 
På vegne av tiltakshaver Aktiv Eiendomsutvikling ASkommer vi med følgende svar på klage 
datert 28.05.14 fra grunneiere i Gitleveien 1, 2, 3, 5, 7, 9, Myllarsveien 6 og Kabelhusveien 25, og 
klage datert 25.05.14 fra Wenche Høghaug og Logi Freyr Einarsson - grunneiere Gitleveien 3.

Beboere i Gitleveien og Myllarsveienhar tidligere i den formelle saksgangen kommet med felles 
uttale, til offentlig ettersyn. Merknadene gikk i korthet ut på størrelsen på regulert lekeplass, 
trafikksikkerhet, ny boligtomt og formspråk/utforming av planlagt konsentrert bebyggelse. 
Merknadene er besvart/kommentert av forslagsstiller før ny behandling i planutvalget.   

I Myllarsveien er det i gjeldende plan fra 1999 avsatt areal til offentlig lekeplass. Arealet er 
imidlertid aldri blitt innløst eller opparbeidet til dette formålet. Kommunen har til nå vist liten 
interesse for å opparbeide arealet, og har i planprosessen signalisert at de ikke ønsker denne 
lekeplassen som offentlig. Med bakgrunn i dette er lekeplassen regulert som felles for de 
eiendommer som naturlig sokner til området, herunder boligene i Myllarsveien og Gitleveien. 

Det er i dag to store offentlige lekeplasser like ved Myllarsveien,en i Kabelhusveien og en nord 
for Hestnesveien. Sistnevnte forutsetter krysning av Hestnesveien og vil derfor være mest aktuelt 
for barn i skolepliktig alder. Reguleringsplanen legger til rette for etablering av fortau på 
sørsiden av Hestnesveien fra Myllarsveien. Fortauet vil ligge på eiendom 13/46. Etablering av 
fortau vil gi muligheter for krysning av Hestnesveien der den er mindre trafikkert, sør for 
Myllarsveien. Avstanden fra der fortauet slutter til Kabelhusveien er ca. 100 meter. Det vurderes 
ikke som et trafikksikkerhetsproblem å ferdes på veikanten på denne strekningen. Alternativt
kan man benytte regulert tursti i friområdet sørøst i planområdet, som er en trafikksikker 
gangforbindelse mellom Myllarsveien og Kabelhusveien. 
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Med tanke på de boliger som naturlig sokner til lekeplassen i Myllarsveien og tilgjengelige 
lekearealer i nærmiljøet, vurderes 230 kvm som tilstrekkelig areal til lek. Kvaliteten på 
uteområdet vurderes som viktigere enn størrelsen. Uteområder som ikke blir brukt og 
vedlikeholdt virker negativt. Samtidig er dette et overkommelig areal for naboer å skjøtte og 
vedlikeholde. 

I vedtaket fra kommunestyret ble det fremmet krav om at gangforbindelsen mellom lekeplassen 
i Myllarsveien og Gitleveien, slik den fremkommer i gjeldende plan fra 1999, også skal inngå i 
planens begrensning. Gangforbindelsen ligger dels på eiendommen i Gitleveien 1 og 3, og er 
regulert i tråd med gjeldende plan.

Jfr. plan- og bygningslovens § 1-9 er det ikke adgang å klage over forhold som er avgjort 
tidligere i plansaken, dvs. at et vedtak ikke kan påklages på grunnlag av de rammer som fremgår 
av reguleringsplanen. Mottatte klager tilfører ingen nye momenter i saken, med unntak av 
forholdet knyttet til gangforbindelsen. Siden dette forholdet kom i sluttbehandlingen av planen, 
har det ikke vært drøftet tidligere i planprosessen. Imidlertid vil denne gangforbindelsen sikre en 
trygg og rask atkomst for barna som bor i Gitleveien til både lekeplassen i Myllarsveien og i
Kabelhusveien. Dersom gangforbindelsen tas ut av planområdet, vil den likevel være stadfestet i 
gjeldende plan fra 1999.

Vi kan med bakgrunn i overnevnte ikke se at det er fremkommet nye opplysninger som kan 
bidra til at vedtaket må omgjøres eller oppheves. Viber med dette om at klagene avvises.

Vennlig hilsen
Kristiansen & Selmer-Olsen AS

Sivilarkitekter

Ragnhild Kaggestad Tamburstuen
reguleringsarkitekt - landskapsarkitekt

Kopi: Aktiv Eiendomsutvikling AS
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REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL.

EIGERSUND KOMMUNE 

PLANID – 19990005-09

DATO: 17.01.12
KOMMUNESTYRETS VEDTAK: KS 11.02.2014 SAK 008/14

GENERELT

§ 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal 
arealet utnyttes som vist på plankartet. 

REGULERINGSFORMÅL

§ 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

! Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1)
- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse
- Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse
- Naust
- Lekeplass

! Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr. 2)
- Veg
- Kjøreveg
- Fortau
- Annen veggrunn – tekniske anlegg
- Parkeringsplasser

! Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr. 3)
- Friområde
- Turveg

! Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (PBL § 12-5, nr. 6)
- Ferdsel

! Hensynssoner (PBL § 12-6)
- Frisikt, H140

REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

§ 3 Før det blir gitt igangsettingstillatelse for nye boliger skal det foreligge godkjent vann- og 
avløpsanlegg. 

§ 4 Alle tiltak som berører fylkesvei 55 skal planlegges etter vegnormalen, samt teknisk godkjennes 
av Statens vegvesen før igangsettingstillatelse kan gis. 
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§ 5 Før det gis midlertidig brukstillatelse til nye boliger i BK1, skal veg frem til felles avkjørsel f_AV, 
felles avkjørsel f_AV og fortau F langs Hestnesveien være etablert i tråd med planen. 

§ 6 Før det gis midlertidig brukstillatelse til nye boliger i BF1, skal veg fra f_AV til snuhank og 
snuhank være etablert i tråd med planen. 

§ 7 For boligene i BK1 må det ved søknad om igangsettingstillatelse dokumenteres at 
støyforholdene er tilfredsstillende jf. Støyrapport for Myllarsveien gnr. 13 bnr. 42 av 10.04.12. 
Aktuelle tiltak vil være fasadetiltak, lokal skjerming av uteplass, samt tett støyskjerm mot 
Hestnesveien. 

§ 8 Før det gis ferdigattest, skal lekeplass f_L på 13/46 være etablert/opparbeidet etter planer 
godkjent av Eigersund kommune. Lekeplassen skal godkjennes etter plan- og bygningsloven og 
det skal minimum anlegges en sandkasse, et huskestativ og et klatreapparat med rutsjebane 
samt benk.

FELLESBESTEMMELSER

§ 9 Opparbeidelse av planområdet skal, så langt som dette er mulig, utformes etter prinsippene om 
universell utforming.

§ 10 Nye boliger skal tilfredsstille kravene til grenseverdier for støy i henhold til 
Miljøverndepartementets retningslinje T-1442. Dette gjelder både utemiljø og innemiljø.

§ 11 Nye boliger skal ha god arkitektonisk og estetisk kvalitet, herunder kvalitet på uteområder. 
Terrengbearbeiding skal begrenses til et minimum. En skal velge terrengtilpasset bebyggelse. 

§ 12 Ny bebyggelse skal oppføres innenfor de regulerte byggegrenser. 

§ 13 Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel.

§14 Tiltak som faller inn under havne- og farvannslovens bestemmelser skal godkjennes av 
havnemyndighet.

BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, pkt. 1)

§ 15 Frittliggende boligbebyggelse, BF1-BF5

15.1 I områdene er det tillatt å oppføre frittliggende eneboliger med tilhørende anlegg. I BF1 
på tomt nr. 2 og nr. 3, kan det oppføres tomannsboliger. 
Eksisterende bygninger i BF2 skal bevares (jf kulturminneloven § 15). Det er tillatt å 
oppføre tilpassede tilbygg eller nybygg på tomta.

15.2 Utnyttelse av tomta
I områdene er maksimal tillatt bebygd areal 40 % (BYA) av den enkelte tomts 
nettoareal, inkludert garasje/carport og utvendig bod. 

15.3 Høyder 
Maksimal tillatt møne-/gesimshøyde henholdsvis 6 og 9 meter over planert terreng. 
Bebyggelsen kan oppføres i inntil 2 etasjer. 
Bygningene kan ha saltak, pulttak eller valmet tak. 
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15.4 Garasje
Frittliggende garasje skal oppføres i 1 etasje med grunnflate på inntil 40 kvm, og må 
tilpasses bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge. Garasjens møne-
/gesimshøyde må ikke overstige 5 meter over planert terreng. 
Garasje kan oppføres 1 meter fra nabogrense. Langs privat/felles vei kan garasje 
plasseres inntil 1 meter fra regulert veikant, dersom den ligger parallelt med veien.

15.5 Parkering
I tillegg til garasje skal det være oppstillingsplass for 1 bil på egen grunn. 

15.6 Avkjørsel
Avkjørsel til tomtene 2 og 3 i BF1 kan plasseres langs tomtegrensen mot Myllarsveien, 
der hvor dette er hensiktsmessig ut fra terreng og veghøyder. 

§ 16 Konsentrert Boligbebyggelse, BK

16.1 I området er det tillatt å oppføre kjedehus/rekkehus mv. med tilhørende anlegg. Maks 
antall boenheter i BK er 5.

16.2 Utnyttelse av tomta
Maksimalt tillatte bebygd areal er BYA = 40 %, inkl. utvendig bod. 

Maks BYA pr. boenhet er 80 kvm.

16.3 Høyder og utforming
Maksimalt tillatt møne-/gesimshøyde 9 meter over gjennomsnitt planert terreng. 
Bebyggelsen kan oppføres i inntil 2 etasjer. 

16.4 Parkering
Det skal beregnes og opparbeides min. 1,5 parkeringsplass for bil pr. boenhet, inkl. 
garasje eller carport. 

16.5 Garasje/ carport
Garasje/carport kan ha flatt tak, med maksimalt tillatt møne-/gesimshøyde 5 meter over 
gjennomsnitt planert terreng. 

Garasje/ carport kan plasseres 1 meter fra nabogrense. Langs privat/felles vei kan 
garasje/carport plasseres inntil 1 meter fra regulert veikant, dersom den ligger parallelt 
med veien.

16.6 Støyskjermingstiltak
Innenfor byggeområdet er det tillatt å oppføre tett støyskjerm mot Hestnesveien, i 
henhold til støyrapport av 10.04.12. Støyskjermen må være min. 1,0 meter høyere enn 
senterlinje i Hestnesveien. 

§ 17 Naust, N
17.1 I område tillates oppført naust. 

17.2 Utnyttelse av tomta
Tillatt bebygd areal for den enkelte tomt skal ikke overstige BYA = 40 %.

17.3 Høyder og utforming
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I område tillates oppføring av bygninger i inntil 2 etasjer. 
Maksimal møne- og gesimshøyde er henholdsvis 4,0 m og 7,0 m over planert terreng. 
Naustene skal ha saltak med takvinkel i intervallet 27 - 45 grader. 
Taktekking skal være tegl eller skifer. I spesielle tilfeller kan dette fravikes, da med 
materiale av mørk og matt farge. 
Fasademateriale skal være tre eller naturstein. Bygninger i samlet gruppe skal ha en 
harmonisk utforming. 

17.4 Det tillates ikke innredning av rom til bolig- eller fritidsformål.

17.5 Tiltak som faller inn under havne- og farvannslovens bestemmelser skal godkjennes av   
havnemyndighet.

§ 18 Lekeplass, f_L
18.1 Felles lekeplass skal eies og vedlikeholdes av de boligeiendommer som naturlig sokner 

til lekeplassen. 

18.2 Lekeplassen skal godkjennes etter plan- og bygningsloven og det skal minimum 
anlegges en sandkasse, et huskestativ og et klatreapparat med rutsjebane samt benk.

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, pkt. 2)

§ 19 Avkjørselen, f_AV er felles for boligene i BK1. 

§ 20 Parkeringsplassene f_P er felles for eksisterende sjøbuer i N. Langtidsparkering av bil og/eller 
tilhenger er ikke tillatt. 

GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, pkt.3)

§ 21 Friområdet er åpen for allmennheten. Det er ikke tillatt med tiltak som kan forringe områdets 
kvaliteter. 

§ 22 Turvegen er åpen for allmennheten. 

HENSYNSSONER I REGULERINGSPLAN (PBL § 12-6)

§ 23 Innenfor frisiktsonene H140 tillates ikke etablert tiltak eller vegetasjon som rager høyere enn 0,5 
meter over tilstøtende vegers nivå.  

-------------------------
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 24.09.2014
Arkiv: :PL-, FA-L12, GBR-
13/574, GBR-13/46
Arkivsaksnr.:
11/1519
Journalpostløpenr.:
14/25000

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Plankontoret
Dag Kjetil Tonheim
Plansjef
51 46 83 21
dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
200/14 Planteknisk utvalg 21.10.2014

Reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien. 
Klage fra Wenche Høghaug og Logi Freyr Einarsson
  

Sammendrag:
Det er mottatt klage på reguleringsplan for Myllarsveien gnr. 13, bnr. 574, 46, 2490 mfl. på Hestnes. 
Rådmannen viser til at det synes å være gjort saksbehandlingsfeil som kan ha virket bestemmende på 
vedtakets innhold og som dermed gjør at vedtaket i Kommunestyret den 17.02.14, sak 008/14, må 
oppheves som ugyldig når det gjelder en del av reguleringsplanen: byggeområde BF 3 og lekeplass. 
De saksbehandlingsfeilene som synes begått er at forholdet til rikspolitiske retningslinjer for barn og 
unge ikke i tilstrekkelig grad er vurdert, og at sol- / skyggeforholdene både på lekeplassen og på 
utearealene på Glitreveien 3 ikke er utredet i tilstrekkelig grad dersom det bygges en enebolig på 
område BF 3. Rådmannen innstiller derfor på at klagen tas til følge ved at det nevnte 
kommunestyrevedtaket oppheves når det gjelder byggeområde BF 3 og lekeplass. Dersom 
Planteknisk utvalg kommer til at det ikke er rett å gi klagerne medhold, anbefaler rådmannen at 
vedtaket når det gjelder byggeområde BF 3 og lekeplass gis utsettende iverksettelse (oppsettende 
virkning) inntil endelig vedtak i klagesaken foreligger.

Saksgang:
Klagen behandles av Planteknisk utvalg. Hvis utvalget tar klagen til følge, stopper saken der, men 
partene har klagerett på vedtaket. Dersom utvalget ikke tar klagen til følge fullt ut, sendes klagen 
videre til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Rådmannens forslag til vedtak 24.09.2014:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Wenche Høghaug og Logi Freyr Einarsson, datert den 
25.05.14, på vedtaket i Kommunestyret den 17.02.14, sak 008/14, sammen med merknadene fra 
Kristiansen & Selmer-Olsen AS til klagen, og har etter en samlet vurdering kommet til at klager gis 
medhold. Dette begrunnes med følgende:

1. Det er i Kommunestyrets vedtak ikke i tilstrekkelig grad lagt vekt på de rikspolitiske 
retningslinjene for barn og unge

2. Det er i for liten grad utredet hvordan sol- og skyggeforholdene på lekeplassen og på 
uteområdene for Glitreveien 3 vil bli med et bolighus på byggeområde BF 3
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Disse manglene kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, noe som gjør at vedtaket er 
ugyldig når det gjelder følgende deler av reguleringsplanen:

- Byggeområde BF 3
- Lekeplass

Vedtaket i Kommunestyret oppheves når det gjelder byggeområde BF 3 og lekeplassen.

De feilene og manglene som er påpekt i saksutredningen under «Mangler ved vedtatt 
reguleringsplan» rettes opp i forbindelse med at reguleringsplanen må fremmes for politisk 
behandling på nytt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 41.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
096/12 Planteknisk utvalg 12.06.2012
027/14 Planteknisk utvalg 11.02.2014
008/14 Kommunestyret 17.02.2014

Kommunestyrets enstemmige vedtak var som følger:
KS-008/14 Vedtak:

Forslag til reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien vedtas 
med følgende endringer i:
Kart
1. Plankart alt. 2 legges til grunn.
2. Gangadkomsten ved lekeplassen videreføres i plan som eget formålsområde –

gangveg med bredde 2 meter som i gjeldende plan.
3. Det innarbeides i planen et område på ca. 20m2 for renovasjon oppstilling i kryss 

mot Hestnesvei - BK.

Bestemmelser
4. Rekkefølgekrav endres til ”Lekeplassen skal godkjennes etter plan- og 

bygningsloven og det skal minimum anlegges en sandkasse, et huskestativ og et 
klatreapparat med rutsjebane samt benk.”

5. Tiltak som faller inn under havne- og farvannslovens bestemmelser skal 
godkjennes av havnemyndighet.”

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12

Andre opplysninger / fakta i saken:

Innledning
I forbindelse med kunngjøring av vedtak om detaljreguleringsplan Myllarsveien gnr. 13 bnr. 574, 46, 
2490 mfl. i K-sak 008/14 den 17.02.2014 har kommunen mottatt klage fra hjemmelshaverne på en 
naboeiendom. Klagen er mottatt innenfor klagefristen. 
Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. plan- og bygningslovens § 1-9 
og § 12-12.

Hva er en klage?
Det er etter forvaltningsloven § 28 klagerett på enkeltvedtak. Dette innebærer at klager får en rett til
å få et vedtak overprøvd av nærmeste overordnede forvaltningsinstans. I saker etter plan- og 
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bygningsloven vil normalt kommunen fatte vedtak i første instans mens Fylkesmannen er 
klageinstans. Fylkesmannen kan da prøve alle sider av saken, og enten treffe nytt vedtak i saken eller 
oppheve det og sende saken tilbake til helt eller delvis ny behandling i kommunen. Fylkesmannens 
vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Hvem kan klage?
Etter forvaltningsloven § 28 kan enkeltvedtak påklages av en part eller annen med rettslig klage-
interesse. Plan- og bygningsloven § 1-9 gir også statlige myndigheter, fylkeskommunen klagerett på 
enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven innen sine respektive ansvarsområder. Klagerne er naboer 
til reguleringsplanen og er dermed part i saken.

Klagefrist
Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket kom frem til den som skal klage. En viser til at 
klagefristen var 3 uker etter kunngjøring i Dalane Tidende den 09.05.14. Klagen er mottatt den 
26.05.2014 og er dermed mottatt innen fristen. Klagen tas derfor opp til behandling.

Begrensninger i klageretten
Plan- og bygningsloven gjør enkelte innskrenkninger i klageadgangen etter forvaltningsloven.
Klagereglene i plan- og bygningsloven § 1-9 innebærer at forhold som er avgjort i planen
eller i dispensasjonsvedtaket ikke kan brukes som grunnlag for klage i en byggesak.
Klageadgangen avskjæres selv om retten faktisk ikke er benyttet i plansaken eller
dispensasjonssaken.

Saksbehandlers vurderinger:

Gjennomgang av klagen
Klagen omfatter to punkt som er gått gjennom og vurdert nedenfor. 

Pkt. Klagen gjelder:
Innledningsvis påpeker klagerne at de bor i Gitleveien 3 og at de dermed blir
nærmeste nabo til området som nå er vedtatt omregulering (BF3). De opplever
at det er flere forhold som forringes med den nylig vedtatte 
reguleringsendringen. De viser til at de har gitt to skriftlige uttalelser til 
høringene og de opplever at deres argumenter og innspill ikke er tillagt stor 
nok vekt i behandlingen av reguleringsendringen.

1 Klagerne ønsker at alternativ 1 til reguleringsplan skal gjelde, dvs. at 
lekeplassen ikke skal reduseres, slik både naboene ønsker og som var 
administrasjonens innstilling, samt i samsvar med konklusjonen fra barn og 
unges representant. I alternativ 2 reduseres lekearealet fra 712 m2 til 231 m2. 
Klagerne mener at det ikke er tatt hensyn til Rikspolitiske retningslinjer, som 
tilsier at det skal skaffes fullverdig erstatning for lekearealet som tas bort. 
Klagerne påpeker at rådmannen har lagt vekt på dette og klagerne synes det er 
alvorlig at hensynet til barn og unge ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Klagerne 
opplyser at det er en økende andel barn i området, både som følge av 
generasjonsskifte og bygging av nye boliger. De opplyser videre at det er to 
barnehager i området og at disse daglig benytter nærmiljøet aktivt for om lag 
150 barn. Klagerne mener at alternativ 2 gir barna, både de som bor der og de 
som går i barnehagene, et dårligere nærmiljø både når det gjelder sikkerhet, 
trivsel og muligheter for fri lek. Når det gjelder sikkerheten, så trues den ifølge 
klagerne hovedsakelig på grunn av økt trafikk, både av anleggstrafikk i 

J
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byggeperioden og permanent økt trafikkbelastning som følge av flere boliger. 
Klagerne skriver videre at barn som bor i Myllarsveien og Gitleveien i dag må 
krysse den stadig mer trafikkerte Hestnesveien for å gå på en lekeplass, eller så 
må de gå langs sjøsiden av veien, der det ikke er fortau. I Gitleveien gjelder 
dette i dag 10 barn, der halvparten er under 7 år. Ved neste utbyggingstrinn i 
Hestnesmarka, som er planlagt påbegynt i år, vil trafikken øke radikalt forbi 
Gitleveien, skriver klagerne. De viser i denne sammenheng til trafikksikkerhets-
vurderingen som er utarbeidet i forbindelse med planarbeidet, punkt 4. De 
skriver videre at her er det Myllarsveien som har vært i fokus. Gitleveien 
berøres i stor grad av det nye boligfeltet, men er likevel ikke nevnt spesielt i 
vurderingen, skriver klagerne.
Klagerne skriver at trivselen og muligheten for fri lek trues av at de områder 
der barna kan utfolde seg fritt, forsvinner. Den store utbyggingen av 
Hestnesmarka, med flere hundre nye boenheter, samt fortetting av 
eksisterende boligområde, frarøver spesielt de minste barnas naturlige arealer 
for lek. Skråningene med høyt gress, klatretrær og store steiner forsvinner til 
fordel for flere boliger og inngjerdede standard lekeplasser med stort sett det 
samme innholdet. De mener at alternativ 2 gjør området mindre trivelig og at 
alternativ 1 bør være gjeldende også i framtiden. Klagerne spør om det ikke går
an å beholde en eneste «grønn lunge».
Klagerne skriver videre at i høringsprosessen oppfattet de det slik at ett av 
argumentene mot alternativ 1 var at området var for stort, av 
vedlikeholdshensyn. Klagerne nevner i den sammenheng at det er stor vilje 
blant beboerne i nærmiljøet til å være behjelpelige med enkelt vedlikehold. 
Det er dessuten ikke nødvendig med en opparbeidet lekeplass på hele arealet. 
«Hva med et mer naturlig fokus med eksempelvis et stort tre, noen steiner i en 
ring og noen stokker det går an å balansere på?» skriver klagerne. 
Klagerne nevner også at bygging av flere nye boliger vil gi de som bor i 
Gitleveien redusert utsikt, betydelig dårligere solforhold og vil kunne få negativ 
innvirkning på verdien av boligene deres. Klagerne kan ikke se at det er gjort en 
vurdering av solforholdene for Gitleveien 3 (klagernes eiendom). Klagerne 
skriver videre at den store utbyggingen er med på å ødelegge noe av det som 
gir Hestnes dets sjarm; det landlige, åpne og frie, med hav og himmel tett 
innpå.
Klagerne avslutter klagen med at de håper at klagen tas til følge og de inviterer 
gjerne til en ny befaring for å kunne nyansere klagernes argumenter 
ytterligere. Det synes som at det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til barna i 
området og til naboer i Gitleveien i behandlingen av planen og 
reguleringsendringen, selv om de blir like mye eller mer berørte av endringen 
som det de som bor i Myllarsveien gjør.

Rådmannens vurdering og gjennomgang av klagen
Manglende oppfølging av Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser 
i planleggingen.
I selve retningslinjene står det i punkt 5 at følgende skal vies spesiell oppmerksomhet:
….
b. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget 
lekemiljø.
Dette forutsetter blant annet at arealene:
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- er store nok og egner seg for lek og opphold
- gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider
- kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn,
unge og voksne.
…..
d. Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som 
er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også 
skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som 
lekeareal, eller dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er 
nevnt i punkt b ovenfor, for å møte dagens eller framtidens behov ikke blir oppfylt.
I denne saken gjelder det et lekeområde som på reguleringsplanen for Hestnes Øst –
Lyngtangen er vis med et areal på 600 m2 (25 m x 24 m) som blir redusert til 185 m2 i det 
vedtatte Alternativ 2 når man tegner inn gangveg på deler av lekeplassen. Det er ikke rett 
å sammenligne lekearealet med det arealet på 712 m2 som ville vært tilfelle dersom man 
valgte Alternativ 1. 
Når man legger inn en 2,0 m bred gangveg på lekeplassen, blir den gjenværende bredden 
på lekeplassen om lag 8,0 m. I veiledningen til de rikspolitiske retningslinjene punkt 5b, 
står det bl.a. at arealer som er smalere enn 10 m ikke skal regnes med i lekeareal. I den 
samme veiledningen står det under punkt 5d at man ved behandlingen av 
erstatningsareal skal ta utgangspunkt i:

a) Barns faktiske bruk av arealet
b) Arealets nytteverdi for lek og opphold i dag
c) Arealets nytteverdi i framtiden

I veiledningen er det også en sjekkliste når det gjelder kravet om fullverdig 
erstatningsareal. Aktuelle deler av denne sjekklisten er gjengitt og utfylt nedenfor:

Nr Tekst Ja / nei Merknad
1 Er det omdisponerte arealet avsatt til 

fellesareal eller friområde i tidligere 
planer? 

Ja Friområde. Lek

2 Er det omdisponerte arealet i faktisk 
bruk av barn / unge i dag?

Nei Området benyttes i dag 
delvis som riggområde for 
entreprenør.
Det er ikke tilrettelagt for 
lek (ingen sandkasse, 
lekeapparater, ballplasser 
mv.)

3 Har det omdisponerte areal vært i 
faktisk bruk av barn og unge 
tidligere?

Nei Ingen tegn til at det har 
foregått lek på området. 
Flyfoto fra 2003, 2007 og 
2012 viser ingen 
opparbeidelse av 
lekeapparater eller lignende

4 Er det omdisponerte areal egnet for 
lek – i dag eller i framtiden?

Ja I framtiden kan området 
legges til rette for lek

Dersom spørsmål 1-4 besvares med JA, så har barna krav på andre, like gode arealer 
dvs fullverdig erstatningsareal
9 Fører omdisponeringen til at 

nærmiljøet taper arealer hvor barn 
kan utfolde seg og skape sitt eget 
lekemiljø (jf. punkt 5d)?

Ja

Dersom spørsmål 9 besvares med JA, så har barna krav på fullverdig 
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erstatningsareal.
I veiledningen står det videre:
«Følgende bør vurderes mht om erstatningsarealet er fullgod erstatning:

- Tilsvarende kvalitet
- Tilsvarende tilgjengelighet i forhold til avstand
- Tilsvarende tilgjengelighet i forhold til tilgang – fri tilgang / begrenset tilgang
- Tilsvarende aktivitet – mangfoldig aktivitetsutøvelse / organisert lek / uorganisert 

lek
- Lek til ulike årstider (vinteraktivitet / sommer / helårs)
- Atkomst / tilgang / trafikk
- Størrelse på arealet
- Ulike brukergrupper / ulike bruksområder / alderstrinn»

I bestemmelsene til kommuneplanen for Eigersund kommune står det følgende i § 1-7:
§ 1.7 Barns interesser, jfr. Pbl § 1-1, 11-9 nr. 5 og 8
Det skal sikres et oppvekstmiljø der fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter samsvarer med 
tilgjengelig kunnskap om barn og unges behov. Det skal tas hensyn til trafikksikre 
snarveger, gang- og sykkelforbindelser og gode og varierte aktivitetsområder.
En forutsetning for eventuell omdisponering av arealer som er viktige for barns lek er at 
det samtidig sikres erstatningsarealer i samsvar med rikspolitiske retningslinjer for barn 
og planlegging. Erstatningsareal skal reguleres eller sikres på annen måte, det skal ligge i 
rimelig nærhet av det arealet som omdisponeres, og det skal ha god og sikker 
tilgjengelighet og minst tilsvarende størrelse, kvalitet og bruksmuligheter.

I bestemmelsene til FORRIGE kommuneplan for Eigersund kommune sto det følgende:

I dette tilfellet gjelder det en reduksjon av lekeområdet på om lag 600 m2 i tidligere 
reguleringsplan til 185 m2 nå.

Rådmannen må derfor si seg enig med klagerne i at de rikspolitiske retningslinjene for 
barn og unge ikke er tilstrekkelig ivaretatt i forbindelse med at lekeplassen blir redusert 
fra om lag 600 m2 til 185 m2, og at med 8 m bredde blir den for smal til å egne seg for 
lekeplass.

Solforhold på lekeplass og i Gitleveien 3.
Når det gjelder solforholdene på den nylig vedtatte lekeplassen, så vil de i stor grad bli 
påvirket av det bolighuset som ifølge den vedtatte reguleringsplanen kan oppføres sørøst 
for lekeplassen.  Ifølge reguleringsbestemmelsenes § 14.3 kan maksimal mønehøyde på 
tomten sørøst for lekeplassen være 9 m og maksimal gesimshøyde 6 m. Med 9 m 
mønehøyde og 6 m gesimshøyde på en bygning som blir liggende inntil 2,0 m fra 
lekeplassen, vil denne bygningen kaste skygge på om lag halvdelen av lekeplassen ved 12-
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tiden. Om formiddagen vil skyggen dekke enda større deler av lekeplassen, mens skyggen 
fra denne bygningen ikke vil dekke noen deler av lekeplassen når man kommer en stund 
ut på ettermiddagen (fra ca. kl. 18.00). Når det gjelder uteområdet for Gitleveien 3, så vil 
denne bygningen sørøst for lekeplassen kaste skygge nordøst på eiendommen Gitleveien 
3 fra om lag kl. 11.00 til om lag kl. 17.00. Det er ikke utarbeidet sol- / skyggekart i 
forbindelse med denne delen av reguleringsplanen. Dette burde vært gjort, med 
illustrasjon av hvordan skyggen vil komme både på lekeplassen og på uteområdet for 
Gitleveien 3 for eksempel kl. 09.00, 12.00 og 16.00 vår-/høstjevndøgn og ved 
sommersolverv. 
Rådmannen vurderer det slik at manglende dokumentasjon på sol- / skyggeforhold er en 
saksbehandlingsfeil som kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, og som 
dermed gjør at vedtaket i Kommunestyret den 17.02.14 er ugyldig når det gjelder 
byggeområde BF 3 og lekeplassen, jf. forvaltningslovens § 41. 
Fri lek andre steder på Hestnes.
Når det gjelder klagernes opplysninger om at utbyggingen på Hestneshalvøya medfører at 
områder som tidligere har vært benyttet til lek nå blir bebygget, så vurderes dette av 
saksbehandler som et synspunkt som ikke vedkommer den aktuelle saken angående 
størrelsen på nærlekeplassen. Det vil selv med full utbygging i Hestnesmarka være store 
naturområder som de litt større barna kan benytte til lek.
Velvillighet til å delta i vedlikehold av lekeplassen.
Når det gjelder det forhold at nåværende beboere har sagt seg villige til å delta i enkelt 
vedlikehold av lekeplassen, så viser saksbehandler til at reguleringsbestemmelsene som 
er vedtatt tilsier at felles lekeplass skal eies og vedlikeholdes av boligeiendommene som 
naturlig sokner til lekeplassen (felles).
Redusert utsikt og redusert verdi på eksisterende boligeiendommer.
Normalt må den som velger å bosette seg i tettbygd strøk regne med at det kan bli bygget 
både på og til naboeiendommer. I dette tilfellet har klagerne kjøpt sin eiendom i 
forvissning om at det sørvest for deres eiendom skulle være en lekeplass. Ifølge 
kommunens eiendomsarkiv overtok de som hjemmelshavere i september 2010. 
Kunngjøring av oppstart av reguleringsendring skjedde året etter. Selv om den nye planen 
er vedtatt etter en demokratisk prosess, har saksbehandler forståelse for at klagerne er 
misfornøyde med at det kommer et bolighus på det de trodde skulle forbli en lekeplass. I 
slike tilfeller bør tidligere reguleringsplan gi forutsigbarhet for beboerne i området.

2 Klagen gjelder:
Klagerne viser til at det på plankartet er regulert inn en gangsone fra Gitleveien til 
lekeareal i Myllarsveien. Denne gangsonen kommer på tvers av klagerne sin eiendom, og 
de påpeker at de aldri har blitt forespurt om en eventuell ekspropriasjon her. En eventuell 
gangsone her vil blant annet medføre at det blir stor «trafikk» av barn og voksne på vei til 
lekeplassen tvers gjennom den delen av hagen som de benytter stort sett daglig.

J

Rådmannens vurdering og gjennomgang av klagen
Etter at Kommunestyret den 17.02.14, sak 008/14, fattet sitt vedtak om at Alternativ 2 
skulle legges til grunn, og at gangatkomsten ved lekeplassen skulle videreføres i planen
som eget formålsområde – gangveg med bredde 2 meter som i gjeldende plan, har 
reguleringsarkitekten tegnet denne gangvegen på strekningen fra Gitleveien til 
lekeplassen, om lag der den ligger på gjeldende reguleringsplan her. Dette er ikke i 
samsvar med Kommunestyrets vedtak slik rådmannen tolker det. Denne feilen ble ikke 
oppdaget i forbindelse med kunngjøring av planvedtaket. Den 2 m brede gangvegen 
skulle vært tegnet på nordvestre del av lekeplassen. Når den gangvegen som er regulert i 
grenseområdet mellom Gitleveien 1 og Gitleveien 3 på gjeldende reguleringsplan blir 
bygget en gang i framtiden, blir det da en sammenhengende gangveg mellom Gitleveien 
og Myllarsveien, riktignok om lag 3 meter parallellforskjøvet i østre ende av lekeplassen. 

Side 204 av 638



8

En slik gangveg på det området som er avsatt til lekeplass vil bli om lag 46 m2 (2 m x 23 
m), noe som medfører at selve lekeplassen reduseres fra 231 m2 til om lag 185 m2.
Rådmannen anbefaler at den gangvegen som er tegnet på mellom Gitleveien og 
lekeplassen tas ut igjen av reguleringsplanen og tegnes på i nordvestre del av lekeplassen
i forbindelse med ny politisk behandling av planen.

Merknader fra Kristiansen & Selmer-Olsen AS
I samsvar med forvaltningslovens § 33 tredje ledd ble Kristiansen & Selmer-Olsen AS (KSO) gitt 
anledning til å uttale seg til klagen.
I en uttalelse datert den 10.06.14 skriver de at de på vegne av tiltakshaver; Aktiv eiendomsutvikling 
AS, kommer med følgende merknader:
Beboerne i Glitreveien og Myllarsveien har tidligere i saksgangen kommet med en felles uttalelse. 
Merknadene gikk i korthet ut på størrelsen på regulert lekeplass, trafikksikkerhet, ny boligtomt og 
formspråk / utforming av planlagt konsentrert bebyggelse. KSO skriver videre at merknadene er 
besvart / kommentert av forslagsstiller før ny behandling politisk. KSO skriver at i Myllarsveien er det 
på gjeldende plan fra 1999 avsatt areal til offentlig lekeplass, men arealet er ikke blitt innløst eller 
opparbeidet til dette formålet. Kommunen har til nå vist liten interesse for å opparbeide arealet og 
har i planprosessen signalisert at kommunen ikke ønsker denne lekeplassen som offentlig, ifølge KSO. 
Med denne bakgrunn har man regulert denne lekeplassen som felles for de eiendommer som 
naturlig sokner til området herunder boligene i Myllarsveien og Glitreveien, skriver KSO. KSO skriver 
videre at det i dag er to store offentlige lekeplasser like ved Myllarsveien, 1 i Kabelhusveien og 1 nord 
for Hestnesveien. For å benytte den sistnevnte, må man krysse Hestnesveien, og denne vil derfor 
være mest aktuell for barn i skolepliktig alder skriver KSO. De skriver videre at reguleringsplanen 
legger til rette for etablering av fortau på sørsiden av Hestnesveien fra Myllarsveien. Dette fortauet 
vil ligge på eiendommen gnr. 13, bnr. 46. Etablering av fortau vil gi muligheter for kryssing av 
Hestnesveien der det er mindre trafikk, sør for Myllarsveien. Avstanden fra der fortauet slutter til 
Kabelhusveien er ca. 100 m. Det vurderes ifølge KSO ikke som et sikkerhetsproblem å ferdes på 
veikanten på denne strekningen. Alternativt kan man benytte regulert tursti i friområdet sørøst i 
planområdet, som er en trafikksikker gangforbindelse mellom Myllarsveien og Kabelhusveien.
Med tanke på de boliger som naturlig sokner til lekeplassen i Myllarsveien og tilgjengelige lekearealer 
i nærmiljøet, vurderes 230 m2 som tilstrekkelig areal til lek, skriver KSO. De skriver videre at 
kvaliteten på uteområdet vurderes som viktigere enn størrelsen, og at uteområder som ikke blir 
brukt og vedlikeholdt virker negativt. Samtidig er dette et overkommelig areal for naboer å skjøtte og 
vedlikeholde, skriver KSO. KSO skriver så om hvordan de har forstått Kommunestyrets vedtak om 
hvor gangvegen skal ligge. 
Avslutningsvis skriver KSO at etter plan- og bygningsloven § 1-9 er det ikke anledning til å klage over 
forhold som er avgjort tidligere i plansaken, dvs. at et vedtak ikke kan påklages på grunnlag av de 
rammer som fremgår av reguleringsplanen. Ifølge KSO tilfører mottatt klage ikke noen nye momenter 
i saken, med unntak av forhold knyttet til gangforbindelsen. Ettersom dette forholdet kom inn i 
sluttbehandlingen av planen, har dette forholdet ikke vært drøftet tidligere i planprosessen, skriver 
KSO, men denne gangforbindelsen vil sikre en trygg og rask atkomst for barna som bor i Gitleveien til 
både lekeplassen i Myllarsveien og i Kabelhusveien. Dersom gangforbindelsen tas ut av planområdet, 
vil den likevel være stadfestet i gjeldende plan fra 1999 skriver KSO.
KSO skriver at de med bakgrunn i det de har skrevet ikke kan se at det har kommet fram nye 
opplysninger som kan bidra til at vedtaket må gjøres om eller oppheves. De ber om at klagen avvises.  

Utsettende iverksettelse?
Saksbehandler har funnet det rett å vurdere om klagen bør gi utsettende iverksettelse (oppsettende 
virkning) for hele eller deler av reguleringsplanen selv om klager ikke har nevnt dette i klagen, i det 
tilfellet at klagerne ikke gis medhold av Planteknisk utvalg. Ifølge forvaltningsloven § 42 kan både 
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underinstansen (i dette tilfelle Planteknisk utvalg), klageinstansen (i dette tilfelle Fylkesmannen i 
Rogaland) eller annet overordnet organ beslutte at vedtak ikke skal iverksettes før klagefristen er ute 
og klagen er avgjort. 

Dersom det skulle bli gitt tillatelse til å oppføre en bolig på den eiendommen som klagen gjelder før 
klagen er endelig avgjort, vil tiltakshaver nødvendigvis risikere å måtte fjerne tiltaket dersom 
vedtaket blir omgjort i klagebehandlingen. Den risiko tiltakshaver løper kan bli svært belastende, 
mens klagerne på sin side ikke vil bli skadelidende dersom tiltaket fjernes. Saksbehandler finner ikke 
grunn til å tro at dette i seg selv skulle ha innvirkning på klagebehandlingen. Videre skal det antatte 
utfallet av klagen tillegges vekt. Det er i liten grad anført andre momenter i denne klagen enn det 
som har vært fremmet i høringsrundene. Dette skulle tilsi at sannsynligheten for at Planteknisk 
utvalg skulle gi klager medhold ikke er stor. De forholdene som er påpekt i klagebehandlingen – og 
som ikke har vært særlig fremme i saken i forbindelse med at Kommunestyret valgte det alternativet 
som innebar en ekstra eneboligtomt og dermed redusert lekeareal: forholdet til rikspolitiske 
retningslinjer for barn og unge og sol-/skyggeforholdene på både lekeplassen og på uteområdene på 
Glitreveien 3, tilsier at sannsynligheten for at Fylkesmannen i Rogaland vil omgjøre eller oppheve 
vedtaket i Kommunestyret den 17.02.14 absolutt er til stede dersom Planteknisk utvalg ikke gir 
klager medhold. 

Etter en samlet vurdering har saksbehandler kommet til at det anbefales at dersom klager ikke gis 
medhold når det gjelder valget mellom lekeplass og boligområde, så gis reguleringsplanen 
utsettende iverksettelse hva gjelder område BF3 og lekeplassen inntil klagen er endelig avgjort.

Beslutning om utsettende iverksettelse er ikke et enkeltvedtak og det kan derfor ikke påklages. Vi 
gjør imidlertid oppmerksom på at Fylkesmannen som klageinstans på eget initiativ kan overprøve 
kommunens vurdering.  

Mangler ved vedtatt reguleringsplan
På den vedtatte reguleringsplanen er det ikke tegnet inn frisiktsoner der fortauet møter 
Myllarsveien. Denne feilen må rettes opp samtidig med at gangstien som er tegnet på i 
grenseområdet mellom Glitreveien 1 og Glitreveien 3 flyttes inn på det som nå er regulert til 
lekeplass. 

Oppsummering og konklusjon
Rådmannen har vurdert klagen og har etter en samlet gjennomgang kommet til at det er gjort 
saksbehandlingsfeil som kan ha virket bestemmende inn på vedtaket det klages over ved at:

- De rikspolitiske retningslinjene for barn og unge ikke i tilstrekkelig grad er vektlagt.
- Det ikke i tilstrekkelig grad er utredet hvordan et bolighus vil virke inn på sol- og 

skyggeforholdene på lekeplassen og på uteområdene for Glitterveien 3. 

Selv om man i denne saken kan legge til grunn at det er en stor grad av lokal selvbestemmelse, og at 
man til dels arbeider innenfor forvaltningens frie skjønn, så er avviket i forhold til kravene i de 
rikspolitiske retningslinjene tilsidesatt i så stor grad i dette tilfelle at rådmannen anbefaler at klager 
gis medhold ved at vedtaket i Kommunestyret den 17.02.14, sak 008/14, oppheves når det gjelder 
byggeområde BF 3 og lekeplassen.

Dersom Planteknisk utvalg ikke finner at det er rett å gi klagerne medhold når det gjelder valget 
mellom lekeplass og boligtomt, anbefales det at planvedtaket gis utsettende iverksettelse når det 
gjelder byggeområde BF 3 og lekeplass inntil endelig vedtak i klagen foreligger.

Universell utforming:
Ikke krav ettersom lekeplassen ikke er åpen for allmennhetene, jf. TEK 10 § 8-2.
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Økonomiske konsekvenser:
Ingen direkte for Eigersund kommune.
Driftsmessige forhold Inneværende 

år
Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Wenche Høghaug og Logi Freyr Einarsson, datert den 
25.05.14, på vedtaket i Kommunestyret den 17.02.14, sak 008/14, sammen med merknadene fra 
Kristiansen & Selmer-Olsen AS til klagen, og har etter en samlet vurdering kommet til at klager ikke 
gis medhold ettersom klagen ikke inneholder nye og vesentlige opplysninger som ikke var kjent da 
det vedtaket det klages over ble fattet.

Vedtaket i kommunestyret den 17.02.14, sak 008/14, opprettholdes, men den delen av 
reguleringsplanen som omfattes av byggeområde BF 3 og lekeplass gis utsettende iverksettelse inntil 
endelig vedtak i klagesaken er fattet.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, samt § 42. 
~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
339783 Plankart - Reguleringsendring gnr 13 bnr  574 mfl - Myllarsveien.pdf
319605 2287 plankart_alt 1.pdf
362065 Vedtatte bestemmelser - reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien
282487 Reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien - 2. gangsbehandling
343293 Klage på reguleringsendring for boliger gnr. 13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien
345276 Svar på klager til kunngjøring av reguleringsplan for Myllarsveien gnr. 13 bnr 574, 46, 2490
277239 Klage på reguleringsendring gnr. 13 bnr. 574, 46, 249 m. fl. - Myllarsveien
319090 Ny klage på reguleringsendring datert 11.11.13 - gnr. 13 bnr. 574,26,2490 m.fl. Myllarsveien

319091 Høringsuttalelse angående reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. Myllarsveien, 
2 alternativer
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Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 06.07.2011 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Melding om oppstart av deltaljreguleringsplan for 
Myllarsveien, Hestnes gnr. 13 bnr. 574, 46, 2490 
m.fl.

3 I 13.07.2011 Statens vegvesen
Uttale til varsel om oppstart av 
detaljreguleringsplan gnr. 13 bnr. 574, 46 og 
2490 m.fl

2 X 22.07.2011 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 
m.fl. - Myllarsveien

4 I 25.08.2011 Rogaland 
fylkeskommune

Detaljregulering gnr. 13 bnr. 46 m.fl. - midlertidig 
uttalelse

5 I 09.09.2011 Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til oppstart av detaljregulering Myllarv. 
gnr. 13 bnr. 46 m.fl.

6 I 20.09.2011 BR- representant i 
plansaker

Uttalelse til oppstart av detaljreguleringsplan for 
Myllarveien gnr. 13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl.

8 I 08.11.2011 Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse - reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 
46, 2490 m.fl. - Myllarsveien

9 I 17.01.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Forslag til detaljreguleringsplan for Myllarsveien 
gnr. 13 bnr. 46 m.fl.

11 I 03.02.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Notat Myllarsveien gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. 
- barn og unge samt ute og oppholdsareal

12 I 14.02.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Justert planbeskrivelse og bestemmelser -
reguleringsendring for Myllarsveien

13 U 13.03.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Oppstartsmøte -Reguleringsendring gnr.13 bnr. 
574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien

14 I 23.03.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Tillegg til detaljreguleringsplan for Myllarsveien 
gnr. 13 bnr 46 mfl.

19 I 19.04.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Vedr. reguleringsplan for Myllarsveien -
støyrapport

15 I 20.04.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Vedr. reguleringsplan for Myllarsveien -
støyrapport og justerte bestemmelser

17 I 25.04.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen Myllarsvegen - fasader og perspektiv

16 I 03.05.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Myllarsveien - ute og oppholdsareal - justert 
vurdering og revidert situasjonsplan

18 I 10.05.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen Soldiagram -  Myllarsveien

20 U 04.06.2012

STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
ROGALAND 
FYLKESKOMMUNE; 
RASMUSSEN DAG 
ARVE BOGE; 
MONG BERIT; 
MELHUS LILLIAN 
MARGRETE; 
LEIDLAND ARILD; 
KLIPPENBERG KÅRE; 
KARLSEN DAG VIDAR; 
HØGHAUG WENCHE; 

Varsel/informasjon om befaring
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HOFFMANN ANNE 
MARIE; 
HESTNES TERJE; 
HESTNES REIDAR; 
HESTNES PER; 
HESTNES JAN H 
LARSEN; 
HESTNES HERMANN 
LUDVIG; 
HESTNES HELGA 
STURE; 
FURULØKKEN JAN 
GEORG; 
FURULØKKEN AUD; 
EINARSSON LOGI 
FREYR; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
BERGE BØRRE 
TRYGVE; 
BERGE AGNETTE; 
ANDERSEN JORUN

21 U 25.06.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Oppfølging av politisk vedtak -
reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 
m.fl. - Myllarsveien

22 I 26.02.2013 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 
m.fl. - Myllarsveien - plankart, snitt, trafikkanalyse 
m.m. alt 1 og alt 2

24 U 27.02.2013

STATENS VEGVESEN 
REGION VEST;
ROGALAND 
FYLKESKOMMUNE; 
RASMUSSEN DAG 
ARVE BOGE; 
MONG BERIT; 
MELHUS LILLIAN 
MARGRETE; 
LEIDLAND ARILD; 
KLIPPENBERG KÅRE; 
KARLSEN DAG VIDAR; 
HØGHAUG WENCHE; 
HOFFMANN ANNE 
MARIE; 
HESTNES TERJE; 
HESTNES REIDAR; 
HESTNES PER; 
HESTNES JAN H 
LARSEN; 
HESTNES HERMANN 
LUDVIG; 
HESTNES HELGA 
STURE; 
FURULØKKEN JAN 
GEORG; 
FURULØKKEN AUD; 

Reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 
m.fl. - Myllarsveien - høring og offentlig ettersyn

Side 209 av 638



13

EINARSSON LOGI 
FREYR; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
BERGE BØRRE 
TRYGVE; 
BERGE AGNETTE; 
ANDERSEN JORUN

25 U 27.02.2013

Tenisk avdeling ved 
kommunalsjef; 
Kultur og oppvekst ved 
kommunalsjef; 
Eigersund havnevesen; 
Bjarne Rosenblad; 
Mattilsynet; 
Roger Tengsareid; 
Helge Waage; 
Fiskeridirektoratet 
region sør; 
Kystverket; 
Barnas representant i 
plansaker; 
Felles brukerutvalg; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fiskarlaget Vest; 
Eigersund Fiskarlag; 
Dalane energi IKS; 
Anne-Grethe Woie; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Eivind Galtvik; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen; 
Eigersund politistasjon; 
Brannvesenet i Sør 
Rogaland IKS; 
Dalane Miljøverk

Reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 
m.fl. - Myllarsveien - høring og offentlig ettersyn

26 X 15.03.2013 Dag Kjetil Tonheim Innspill til høring - reguleringsendring 
Myllarsveien

29 I 15.03.2013 Agnette Berge m.fl. Klage på reguleringsendring gnr. 13 bnr. 574, 46, 
249 m. fl. - Myllarsveien

27 I 19.03.2013 Dag Arve Rasmussen 
mfl. Agnette Berge 

Høringsuttalelse reguleringsendring gnr.13 bnr. 
574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien

28 I 02.04.2013 Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til reguleringsendring gnr. 13 bnr. 46 
m.fl. - Myllarsveien

31 I 09.04.2013 Kystverket Uttalelse til forslag til reguleringsendring gnr. 13 
bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien

32 I 15.04.2013 Statens vegvesen Uttalelse til reguleringsplan gnr. 13, bnr 574, 46 
og 2490 m.fl. - Myllarsveien - Hestnes

33 I 15.04.2013 Fiskeridirektoratet Uttalelse reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 
2490 m.fl. - Myllarsveien

35 I 29.04.2013 Barnas representant i 
plansaker

Høringsuttale - reguleringsendring gnr.13 bnr. 
574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien
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36 I 14.05.2013 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Myllarsveien - kommentarer til innkomne 
merknader

38 U 11.11.2013

RASMUSSEN DAG 
ARVE BOGE; 
MONG BERIT; 
MELHUS LILLIAN 
MARGRETE; 
LEIDLAND ARILD; 
KLIPPENBERG KÅRE; 
KARLSEN DAG VIDAR; 
HØGHAUG WENCHE; 
HOFFMANN ANNE 
MARIE; 
HESTNES TERJE; 
HESTNES REIDAR; 
HESTNES PER; 
HESTNES JAN H 
LARSEN; 
HESTNES HERMANN 
LUDVIG; 
HESTNES HELGA 
STURE; 
FURULØKKEN JAN 
GEORG; 
FURULØKKEN AUD; 
EINARSSON LOGI 
FREYR; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
BERGE BØRRE 
TRYGVE; 
BERGE AGNETTE; 
ANDERSEN JORUN

Ny høring - reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 
46, 2490 m.fl. - Myllarsveien - 2 alternativer

39 U 27.11.2013

Norges vassdrags- og 
energidirektorat; 
Eigersund havnevesen; 
Mattilsynet; 
Fiskeridirektoratet 
region sør; 
Kystverket; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Eigersund Fiskarlag; 
Dalane energi IKS; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen; 
Brannvesenet i Sør 
Rogaland IKS; 
Dalane Miljøverk

Ny høring - reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 
46, 2490 m.fl. - Myllarsveien - 2 alternativer

40 N 27.11.2013 Ny høring - reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 
46, 2490 m.fl. - Myllarsveien - 2 alternativer

42 I 11.12.2013 Kystverket Uttalelse til ny høring - reguleringsendring gnr 13 
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bnr 574, 46, 2490 m.fl - Myllarsveien - 2 
alternativer

44 I 11.12.2013 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Innspill til reguleringsplan for Myllarsveien gnr. 13 
br. 574 m.fl.

43 I 12.12.2013 Statens vegvesen
Uttalelse til ny høring - reguleringsendring gnr. 13 
bnr. 574, 46 og 2490 m.fl. - Myllarsveien - 2. 
alternativ

46 I 05.01.2014

BERGE AGNETTE; 
RASMUSSEN DAG 
ARVE BOGE; 
HOFFMANN ANNE 
MARIE; 
EINARSSON LOGI 
FREYR

Ny klage på reguleringsendring datert 11.11.13 -
gnr. 13 bnr. 574,26,2490 m.fl. Myllarsveien

45 I 10.01.2014 Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til reguleringsendring gnr. 13 bnr. 46, 
574, 2490 m.fl. - Myllarsveien

47 I 10.01.2014

EINARSSON LOGI 
FREYR; 
HØGHAUG WENCHE; 
RASMUSSEN DAG 
ARVE BOGE; 
BERGE AGNETTE; 
HOFFMANN ANNE 
MARIE; 
Mariann Mong 
Rasmussen

Høringsuttalelse angående reguleringsendring 
gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. Myllarsveien, 2 
alternativer

48 I 20.01.2014 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Kommentarer til høringsuttaler og plankart -
reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 
m.fl. - Myllarsveien

49 I 05.05.2014 Kristiansen & Selmer-
Olsen AS

Vedatt plankart - reguleringsendring gnr.13 bnr. 
574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien

50 U 06.05.2014

STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
ROGALAND 
FYLKESKOMMUNE; 
RASMUSSEN DAG
ARVE BOGE; 
MONG BERIT; 
MELHUS LILLIAN 
MARGRETE; 
LEIDLAND ARILD; 
KLIPPENBERG KÅRE; 
KARLSEN DAG VIDAR; 
HØGHAUG WENCHE; 
HOFFMANN ANNE 
MARIE; 
HESTNES TERJE; 
HESTNES REIDAR; 
HESTNES PER; 
HESTNES JAN H 
LARSEN; 
HESTNES HERMANN 
LUDVIG; 
HESTNES HELGA 
STURE; 

Kunngjøring - reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 
46, 2490 m.fl. - Myllarsveien

Side 212 av 638



16

FURULØKKEN JAN 
GEORG; 
FURULØKKEN AUD; 
EINARSSON LOGI 
FREYR; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
BERGE BØRRE 
TRYGVE; 
BERGE AGNETTE; 
ANDERSEN JORUN

52 U 06.05.2014

Larsen & Bjørkeland AS; 
STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
ROGALAND 
FYLKESKOMMUNE; 
RASMUSSEN DAG 
ARVE BOGE; 
MONG BERIT; 
MELHUS LILLIAN 
MARGRETE; 
LEIDLAND ARILD; 
KLIPPENBERG KÅRE; 
KARLSEN DAG VIDAR; 
HØGHAUG WENCHE; 
HOFFMANN ANNE 
MARIE; 
HESTNES TERJE; 
HESTNES REIDAR;
HESTNES PER; 
HESTNES JAN H 
LARSEN; 
HESTNES HERMANN 
LUDVIG; 
HESTNES HELGA 
STURE; 
FURULØKKEN JAN 
GEORG; 
FURULØKKEN AUD; 
EINARSSON LOGI 
FREYR; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
BERGE BØRRE 
TRYGVE; 
BERGE AGNETTE; 
ANDERSEN JORUN; 
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Kunngjøring - reguleringsendring for boliger 
gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien

54 X 06.05.2014

Jarle Valle; 
Bjarne Rosenblad; 
Roger Tengsareid; 
Annbjørg Elve 
Skofteland; 
Jone Christer Omdal; 

Kunngjøring - reguleringsendring for boliger 
gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien
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Barnas representant i 
plansaker; 
Åshild Stornes Slettebø; 
Johnny Monsen; 
Anne-Grethe Woie; 
Åshild Bakken; 
Espen Hyggen; 
Nina Bolme Steinsholt; 
Eivind Galtvik

53 U 06.05.2014

STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
Eigersund havnevesen; 
Fiskeridirektoratet 
region sør; 
Kystverket; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Dalane energi IKS; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Dalane Miljøverk

Reguleringsendring for boliger gnr.13 bnr. 574, 
46, 2490 m.fl. - Myllarsveien

56 I 25.05.2014 Wenche Høghaug og 
Logi Freyr Einarsson

Klage på reguleringsendring for boliger gnr. 13 
bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien

57 I 28.05.2014

Wenche Høghaug; 
EINARSSON LOGI 
FREYR; 
HOFFMANN ANNE 
MARIE; 
Mariann Mong 
Rasmussen; 
RASMUSSEN DAG 
ARVE BOGE; 
BERGE BØRRE 
TRYGVE; 
Morten J. Sandø; 
Hanne Sofie Aarstad; 
Eli Sævareid; 
Odd Arild Klippenberg; 
Inger Midtbø; 
Frank Refsland

Klage på vedtatt reguleringsendring -
Myllarsveien

58 I 10.06.2014 Kristiansen & Selmer-
Olsen AS

Svar på klager til kunngjøring av reguleringsplan 
for Myllarsveien gnr. 13 bnr 574, 46, 2490

60 U 18.08.2014 Wenche Høghaug og 
Logi Freyr Einarsson

Bekreftelse på mottatt klage på 
reguleringsendring - Myllarsveien

59 U 18.08.2014

Wenche Høghaug; 
EINARSSON LOGI 
FREYR; 
HOFFMANN ANNE 
MARIE; 
Mariann Mong 
Rasmussen; 
RASMUSSEN DAG 
ARVE BOGE; 

Bekreftelse på mottatt klage på 
reguleringsendring - Myllarsveien

Side 214 av 638



18

BERGE BØRRE 
TRYGVE; 
Morten J. Sandø; 
Hanne Sofie Aarstad; 
Eli Sævareid; 
Odd Arild Klippenberg; 
Inger Midtbø; 
Frank Refsland

Parter i saken:
            
N ANDERSEN JORUN HESTNESVEIEN 238 4370 EGERSUND
N BERGE AGNETTE MYLLARSVEIEN 2 4370 EGERSUND
N BERGE BØRRE TRYGVE GITLEVEIEN 5 4370 EGERSUND
N EIGERSUND KOMMUNE Postboks 580 4379 EGERSUND
N EINARSSON LOGI FREYR GITLEVEIEN 3 4370 EGERSUND
N FURULØKKEN AUD HESTNESVEIEN 236 4370 EGERSUND
N FURULØKKEN JAN GEORG HESTNESVEIEN 236 4370 EGERSUND
N HESTNES HELGA STURE RINDAVEIEN 13 4370 EGERSUND
N HESTNES HERMANN 

LUDVIG
MYLLARSVEIEN 5 4370 EGERSUND

N HESTNES JAN H LARSEN MYLLARSVEIEN 8 4370 EGERSUND
N HESTNES PER HESTNESVEIEN 241 4370 EGERSUND
N HESTNES REIDAR RINDAVEIEN 13 4370 EGERSUND
N HESTNES TERJE KABELHUSVEIEN 13 4370 EGERSUND
N HOFFMANN ANNE MARIE MYLLARSVEIEN 6 4370 EGERSUND
N HØGHAUG WENCHE GITLEVEIEN 3 4370 EGERSUND
N KARLSEN DAG VIDAR HESTNESVEIEN 238 4370 EGERSUND
N KLIPPENBERG KÅRE HYVINGEVEIEN 21 4370 EGERSUND

Larsen & Bjørkeland AS Gamle Sokndalsveien 38 4372
N LEIDLAND ARILD VIKINGVEIEN 12 4370 EGERSUND
N MELHUS LILLIAN SLETTEIDVEIEN 80 4370 EGERSUND
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MARGRETE
N MONG BERIT HESTNESVEIEN 209 4370 EGERSUND
N RASMUSSEN DAG ARVE 

BOGE
GITLEVEIEN 1 4370 EGERSUND

N ROGALAND 
FYLKESKOMMUNE

Postboks 130 4001 STAVANGER

N STATENS VEGVESEN 
REGION VEST

Askedalen 4 6863 LEIKANGER
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REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL.

EIGERSUND KOMMUNE 

PLANID – 19990005-09

DATO: 17.01.12
KOMMUNESTYRETS VEDTAK: KS 11.02.2014 SAK 008/14

GENERELT

§ 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal 
arealet utnyttes som vist på plankartet. 

REGULERINGSFORMÅL

§ 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

! Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1)
- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse
- Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse
- Naust
- Lekeplass

! Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr. 2)
- Veg
- Kjøreveg
- Fortau
- Annen veggrunn – tekniske anlegg
- Parkeringsplasser

! Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr. 3)
- Friområde
- Turveg

! Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (PBL § 12-5, nr. 6)
- Ferdsel

! Hensynssoner (PBL § 12-6)
- Frisikt, H140

REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

§ 3 Før det blir gitt igangsettingstillatelse for nye boliger skal det foreligge godkjent vann- og 
avløpsanlegg. 

§ 4 Alle tiltak som berører fylkesvei 55 skal planlegges etter vegnormalen, samt teknisk godkjennes 
av Statens vegvesen før igangsettingstillatelse kan gis. 
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§ 5 Før det gis midlertidig brukstillatelse til nye boliger i BK1, skal veg frem til felles avkjørsel f_AV, 
felles avkjørsel f_AV og fortau F langs Hestnesveien være etablert i tråd med planen. 

§ 6 Før det gis midlertidig brukstillatelse til nye boliger i BF1, skal veg fra f_AV til snuhank og 
snuhank være etablert i tråd med planen. 

§ 7 For boligene i BK1 må det ved søknad om igangsettingstillatelse dokumenteres at 
støyforholdene er tilfredsstillende jf. Støyrapport for Myllarsveien gnr. 13 bnr. 42 av 10.04.12. 
Aktuelle tiltak vil være fasadetiltak, lokal skjerming av uteplass, samt tett støyskjerm mot 
Hestnesveien. 

§ 8 Før det gis ferdigattest, skal lekeplass f_L på 13/46 være etablert/opparbeidet etter planer 
godkjent av Eigersund kommune. Lekeplassen skal godkjennes etter plan- og bygningsloven og 
det skal minimum anlegges en sandkasse, et huskestativ og et klatreapparat med rutsjebane 
samt benk.

FELLESBESTEMMELSER

§ 9 Opparbeidelse av planområdet skal, så langt som dette er mulig, utformes etter prinsippene om 
universell utforming.

§ 10 Nye boliger skal tilfredsstille kravene til grenseverdier for støy i henhold til 
Miljøverndepartementets retningslinje T-1442. Dette gjelder både utemiljø og innemiljø.

§ 11 Nye boliger skal ha god arkitektonisk og estetisk kvalitet, herunder kvalitet på uteområder. 
Terrengbearbeiding skal begrenses til et minimum. En skal velge terrengtilpasset bebyggelse. 

§ 12 Ny bebyggelse skal oppføres innenfor de regulerte byggegrenser. 

§ 13 Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel.

§14 Tiltak som faller inn under havne- og farvannslovens bestemmelser skal godkjennes av 
havnemyndighet.

BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, pkt. 1)

§ 15 Frittliggende boligbebyggelse, BF1-BF5

15.1 I områdene er det tillatt å oppføre frittliggende eneboliger med tilhørende anlegg. I BF1 
på tomt nr. 2 og nr. 3, kan det oppføres tomannsboliger. 
Eksisterende bygninger i BF2 skal bevares (jf kulturminneloven § 15). Det er tillatt å 
oppføre tilpassede tilbygg eller nybygg på tomta.

15.2 Utnyttelse av tomta
I områdene er maksimal tillatt bebygd areal 40 % (BYA) av den enkelte tomts 
nettoareal, inkludert garasje/carport og utvendig bod. 

15.3 Høyder 
Maksimal tillatt møne-/gesimshøyde henholdsvis 6 og 9 meter over planert terreng. 
Bebyggelsen kan oppføres i inntil 2 etasjer. 
Bygningene kan ha saltak, pulttak eller valmet tak. 
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15.4 Garasje
Frittliggende garasje skal oppføres i 1 etasje med grunnflate på inntil 40 kvm, og må 
tilpasses bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge. Garasjens møne-
/gesimshøyde må ikke overstige 5 meter over planert terreng. 
Garasje kan oppføres 1 meter fra nabogrense. Langs privat/felles vei kan garasje 
plasseres inntil 1 meter fra regulert veikant, dersom den ligger parallelt med veien.

15.5 Parkering
I tillegg til garasje skal det være oppstillingsplass for 1 bil på egen grunn. 

15.6 Avkjørsel
Avkjørsel til tomtene 2 og 3 i BF1 kan plasseres langs tomtegrensen mot Myllarsveien, 
der hvor dette er hensiktsmessig ut fra terreng og veghøyder. 

§ 16 Konsentrert Boligbebyggelse, BK

16.1 I området er det tillatt å oppføre kjedehus/rekkehus mv. med tilhørende anlegg. Maks 
antall boenheter i BK er 5.

16.2 Utnyttelse av tomta
Maksimalt tillatte bebygd areal er BYA = 40 %, inkl. utvendig bod. 

Maks BYA pr. boenhet er 80 kvm.

16.3 Høyder og utforming
Maksimalt tillatt møne-/gesimshøyde 9 meter over gjennomsnitt planert terreng. 
Bebyggelsen kan oppføres i inntil 2 etasjer. 

16.4 Parkering
Det skal beregnes og opparbeides min. 1,5 parkeringsplass for bil pr. boenhet, inkl. 
garasje eller carport. 

16.5 Garasje/ carport
Garasje/carport kan ha flatt tak, med maksimalt tillatt møne-/gesimshøyde 5 meter over 
gjennomsnitt planert terreng. 

Garasje/ carport kan plasseres 1 meter fra nabogrense. Langs privat/felles vei kan 
garasje/carport plasseres inntil 1 meter fra regulert veikant, dersom den ligger parallelt 
med veien.

16.6 Støyskjermingstiltak
Innenfor byggeområdet er det tillatt å oppføre tett støyskjerm mot Hestnesveien, i 
henhold til støyrapport av 10.04.12. Støyskjermen må være min. 1,0 meter høyere enn 
senterlinje i Hestnesveien. 

§ 17 Naust, N
17.1 I område tillates oppført naust. 

17.2 Utnyttelse av tomta
Tillatt bebygd areal for den enkelte tomt skal ikke overstige BYA = 40 %.

17.3 Høyder og utforming
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I område tillates oppføring av bygninger i inntil 2 etasjer. 
Maksimal møne- og gesimshøyde er henholdsvis 4,0 m og 7,0 m over planert terreng. 
Naustene skal ha saltak med takvinkel i intervallet 27 - 45 grader. 
Taktekking skal være tegl eller skifer. I spesielle tilfeller kan dette fravikes, da med 
materiale av mørk og matt farge. 
Fasademateriale skal være tre eller naturstein. Bygninger i samlet gruppe skal ha en 
harmonisk utforming. 

17.4 Det tillates ikke innredning av rom til bolig- eller fritidsformål.

17.5 Tiltak som faller inn under havne- og farvannslovens bestemmelser skal godkjennes av   
havnemyndighet.

§ 18 Lekeplass, f_L
18.1 Felles lekeplass skal eies og vedlikeholdes av de boligeiendommer som naturlig sokner 

til lekeplassen. 

18.2 Lekeplassen skal godkjennes etter plan- og bygningsloven og det skal minimum 
anlegges en sandkasse, et huskestativ og et klatreapparat med rutsjebane samt benk.

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, pkt. 2)

§ 19 Avkjørselen, f_AV er felles for boligene i BK1. 

§ 20 Parkeringsplassene f_P er felles for eksisterende sjøbuer i N. Langtidsparkering av bil og/eller 
tilhenger er ikke tillatt. 

GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, pkt.3)

§ 21 Friområdet er åpen for allmennheten. Det er ikke tillatt med tiltak som kan forringe områdets 
kvaliteter. 

§ 22 Turvegen er åpen for allmennheten. 

HENSYNSSONER I REGULERINGSPLAN (PBL § 12-6)

§ 23 Innenfor frisiktsonene H140 tillates ikke etablert tiltak eller vegetasjon som rager høyere enn 0,5 
meter over tilstøtende vegers nivå.  

-------------------------
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 13.01.2014
Arkiv: :PL-, FA-L12, 
GBR-13/574, GBR-
13/46
Arkivsaksnr.:
11/1519
Journalpostløpenr.:
13/13674

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Plankontoret
Dag Kjetil Tonheim
Plansjef
51 46 83 21
dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
027/14 Planteknisk utvalg 11.02.2014
008/14 Kommunestyret 17.02.2014

Reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. -
Myllarsveien - 2. gangsbehandling
  

Sammendrag:
Forslag til reguleringsendring for del av Myllarsveien på 13/46 mfl. har vært til offentlig 
ettersyn. Rådmannen legger til grunn at den fremlagte planen har en akseptabel avveining 
mellom utnyttelse og konsekvenser for naboene. Fortetting er krevende, men en vurderer at 
planen har en akseptabel variasjon i boligtyper – noe konsentrert, noe tomannsbolig og noe 
eneboliger. Dette vil kunne fremstå som et boligområde med gode bokvaliteter selv om 
utnyttelsen er relativt høy på et av delfeltene av det. Av hensyn til protester fra beboere i 
området og hensynet til barn og unge vil en anbefale at alternativ 1 blir lagt til grunn. 
Rådmannen anbefaler at planen blir vedtatt i tråd med fremlegg til vedtak.

Saksgang:
PTU innstiller til kommunestyret som fatter vedtak i saken.

Rådmannens forslag til vedtak 13.01.2014:
Forslag til reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien vedtas med 
følgende endringer i:
Kart

1. Plankart alt. 1 legges til grunn.
2. Gangadkomsten ved lekeplassen videreføres i plan som eget formålsområde – gangveg 

med bredde 2 meter som i gjeldende plan.
Bestemmelser

3. Rekkefølgekrav endres til ”Lekeplassen skal godkjennes etter plan- og bygningsloven og 
det skal minimum anlegges en sandkasse, et huskestativ og et klatreapparat med 
rutsjebane samt benk.”

4. Tiltak som faller inn under havne- og farvannslovens bestemmelser skal godkjennes av 
havnemyndighet.”

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12
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11.02.2014 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

BJØRN CARLSEN (H) foreslo:
”Nytt pkt under bestemmelser – ny § 20: 

Myllarsveien og teknisk infrastruktur som inngår i planen skal være felles privat 
eie, og driftes og vedlikeholdes av eiendommene som inngår i planen.”

”Det innarbeides i planen et område på ca 20m2 for renovasjon oppstilling i kryss mot 
Hestnesvei - BK.”

TOR OLAV GYA (SP) foreslo:
”Endring i rådmannens innstilling – punkt 1:

Plankart alt. 2 legges til grunn.”

Votering:
Gyas forslag til nytt punkt 1 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling.
Rådmannens innstilling punkt 2, 3 og 4 enstemmig vedtatt.
Carlsens forslag til nytt pkt. under bestemmelser falt med 8 stemmer mot 3 stemmer for (H).
Carlsens forslag til renovasjon oppstilling enstemmig vedtatt.

PTU-027/14 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:
Forslag til reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien vedtas med 
følgende endringer i:
Kart
1. Plankart alt. 2 legges til grunn.
2. Gangadkomsten ved lekeplassen videreføres i plan som eget formålsområde –

gangveg med bredde 2 meter som i gjeldende plan.
3. Det innarbeides i planen et område på ca 20m2 for renovasjon oppstilling i kryss mot 

Hestnesvei - BK.

Bestemmelser
4. Rekkefølgekrav endres til ”Lekeplassen skal godkjennes etter plan- og 

bygningsloven og det skal minimum anlegges en sandkasse, et huskestativ og et 
klatreapparat med rutsjebane samt benk.”

5. Tiltak som faller inn under havne- og farvannslovens bestemmelser skal godkjennes 
av havnemyndighet.”

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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17.02.2014 Kommunestyret

Møtebehandling:

! Åshild Bakken (AP) erklærte seg ugild og trådte ut idet hun som saksbehandler har bidratt til 
tilrettelegging av saken jf. kl. § 40, 3 b. Det fremkom ikke merknader til saken, 
kommunestyret var 30 under behandling av saken.

~ o ~

Votering:
Innstilling til PTU enstemmig vedtatt. 

KS-008/14 Vedtak:

Forslag til reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien vedtas med 
følgende endringer i:
Kart
1. Plankart alt. 2 legges til grunn.
2. Gangadkomsten ved lekeplassen videreføres i plan som eget formålsområde –

gangveg med bredde 2 meter som i gjeldende plan.
3. Det innarbeides i planen et område på ca 20m2 for renovasjon oppstilling i kryss mot 

Hestnesvei - BK.

Bestemmelser
4. Rekkefølgekrav endres til ”Lekeplassen skal godkjennes etter plan- og 

bygningsloven og det skal minimum anlegges en sandkasse, et huskestativ og et 
klatreapparat med rutsjebane samt benk.”

5. Tiltak som faller inn under havne- og farvannslovens bestemmelser skal godkjennes 
av havnemyndighet.”

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12

Vedtaket er enstemmig.
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Eventuell tidligere politisk behandling:
PTU-096/12 Vedtak:
Forslag til reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien legges ut til
offentlig ettersyn når følgende endringer er gjort:
Kart
1. Snuhank må vises som i gjeldende reguleringsplan.
2. Byggelinje vises med 5 meter mot Myllarsveien som i eksisterende reguleringsplan som viser 5 meter på begge sider av 
Myllarsveien.
3. Før det gis ferdigattest skal lekeplassen på gnr.13 bnr.46 og Myllarsveien være etablert/opparbeidet etter planer godkjent av 
Eigersund kommune
4. Plangrensen utvides til å omfatte alle areal som grenser til – eller har adkomst til Myllarsveien.
Bestemmelser
5. Rekkefølgekrav: Før det gis ferdigattest, skal lekeplass på 13/46 være etablert etter planer godkjent av Eigersund kommune.
6. Tilføyelse § 9: Terrengbearbeiding skal begrenses til et minimum. En skal velge terrengtilpasset bebyggelse.
Andre forhold
7. Det må utarbeides en trafikksikkerhetsvurdering i forhold til hvordan myke trafikanter vil kunne bevege seg til og fra området 
på en sikker måte med ev.  avbøtende tiltak av fagkyndig jfr. at boligområdet ligger inntil ny hovedadkomst til
boligbebyggelsen i Rundevoll-Hestnes.
8. Før planen legges ut til offentlig ettersyn skal det utarbeides fasadeoppriss/snitt som viser ny og eksisterende bebyggelse 
samt eksisterende og ny terrenglinje.

REGULERINGSENDRING GNR.13 BNR. 46 M.FL. - MYLLARSVEIEN, 2. 
GANGSBEHANDLING

1. Innledning og bakgrunn
Forslag til reguleringsendring for gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. – Myllarsveien har vært til 
offentlig ettersyn. Planområdet ligger innforbi rektangelet vist på kartet:

2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan
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Planområdet er avsatt til boliger i gjeldende kommunedelplan for Eigersund sentrum 2007-
2019. 

2.2 Reguleringsplan

Planområdet inngår i reguleringsplan 
for Hestnes øst – Lyngtangen vedtatt 
08.02.99, sak 13/99. Planen omfatter 
arealene øst for Hestnesveien, og 
disponerer det regulerte området til 
boliger, friområde, naustområde og 
kjøreveg med rundkjøring.

Mot vest grenser planområdet til 
reguleringsplan for Rundevoll –
Hestnes vedtatt 08.06.09, sak 048/09. 
Planen omfatter arealene vest for 
Hestnesveien. 

3. HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN
Planen er lagt ut til offentlig ettersyn og er sendt til grunneiere, naboer, statlige og regionale 
myndigheter og kunngjort i Dalane Tidende og på kommunens hjemmeside. 

V.nr Fra Innhold/tema J/N/O/D

Offentlige merknader
1. Rogaland fylkeskommune � Merknad E
2. Statens Vegvesen � Ingen merknad J
3. Kystverket � Merknad J
4. Felles brukerutvalg � Merknad J
5. BR-representanten � Merknad J
6. Vegseksjonen � Merknad D

INNSENDTE MERKNADER
Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler
1. Rogaland 

fylkeskommune-
regional

� Anses som positivt at 
eksisterende bygninger i 
BF2, en bolig og en 
driftsbygning fra ca 1876, 
evaluert i verneklasse B i 
SEFRAK, er foreslått 
regulert til bevaring i tråd 
med kulturseksjonens 
anbefaling ved forrige 
høring. Det er imidlertid 
vist feil henvisning i 
plankart. Det korrekte vil 
være å regulere de til 
hensynssone bevaring av 
kulturminne med hjemmel 
i pbl § 12-6 med tilhørende 
bestemmelse, og korrekt 

J Dette er ivaretatt i planen i kart og 
bestemmelser. Bevaring 
kulturminne på eksisterende 
bebyggelse i BF2 er erstattet med 
hensynssone bevaring kulturmiljø, 
med tilhørende bestemmelse ny § 
23: «Eksisterende bebyggelse 
innenfor hensynssone bevaring 
kulturmiljø tillates ikke revet. Ev. 
byggesøknad for tilbygg/nybygg 
skal sendes fylkeskommunen for 
uttalelse.»
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skravur og tegnforklaring 
på plankartet. Det må 
videre fremgå av 
bestemmelsene at 
bygningene ikke tillates 
revet, og at ev. 
byggesøknad for 
tilbygg/nybygg skal 
sendes fylkeskommunen 
for uttalelse.

2. Statens Vegvesen � Ber om at siste setning i 
rekkefølgekrav knyttet til 
avkjørsel tas ut.

J Denne setningen er tatt ut.

3. Kystverket � Ingen merknader til 
arealdisponeringen i 
planen. Det må tas inn i 
bestemmelsen at tiltak 
som faller inn under 
havne- og farvannslovens 
bestemmelser skal 
godkjennes av 
havnemyndighet. 

J Bestemmelsen legges inn under 
fellesbestemmelser til planen at 
”Tiltak som faller inn under havne-
og farvannslovens bestemmelser 
skal godkjennes av 
havnemyndighet.”

4. Felles brukerutvalg � På generelt grunnlag bør 
det ved etablering av 
lekeplasser anlegges min. 
sandkasser, huskestativ 
og klatreapparat med 
rutsjebane. 

J Rådmannen legger dette til grunn 
og vurderer det som fornuftig at 
planen gir føringer på hva som 
skal være et minimum i 
lekeplasser.

5. BR-representanten � Ber om at alternativ 1 med 
stor lekeplass videreføres. 
Alternativ 2 vil gi barn 
mindre lekeareal.

J Rådmannen legger dette til grunn, 
sammen med uttalen fra beboerne 
i området og legger til grunn at 
alt.1 blir vedtatt. 

Dette blir videreført som i 
gjeldende plan.

6. Vegseksjonen � Ber om at det reguleres 
inn en gangadkomst over 
friområdet. Må være 
tilfredsstillende for bruk av 
alle.

� Privat veg bør reguleres 
med 5 meter bredde. 
Bedrer forholdene for drift 
og vedlikehold av vegen.

� Rekkefølgekrav til 
godkjenning av planer for 
lekeplassen av Eigersund 
kommune. Seksjon for vei 
og utemiljø skal ikke ha 

J

N

J

Planforslaget legger opp til at 
eksisterende sti i friområdet skal 
opprettholdes. Det vurderes som 
uproblematisk å regulere stien inn 
som eget formålsområde, slik at 
gangadkomsten gjennom 
friområdet sikres også i plan.
Privat veg betjener 4 eneboliger 
samt naust- og fritidsbebyggelse. 
En utvidelse av vegen til 5 meter 
bredde vurderes som ikke 
hensiktsmessig, sålende 
kommunen ikke skal overta veien. 
Det vurderes som uproblematisk å 
endre rekkefølgebestemmelsen til 
følgende ” Lekeplassen skal 
godkjennes etter plan- og 
bygningsloven”.
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planen til uttalelse, siden 
de ikke har noen form for 
ansvar for plassen. 
Lekeplassen skal 
godkjennes etter plan- og 
bygningsloven. 

7. Kystverket � Ber om at følgende tas 
med i bestemmelsene; 
”Tiltak som faller inn under 
havne- og farvannslovens 
bestemmelser skal 
godkjennes av 
havnemyndigheten.”

J Denne setningen er tatt inn i 
bestemmelsene.

Private uttaler
8. Naboer, Agnette 

Berge – Dag Arve 
Boge Rasmussen –
Anne Marie 
Hoffmann – Logi 
Freyr Einarsson. 

� Tomter i 100-metersbeltet: 
Hevder området er i ferd 
med å bli helt bebygd med 
hensyn på offentlig 
ferdsel. Viser til at siste lett 
tilgjengelige strand vil bli 
ytterligere privatisert og 
tilnærmet stengt for 
offentlig ferdsel. 

� Myllarsveien: Privat veg 
med bredde på 3 meter. 
Regulert til 4 meter 
bredde. Denne 
vegbredden gir ikke plass 
for to biler å passere uten 
å måtte ta i bruk private 
avkjørsler. Vanskeliggjør 
tilkomst for 
utrykningskjøretøy, 
snørydding og møtende 
trafikk. Ser ikke 
forsvarligheten av så 
mange eneboliger i enden 
av en så smal veg.  

� Lekeplass: Videreføres 
som helhet dvs. alt. 1 slik 
gjeldende reguleringsplan 
viser. Når lekeplassen er 

O

O

J

Planforslaget er i henhold til 
gjeldende plan og 
kommuneplanen med tanke på 
områder avsatt til byggeformål. 
Avstanden fra Hestnesveien og til 
sjøen er ca 110 meter. Dette betyr 
at eksisterende bebyggelse øst for 
Hestnesveien, med unntak av 
husene som ligger tett opptil 
vegen, ligger innenfor 100-
metersbeltet fra sjø. Regulert 
friområde mot sjøen er åpent for 
allmennheten jf. bestemmelsens § 
18. Regulert naustområde er i 
henhold til gjeldende planer. 
Planforslaget er ment å videreføre
dagens bruk av områdene avsatt 
til friområde og naust. 
Myllarsveien skal betjene maks 14 
boliger etter endt utbygging, i 
tillegg kommer eksisterende naust. 
Vegen har en totallengde på ca 
130 meter. Det er i enden av 
Myllarsveien regulert inn en 
snuhank, etter ønske fra 
kommunen, som er dimensjonert 
for lastebil. Vegen er rett og 
oppleves som oversiktlig og med 
gode siktlinjer. Renovasjonsbil kan 
bruke vegen med dagens 
vegbredde. Det vil ikke bli 
betydelig trafikkøkning på vegen 
som følge av utbyggingen da 
denne finner sted ut mot 
Hestenesveien. 
Rådmannen viser til at det er 
kommet mange protester fra de 
som bor i området på at 
lekeplassarealet reduseres alt. 2. 
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etablert er den en av to 
lekeplasser på østsiden av 
Hestnesveien. Vurderes å 
være et minimum med 
tanke på nåværende og 
planlagt innbyggertall i 
Hestnes. 

� Leiligheter i tun og 
arkitektonisk 
uttrykk:Prosjektet bryter 
med homogent 
boligområde. Ser ikke 
nødvendigheten i så høy 
fortetting i området, da 
den nye utbyggingen på 
Hestnes inneholder flere 
tett bebygde områder. 
Ønsker eneboliger. 
Uttrykk på nye bygg bryter 
fundamentalt med resten 
av bebyggelsen langs hele 
Hestnesveien. 
Omkringliggende hus har 
saltak og valmettak. 

N

Alt. 2 medfører at regulert 
lekeareal reduseres og det legges 
inn en enebolig på deler av 
lekearealet. Dette medfører at 
lekearealet reduseres fra 712 m2 
til 231 m2.  Rikspolitiske 
retningslinjer for barn og unge 
legger følgende til grunn som 
kommunen skal følge opp; ”Ved 
omdisponering av arealer som i 
planer er avsatt til fellesareal eller 
friområde som er i bruk eller er 
egnet for lek, skal det skaffes 
fullverdig erstatning. Erstatning 
skal også skaffes ved utbygging 
eller omdisponering av uregulert 
areal som barn bruker som 
lekeareal, eller dersom 
omdisponering av areal egnet for 
lek fører til at de hensyn som er 
nevnt i punkt b ovenfor, for å møte 
dagens eller framtidens behov ikke 
blir oppfylt.” Dette er ikke gjort i 
denne planen. Rådmannen viser 
også til at Barnas representant i 
plansaker går imot reduksjonen av 
lekeareal. Rådmannen vil i denne 
saken legge avgjørende vekt på 
det beboere og BR-representant 
mener og legger derfor til grunn 
alt. 1.
Fortetting er en del av den 
naturlige utviklingen i et etablert 
boligområde, det skjer på 
innsidene av Hestnesveien og nå 
også her. Det er ikke planlagt 
mange nye enheter og 
bygningsmassen er småskala, 
oppdelt og holdt så lav som mulig. 
Boliger bygget i 2013 har et annet 
uttrykk enn i 1980. Det er ikke 
noen særpreget, helhetlig 
byggeskikk i området som tilsier at 
nybygg må underordne seg lokal 
byggeskikk. Siste nybygg i 
området er Hestnes FUS 
barnehage, på den andre siden av 
Hestnesveien, som har et 
tidstypisk og moderne uttrykk. 

9. Hermann L. Hestnes � Ber om at alt. 2 legges til 
grunn for planforslaget. Se 
brev for argumentasjon.

N Alt. 2 medfører at regulert 
lekeareal reduseres og det legges 
inn en enebolig på deler av 
lekearealet. Dette medfører at 
lekearealet reduseres fra 712 m2 
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til 231 m2. Rådmannen viser til at 
det er kommet vesentlige 
innvendinger fra BR-
representanten og beboerne i 
området. En vurderer også at 
dette vil komme i konflikt med 
rikspolitiske retningslinjer for barn 
og unge. Rådmannen vil i denne 
saken legge avgjørende vekt på 
det beboere og BR-representant 
mener og legger derfor til grunn 
alt. 1.

10. Agnete Berg � Vei Myllarsveien: Vegen 
er regulert til 4 meter 
bredde, mens den i dag er 
3 meter. Undrer hvor 
utvidelsen skal utføres, 
dette fremkommer ikke 
tydelig av plankartet. 
Bredden på veien er 
avgjørende for grunneiers 
inn/utkjørsel. Det er i dag 
vanskelig å komme inn og 
ut av tomta med stor bil 
med ev. henger. 
Manøvrering skjer da på 
deler av marka på andre 
siden av veien. 
Planforslaget viser her en 
carport, noe som da 
vanskeliggjør dagens 
manøvrering til tomta. 
Grunneier opplyser at 
eiendommen ble kjøpt for 
to – 2 – år siden av 
følgende hovedårsaker: -
regulert rundkjøring sikret 
god inn og utkjørsel da en 
campingvogn på 8 meter 
skal vinterlagres på 
eiendommen. – landlig, 
luftig og stilfullt strøk.

� Vedr. gnr. 13 bnr. 46: 
Ønsker ikke at ny 

O

O

Kommentar til Myllarsveien: 
Reguleringsplanen for Rundevoll-
Hestnes fra 2009 er vedtatt uten 
rundkjøring i Hestnesveien. Som 
en konsekvens av dette blir 
rundkjøring som vist i gjeldende 
reguleringsplan for Hestnes øst-
Lyngtangen fra 1999 ulogisk. 
Rundkjøringen er av den grunn tatt 
ut av planforslaget, og arealet er 
omdisponert til andre formål. I 
gjeldende reguleringsplan fra 1999 
er Myllarsveien offentlig veg med 
en regulert veibredde på 5 meter. 
Det vises liten vilje i kommunen til 
at denne veien skal være offentlig, 
og med bakgrunn i dette vises 
veien i planforslaget som privat vei 
med en smalere veibredde. Så 
fremt kommunen ikke ønsker 
veien som kommunal, vurderes 
det som lite hensiktsmessig at 
veien skal etableres med bredde 
på 5 meter. Planforslaget viser 
imidlertid en mulig utvidelse med 
0,5 meter på hver side av veien. 
Dette gir en veibredde på 4 meter 
som vil gi en mer funksjonell vei 
for alle beboerne i Myllarsveien. 
Det er for øvrig grunneieres 
ansvar å lage utkjørsel fra sin 
eiendom så romslig at man ikke 
behøver bruke naboens areal for 
utkjøring. Planlagt carport i BK 
ligger mer enn 1 meter fra veikant 
på sin side av veien. På tomta i 
Myllarsveien 2 er det gode 
muligheter for å utvide egen 
avkjørsel, i tillegg til at en bredere 
Myllarsvei også vil bedre 
avkjørselsforholdene. 
Kommentar til solforhold: Ved 
innsendelse av planen til 
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bebyggelse i BK 
skyggelegger nylig bygget 
terrasse mellom kl. 15 og 
18. Foreslår flytte B1 og 
C1 i BK og lage parallell 
utkjørsel.

� Vedr. arkitektonisk uttrykk: 
Viser til tidligere klage av 
15.03.13, hvor det 
fremkommer at planlagte 
boliger bryter fundamentalt 
med resten av 
bebyggelsen langs hele 
Hestnesveien. Videre 
minnes det om 
fylkesmannens uttalelse 
vedr krav til estetisk 
utforming i pbl § 1 
naturlige kvaliteter. 
Forventes av bygningene 
utformes med høy estetisk 
kvalitet.

O

førstegangsbehandling ble det lagt 
ved soldiagram for planlagt 
bebyggelse. Soldiagrammet 
illustrerer skyggene fra planlagt 
bebyggelse ca. kl. 14.30 ved vår-
og høstjevndøgn. Soldiagrammet 
viser at Myllarsveien 2 i liten grad 
vil få skygge fra planlagt 
bebyggelse i BK ifølge 
tiltakshaver.
Kommentar til arkitektoniske 
uttrykk: Området langs 
Hestnesveien er som de fleste 
boligfelt med individuell utbygging, 
en god blanding av alle stil-epoker 
på husene. Det er ikke noen 
særpreget, helhetlig byggeskikk i 
området som tilsier at nybygg må 
underordne seg lokal byggeskikk. 
Boliger bygget i 2013 har et annet 
uttrykk enn i 1980. Planlagt 
bebyggelse i BK er ikke de eneste 
boligene som er planlagt og 
bygget med dagens formuttrykk, 
med flate eller svakt hellende tak. 
Store deler av reguleringsplanen 
for Rundevoll-Hestnes, på motsatt 
side av Hestnesveien, åpner for 
moderne formspråk og takform. 
For øvrig vil boliger med 
saltak/valmet tak nødvendigvis ha 
en høyere byggehøyde enn 
tilsvarende med flatt tak, noe som 
igjen kan gi ytterligere skygge for 
naboen. Siste nybygg i området er 
Hestnes FUS barnehage, på den 
andre siden av Hestnesveien, som 
har et tidstypisk og moderne 
uttrykk

Naboer – Gitleveien 
3, Gitleveien 1, 
Myllarsveien 2 og 
Myllarsveien 6:

� Som nærmeste naboer 
ønskes alternativ 1 som 
gjeldende, dvs. planen 
som viser lekeplass i 
samme størrelse som i 
eksisterende 
reguleringsplan. Viser til at 
dette også er 
konklusjonen til konsulent 
for barn og unge.  
Opplyser at det er et 
generasjonsskifte og 
samtidig utbygging i 
Hestnesmarka og på 
andre tomter i umiddelbar 
nærhet, og det blir stadig 

J Rådmannen viser til at det er 
kommet mange protester fra de 
som bor i området på at 
lekeplassarealet reduseres alt. 2. 
Alt. 2 medfører at regulert 
lekeareal reduseres og det legges 
inn en enebolig på deler av 
lekearealet. Dette medfører at 
lekearealet reduseres fra 712 m2 
til 231 m2.  Rikspolitiske 
retningslinjer for barn og unge 
legger følgende til grunn som 
kommunen skal følge opp; ”Ved 
omdisponering av arealer som i 
planer er avsatt til fellesareal eller 
friområde som er i bruk eller er 
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flere barn i området. 
Området opplever 
fortetting, noe som gjør 
det ekstra viktig å bevare 
«grønne lunger» av en 
viss størrelse. Det 
observeres at Hestnes 
FUS barnehage og 
Lykkeliten barnehage 
bruker området aktivt. 
Ønsker at området skal 
rustes opp i tråd med 
innspill fra Felles 
brukerutvalg ved første 
høringsperiode. Det er 
vilje blant beboere i 
området til å hjelpe til med 
vedlikehold på det som 
kommunen ikke har 
ansvar for. Det opplyses at 
utbyggingen i 
Hestnesmarka vil 
generere mer biltrafikk, og 
at fylkesveien ikke har 
fotgjengerovergang. 
Attraktive lekeområder på 
sjøsiden av Hestnesveien 
er av den grunn enda 
viktigere.  Oppføring av 
bolig i tråd med alternativ 
2 vil gi et betydelig mindre 
lekeareal. Det vurderes 
som negativt for 
eksisterende eiendommer, 
begrunnet med redusert 
solforhold og utsikt.
Naboenes ønske er at det 
er barnas behov som er 
gjeldende i den videre 
behandlingen av 
reguleringsendringen. 

egnet for lek, skal det skaffes 
fullverdig erstatning. Erstatning 
skal også skaffes ved utbygging 
eller omdisponering av uregulert 
areal som barn bruker som 
lekeareal, eller dersom 
omdisponering av areal egnet for 
lek fører til at de hensyn som er 
nevnt i punkt b ovenfor, for å møte 
dagens eller framtidens behov ikke 
blir oppfylt.” Dette er ikke gjort i 
denne planen. Rådmannen viser 
også til at Barnas representant i 
plansaker går imot reduksjonen av 
lekeareal. Rådmannen vil i denne 
saken legge avgjørende vekt på 
det beboere og BR-representant 
mener og legger derfor til grunn 
alt. 1.

Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte 
merknaden og innsendte planmateriell innstille på at planen legges ut til offentlig ettersyn 
med følgende endringer:
Kart

1. Plankart alt. 1 legges til grunn.
2. Gangadkomsten ved lekeplassen videreføres  i plan som eget formålsområde –

gangveg med bredde 2 meter som i gjeldende plan.
Bestemmelser

3. Rekkefølgekrav endres til ”Lekeplassen skal godkjennes etter plan- og bygningsloven 
og det skal minimum anlegges en sandkasse, et huskestativ og et klatreapparat med 
rutsjebane samt benk.”

4. Tiltak som faller inn under havne- og farvannslovens bestemmelser skal godkjennes 
av havnemyndighet.”
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4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET

Planområdet ligger i et etablert boligområde på Hestnes, ca 2 km sør for Egersund sentrum. 
Området har nærhet til sjøen, samt store friområder med opparbeidede turløyper. Holdeplass 
for buss til Egersund sentrum er i Hestnesveien, ca 100 meter nord for planområdet. 
Barnehage ligger i umiddelbar nærhet, mens nærmeste barneskole er ca 1,3 km i luftlinje fra
planområdet. 

Planområdet er tilnærmet flatt, med en svak helning ned mot sjøen i øst. 

5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
Planen begrenser seg til å omfatte et område på ca. 11 daa. Plankartet viser eksakt hvor 
planområdet befinner seg. 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for nye boliger på eiendommene gnr. 13 bnr. 
46, 574 og 2490. Reguleringsplan for Rundevoll – Hestnes fra 2009 er vedtatt uten 
rundkjøring i Hestnesveien. Som en konsekvens at dette blir rundkjøring, som vist i 
reguleringsplanen for Hestnes øst – Lyngtangen fra 1999, ulogisk. Areal avsatt til rundkjøring 
øst for Hestnesveien kan derfor disponeres til andre formål.  

Det er lagt ut to alternative forslag til reguleringsplan – en gjør oppmerksom på at det kun er 
alt. 1 som er behandlet av PTU. Alternativ 2 er lagt ut administrativt og PTU står fritt til å ta 
stilling til dette.

Alternativ 1 – PTU vedtak Alternativ 2

Forskjellen mellom de to alternativene er at i alt. 1 er lekeplassen vist som i gjeldende 
reguleringsplan, mens i alt. 2 er denne redusert og det er lagt inn en ekstra bolig på deler av 
denne lekeplassen.

5.1 Eksisterende bebyggelse
Det er 4 eksisterende eneboliger i planområdet. 
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5.2 Ny boligbebyggelse
Boligbebyggelse, BF1
Området BF1 omfatter to grunneiendommer, som deles opp i 3 separate tomter. Maksimalt 
tillatt bebygd areal for hver av tomtene 1, 2 og 3 i BF1 er 40 %, inkludert garasje/carport og 
utvendig bod. Maksimalt tillatt møne-/ og gesimshøyde for bolighusene er 9 meter over 
gjennomsnitt planert terreng. Det er tillatt å oppføre garasje i 1. etasje med grunnflate på 
inntil 40 kvm, med maksimalt tillatt møne-/gesimshøyde på 5 meter fra gjennomsnitt planert 
terreng. 

Tomt 1 utgjør et areal på om lag 1340 kvm, og omfatter eksisterende enebolig og garasje. 
Avstand fra eksisterende garasje til regulert tomtegrense er minimum 4 meter. 
Tomt 2 utgjør et areal på om lag 710 kvm, og tomt 3 utgjør et areal på om lag 722 kvm. På 
tomtene 2 og 3 kan det oppføres en enebolig eller tomannsbolig med tilhørende anlegg. 
Adkomst til tomtene er via Myllarsveien, og avkjørsel kan plasseres langs tomtegrensen der 
hvor dette er hensiktsmessig ut fra terreng og veghøyder. 

I alt. 2 er det vist en ekstra boligtomt på deler av den tidligere lekeplassen med et areal på 
om lag 481 kvm.

Boligbebyggelse, BK1
Området BK1 omfatter eiendommen 13/46. I området er det planlagt konsentrert 
boligbebyggelse i form av rekkehus/kjedehus med inntil 5 boenheter. Maksimalt tillatt bebygd 
areal er 40 %, inkludert utvendig bod. Hver boenhet kan ha en maksimal grunnflate på 80 
kvm. Maksimalt tillatte møne-/gesimshøyde er 9 meter over gjennomsnitt planert terreng. 
Bebyggelsen kan oppføres i inntil 2 etasjer. 

Hver boenhet disponerer egen garasje/carport med tilhørende utebod. Garasje/carport kan 
oppføres med flatt tak, med maksimalt tillatt møne-/gesimshøyde 5 meter over gjennomsnitt 
planert terreng.   

Det legges opp til privat uteoppholdsareal på bakkeplan i tilknytning til hver boenhet. 
Utearealene er solrike jfr. solkart.

En vurderer at det vil være fornuftig med en variert bebyggelse i dette området. Dette ligger i 
nærheten av et større utbyggingsområder, Rundevoll-Hestnes, der det åpnes opp for en 
betydelig utbygging av eneboliger, tett småhusnbebyggelse og blokkbebyggelse. Dette 
delområdet ligger ytterst mot veg og vil derfor i liten grad medføre økt trafikkbelastning på 
eksisterende boligbebyggelse. En vurderer at en blanding av tett småhusbebyggelse, 
tomannsboliger og eneboliger vil bidra til et variert boligtilbud. En viser til at dette området 
ligger innforbi kommunedelplan for Egersund by og der en ønsker fortetting jfr. at ulempene 
ikke blir for store. 
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Alt 2 - BF3 Enebolig
Alt. 2 medfører at regulert lekeareal reduseres og det legges inn en enebolig på deler av 
lekearealet. Dette medfører at lekearealet reduseres fra 712 m2 til 231 m2. Rådmannen 
vurderer at dette er en vesentlig forringelse og bør unngås. Boligen bør derfor tas ut og 
lekearealet bør videreføres som i gjeldende reguleringsplan.

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge legger følgende til grunn som kommunen skal 
følge opp; ”Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde 
som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også 
skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, 
eller dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er nevnt i punkt 
b ovenfor, for å møte dagens eller framtidens behov ikke blir oppfylt.”

Tiltakshaver har ikke skaffet eller vist fullverdig erstatning for noe av det lekearealet som blir 
foreslått redusert. Dette er også en vesentlig reduksjon av lekearealet. Planforslaget alt. 2 
ivaretar derfor ikke kravene i RPR for barn og unge.  

En viser her til at både naboer/beboere i området samt Barnas representant i plansaker går 
imot å redusere lekearealet. Rådmannen vurderer det som alvorlig når BR-representanten 
går imot en reguleringsendring – dette viser at hensynet til barn og unge i alt. 2 ikke er 
tilstrekkelig ivaretatt. Rådmannen viser til at det skal skje en stor utbygging i tilknytning til 
dette området og en vil derfor anbefael at en beholder de grøntområdene/lekeområdene som 
allerede er sikret. Planen viser en kraftig fortetting og det vil derfor være behov for 
lekeareal/grønsstruktur i dette området. 

Rådmannen viser til at Eigersund kommune er forpliktet å følge opp de Rikspolitiske 
retningslinjene og vil legge avgjørende vekt på dette kombinert med at det er kommet inn 
protester både fra de som bor i området og fagrepresentanten for barn og unge (BR-
representanten). 

En viser også til at den nye boligen BF3 vurderes å kunne gi skygge på vest/nord-vest siden
til bolig i BF4. Dette blir på vestsiden av boligen og er således der en får mest sol på 
ettermiddagen. En viser til at boligen i BF4 er plassert utifra eksisterende reguleringsplan og 
denne legger til grunn at det ikke skal komme noe ny bolig mot vest/nord-vest for denne. En 
vurderer at eksisterende plan bør gi forutsigbarhet og at en ny plan må ivareta hensynet til 
de som allerede bor der.
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Alternativ 1 – beholde 
lekeplass/grøntstruktur

Alternativ 2 – redusert lekeareal, en ny 
tomt

5.3 Friluftsområde
Område FR omfatter eksisterende grøntområde mot sjøen. Innenfor området er det ikke tillatt 
med inngrep som kan forringe områdets kvaliteter. Området er åpent for allmennheten. 

5.4 Avkjørsel og frisikt
Planområdet betjenes fra Myllarsveien, med eksisterende avkjørsel i Hestnesveien. 
Avkjørselen er felles for boligene i BK. Vegen skal opparbeides med ett kjørefelt.   
Innenfor frisiktsonene er det ikke tillatt med etablerte tiltak eller vegetasjon som rager høyere 
enn 50 cm over tilstøtende vegers nivå. 

5.5  Volum, dimensjoner og materialbruk
Planen redegjør i tilstrekkelig grad for ny og eksisterende bebyggelse på tomtene. 

En legger opp til konsentrert småhus bebyggelse på de nye tomtene og dette gjør at 
utnyttelsen av dette området blir relativt høy spesielt i BK1. 

Dette gjelder særlig i BK1 som har en relativ høy utnyttelse, samtidig har en lagt vekt på å få 
en helhetlig utforming av dette tunet med 5 nye boenheter.
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Rådmannen vurderer at den nye bebyggelsen har en utforming som ivaretar hensyn til 
estetikk og har en klar helhetsløsning i forhold til dette tunet.  

5.3.5 Energibruk
Det er ikke sagt noe spesielt knyttet til dette fra tiltakshaver. En legger til grunn at det i 
hovedsak vil være strøm og vedfyring.

5.3.6 Byggelinjer
Forslag til reguleringsplan legger opp til en byggelinje mot kommunal veg på 4 meter. 

Rådmannen viser til at det i gjeldende reguleringsplan er regulert inn en byggelinje på 5 
meter på begge sider av Myllarsveien og dette videreføres. 

5. TEMATISK KONSEKVENSVURDERING OG RISIKO OG SÅRBARHETSVURDERING
Gjennom å synliggjøre tematiske vurdering og dermed bedre kunne synliggjøre vurderinger 
knyttet til sannsynlighet for en hendelse og konsekvens av denne og/eller planen. Dette vil 
bedre synliggjøre fare/risiko og alvorlighet knyttet til en rekke tema. Denne gjennomgangen 
er basert på ulike temakart, gjennomgang av tiltakshaver, lokalkunnskap, innspill i 
forbindelse med varsel om oppstart m.m. 

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som 
kan påvirke planområdet og omgivelsene, og hendelser som direkte kan påvirke 
omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen).  En har foretatt vurdering i 
tilknytning til det enkelte tema om det skal legges inn rekkefølgekrav eller at arealet justeres 
slik at risikoen fjernes, ev. vurderer en at det er for konfliktfylt og det blir ikke lagt inn i 
kommuneplanen. Tiltak som reduseres sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir 
effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene ev. at det ikke legges inn. 

Verdisetting av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell nedenfor. 
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6. TEKNISK INFRASTRUKTUR

6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt
Adkomst til planområdet er fra fylkesvei 55, Hestnesveien. Avkjørsel fra fylkesveien er 
konstruert i henhold til vegnormalen. På motsatt side av fylkesveien er det etablert gang- og 
sykkelvei med en bredde på om lag 3 meter, med grøntrabatt mot fylkesveien. Gang- og 
sykkelveien går langsmed fylkesveien fra Hestnesbroa og forbi planområdet. 

Langsmed fylkesveien er det avsatt et fortau og annen veggrunn. Byggegrense mot 
fylkesveien er 15 meter fra senterlinje veg. Frisiktsoner for de ulike avkjørslene fremkommer 
av plankartet. Innenfor frisiktsonene er det ikke tillatt å etablere tiltak eller vegetasjon som er 
høyere enn 0,5 meter over tilstøtende vegers nivå. 

I reguleringsplan er det vist vegbredde med 4 meter samt snuhank for bl.a. søppelbiler. En 
legger til grunn at dette er nødvendig av hensyn til at veien skal betjene 13 boliger og en 
vurderer at dette vil ivareta trafikksikkerheten på en bedre og mer forsvarlig måte. 

6.3 Trafikksikkerhet
Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Ulykke i av-/påkjørsler X 1 1 Grønn

Ulykke med gående/syklende 1 1 1 Grønn

Andre ulykkespunkter x 1 1

Byggelinje mot veg x 1 1 Grønn

Det er regulert gang og sykkelveg langs med fylkesveien på motsatt siden. Samtidig betyr 
dette at en må krysse fylkesvegen på et punkt som i 
fremtiden vil være et område med betydelig mer trafikk 
enn det er i dag. 

Tiltakshaver har gjennomført en vurdering av kryssing av 
veien samt hvordan dette kan skje på en best mulig 
måte i form av en trafikksikkerhets-vurdering. 

Konklusjonene er innarbeidet i endelig plan jfr. at det 
etableres fortau langs Fv gjennom planområdet. På 
denne måten vil krysningen skje slik at det ikke kommer i 
konflikt med krysset til samlevegen. En kan påregne en 
kraftig økning av ÅDT i området pga. utbyggingen av 
Rundevoll-Hestens og rådmannen vurderer det som 
viktig at dette er blitt utredet av fagkyndig.

Rådmannen vurderer at dette vil være et svært trafikkert punkt i fremtiden og det er derfor 
viktig at kryssing skjer på en mest mulig måte. En viser til at Statens Vegvesen i sin uttale 
har lagt til grunn at  det må foretas en vurdering av trafikksikkerhet for barn og unge. Dette 
skulle såldes være ivaretatt.

6.4 Vann og avløp
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak
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Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vann X 1 1 Grønn

Avløp x 1 1 Grønn
Området skal knyttes til offentlig vann og avløp.

6.5 Fremføring av strøm m.m.
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Fremføring av strøm m.m x 1 1 Grønn

Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av kabel jfr. kommuneplanen og følgende 
bestemmelse er innarbeidet: ”Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel.”

6.6 Avfallshåndtering
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling x 1 1 Grønn
Tiltakshaver opplyser at det for planlagt ny bebyggelse er det ikke lagt opp til felles 
søppellagring, hver boenhet har egne stativer ved sin bolig. Søppelsekker settes ut til 
Myllarsveien etter avtale med DIM på hentedagen.  Det er vist snuhank.

11. UNIVERSELL UTFORMING:
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 
utforming ivaretas

x 1 1 Grønn

Plan- og bygningsloven 2008 og TEK10 gir bestemmelser som angår universell utforming. 
Bestemmelsene setter krav til at opparbeidelse av planområdet skal så langt som dette er 
mulig utformes etter prinsippet om universell utforming. 

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

8. BARN OG UNGE/UTE- OG OPPHOLDSAREAL
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

ALTERNATIV 1 – BEHOLDE 
LEKEPLASS

Tilfredsstiller det krav til barn og unge 
– lek m.m

x 1 3 Grønn

ALTERNATIV 2 – REDUSERE 
LEKEPLASS 

Tilfredsstiller det krav til barn og unge 
– lek m.m

X 4 3 Rod Vil redusere 
grønstruktur og 
lekeareal og vil 
være i strid 
med 
rikspolitiske 
retningslinjer 
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for barn og 
unge.

Område for idrett/lek X 1 1 Grønn

Dette er ivaretatt i plan og bestemmelser jfr. rekkefølgekrav om å etablere lekeplass. Planen 
er fremstilt i to alternativer. Barnas representant i plansaker samt bebeoere i området går 
imot å redusere lekearealet og rådmannen vil legge dette til grunn og velger alt. 1.  

9. SIKKERHET OG BEREDSKAP

9.1 Flom
Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Elveflom/stormflo/høy 
vannstand/bølgeslag

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.2 Støy, støv og forurensning
Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Støv og støy x 3 2 Gul Ivaretatt i 
bestemmelsen
e.

I denne sammenheng dreier temaet støv seg om vegtrafikkstøv. Hestnesveien er en 
fylkesvei med fartsgrense 50 km/t. Vegen ender i snuplass om lag 200 meter lenger inn enn 
planområdet. Ved anleggelse av gjerde/hekk mot vegen, stenges området for innsyn samt 
skjermes for støy, støv og forurensning fra vegen utifra det tiltakshaver vurderer. Samtidig vil 
en god del av ute og oppholdsarealet ligge på den mest eksponerte siden mot fylkevegen..

Det er utifra det tiltakshaver opplyser p.t. ingen spesielle andre forurensningskilder i 
nærområdet, som gjør at det må gjøres særskilte tiltak utover dette. 

Støyrapporten konkluderer med at "støynivåene for de planlagte boliger på Myllarsveien gnr. 
13 bnr. 46 vil være akseptable både innendørs og ved de aktuelle uteoppholdsarealer - ved 
bruk av tett støyskjerm langs Hestnesveien, og tett rekkverk på terrasse foran 2. 
etg...Støyskjermen mot Hestnesveien må være minst 1,0 meter høyere enn senterlinje veg. 
Rekkverk foran 2. etg. fasader mot vegen må være minst 1,0 meter høyere enn terrassens 
nivå, og må være helt tett ned til dekket. 

Krav til støy er ivaretatt i bestemmelsene jfr. støyrapport.

9.3 Ras

Hendelse/Situasjon

Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Masseras/-skred x 1 1 Grønn

Snø-/isras X 1 1 Grønn

Flomras X 1 1 Grønn
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Det er ikke vist i skrednett og en er heller ikke kjent med slike forhold fra området.

9.4 Vær og vind
Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vindutsatte områder X 1 1 Grønn

Nedbørutsatte områder x 1 1 Grønn
Ikke kjent med spesielle forhold.

9.5 Radon
Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Radongass x Grønn Ikke kjent. 
Ikke kjent med spesielle forhold. Det er entydige krav til Radon for boligbebyggelse i den nye 
byggeforskriften TEK10, vedtatt i 2010 som ivaretar dette.. 

9.6 Høyspent og magnetfelt
Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt x 1 1 Grønn
Ikke kjent med spesielle forhold.

9.7 Brann og eksplosjonsfare
Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Risikofylt industri mm 
(kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, 
radioaktiv)

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold. Området har bare en mulig adkomst for brannbil, via 
Hestnesveien. 

9.8 Strategiske områder
Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vei, bru, knutepunkt x 1 1

Havn, kaianlegg x 1 1

Sykehus/-hjem, kirke /Brann/politi/SF X 1 1

Forsyning kraft, vann X 1 1

Forsvarsområde/ Tilfluktsrom X 1 1
Ikke kjent med spesielle forhold.
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10. FORURENSNING
Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Industri X 1 1 Grønn

Bolig X 1 1 Grønn

Landbruk X 1 1 Grønn

Akutt forurensning X 1 1 Grønn

Forurensning i sjø X 1 1 Grønn

Forurenset grunn X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER

11.1 Sjø og vasssdrag
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

100 – meters beltet fra sjø/50-m 
beltet fra sjø og vassdrag

x 3 2 Gul

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder/restriksjonsområder

X 1 1 Grønn

Tomtene 1 og 2 i BF1 vil i sin helhet ligge innforbi 100-m beltet. Disse er i dag regulert til 
enebolig og en vil gjennom planforslaget legge opp tiltomannsboliger på tomtene. En 
vurderer ikke at dette vil ha vesentlige konsekvenser, så lenge en ivaretar kravene om 
terrengtilpasset bebyggelse og reduserer inngrep mest mulig. Eksisterende friluftsområde 
mot sjøen beholdes som i gjeldende reguleringsplan.

11.2 Naturverdier og rødlistart
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sårbar flora/inngrepsfrie områder X 1 1 Grønn Eikeskog.

Sårbar fauna/fisk/leveområde for 
rødlistart

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.2 Viltområde
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Viltområde X 2 1 Grønn
Ikke kjent med spesielle forhold.

11.3 Kulturminner/kulturmiljø
Hendelse/Situasjon I konflikt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
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med? ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 1 1 Grønn

Det er ikke registrert kulturminner i området jfr. temakart Rogaland. SEFRAK bygninger 
innforbi planområdet er regulert gjennom kart og bestemmelser.

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

11.4 Friluftsliv
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Friluftsliv og rekreasjon 
(friluftsområder, LNF-F/N, friområder 
m.m.)

x 1 1 Grønn

Det er ikke registrert friluftsinteresser i dette området utover det som er sikret gjennom 
eksisterende reguleringsplan og som videreføres.

11.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landbruk/kjerneområde for 
jordbruk/skogbruk

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.6 Landskapsvern og estetikk
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landskapsvern/estetikk X 1 1 Grønn

Vakre landskap X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.7 Terreng
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.8 Vegetasjon og markslag
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak
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Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vegetasjon og markslag X 1 1 Grønn .
Ikke kjent med spesielle forhold.

11.9 Lokalklima
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

=
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Lokalklima X 1 1 Grønn
Ikke kjent med spesielle forhold.

11.10 Miljøkonsekvenser
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser x 1 1 Grønn .
Ikke kjent med spesielle forhold.

11.11 Sol og skygge
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sol og skygge X 2 2 Gul .Deler

Planlagt bebyggelse i BK1 har gode solforhold, og tomta er tilnærmet flatt.

Solforhold kl. 10.00: Felles uteoppholdsareal er skyggelagt, samt uteareal og terrasser for 
bolihgene 1,2,3 og 4, med unntak av terrasse nr.5 som har gode solforhold.
Solforhold kl. 15.00: Svært gode solforhold på terrasse/uteareal tilhørende bolig nr.3,4,og 5, 
med unntak av terrasse/uteareal til nr.1 og 2 som er skyggelagt. Inngagangsparti til bolig nr. 
3,4 og 5 er skyggelagt. Svært solrikt på felles uteoppholdsareal.

Solforhold kl. 18.00: Bolig nr.1, 2 og 3 har svært gode solforhold på terrasser/utearealer. 
Eksisterende bebyggelse i sør skyggelegger uteareal til bolig nr. 4 og 5. Inngangspartier og 
kjøreareal for alle boligene i BK1 er skyggelagt. Svært solrikt på felles uteoppholdsareal.
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Forhold til naboeiendommer: Planlagt bebyggelse i BK1 gir ikke skyggekast på eksisterende 
bebyggelse i sør. Naboeiendom i nord får skyggekast fra planlagt bebyggelse på 
innkjøring/kjøreareal på sen ettermiddag (se soldiagram kl.18.00). Dette vurderes ikke som 
en vesentlig endring ifølge tiltakshaver.

Rådmannen vurderer at ny bolig i BF3 vil kunne gi skyggekast på naboeiendom i BF4 og en 
vil derfor fraråde at denne etableres. 

12. VURDERING OM PLANEN HAR VESENTLIG KONSEKVENS FOR MILJØ OG 
SAMFUNN / UTBYGGINGSAVTALE

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vesentlige konsekvenser for miljø og 
samfunn

X 1 1 Grønn

Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. Dette gjelder også ved en omdisponering av arealer i strid med 
kommuneplanen.  Rådmannen vurderer at den foreslåtte reguleringsplanen holder i 
hovedsak innforbi rammene i kommuneplanen jfr. byggeområder. En har foreslått vanlige 
fritidsboliger istedenfor reiseliv i den nedre delen uten at dette er kommentert spesielt fra  
tiltahaver. Dette er i tråd med ønsket fra de som allerede har fritidsboliger i området.

Rådmannen vurderer ikke at denne planen har vesentlige virkninger for miljø og samfunn og 
heller ikke at ev. avvik fra kommuneplanen er av en slik karakter at det medfører behov for 
konsekvensutredning jfr. § 4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger”.

13. NATURMANGFOLD
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Naturmangfold X 1 1 Grønn
Viser til saksutredningen ovenfor og en vurderer ikke at planen vil komme i konflikt med 
kjente forhold som berøres av loven. Det er heller ikke fremkommet uttaler eller andre 
vurderinger som skulle tilsi dette.

14. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen i hovedsak ivaretar de hensynene 
som er sentrale i forhold til denne type reguleringsplaner med de endringer som er foreslått i 
fremlegg til vedtak.

Det er kommet relativt mange uttaler fra naboer i forhold til hvilke alternativ en bør velge. De 
aller fleste av naboene/beboerne ønsker å videreføre eksisterende reguleringsplan når det 
gjelder lekeareal dvs. alt. 1. Grunneier ønsker å bygge ut. En viser her til riskpolitiske 
retningslinjer samt at BR-representanten går imot reduksjonen av lekearealet. Rådmannen 
vil i når det gjelder lekeareal legge avgjørende vekt på det som de som bor i området mener. 

Dette er et etablert boligområde og rådmannen vurderer at det er viktig å ivareta hensynet til 
naboer og da særlig regulerte fellesareal i form av leke/grøntområder. Dette har også noe 
med forutsigbarhet og fremtidig forebygging av konflikter samt å sikre gode bomiljø for alle. 
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Rådmannen anbefaler derfor at planens alt. 1 blir vedtatt med de endringene som 
fremkommer i fremlegg til vedtak.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen kjente.
Driftsmessige forhold Inneværende 

år
Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~
Alternative løsninger:
Forslag til reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien vedtas med 
følgende endringert:

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
320064 2287 bestemmelser_rev13.11.13.pdf
321517 2287 plankart_alt 1.pdf
319606 2287 plankart_alt 2.pdf

319464 Reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien -
planbeskrivelse.pdf

282901 2287 offentlig ettersyn_høringsuttalelser med kommentarer.docx
282497 myllarveien.doc
279105 Uttalelse reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien

278498 Uttalelse til reguleringsplan gnr. 13, bnr 574, 46 og 2490 m.fl. - Myllarsveien -
Hestnes

277738 Uttalelse til forslag til reguleringsendring gnr. 13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. -
Myllarsveien

277545 Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg - Reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 
2490 m.fl. - Myllarsveien

277239 Klage på reguleringsendring gnr. 13 bnr. 574, 46, 249 m. fl. - Myllarsveien
275998 Uttalelse til reguleringsendring gnr. 13 bnr. 46 m.fl. - Myllarsveien
274018 Høringsuttalelse reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien
273773 Innspill til høring - reguleringsendring Myllarsveien
222179 2287-situasjonsplan med arealer.pdf
229528 2287-Soldiagram.pdf
231173 Støyrapport
316518 Innspill til reguleringsplan for Myllarsveien gnr. 13 br. 574 m.fl.

314613 Uttalelse til ny høring - reguleringsendring gnr. 13 bnr. 574, 46 og 2490 m.fl. -
Myllarsveien - 2. alternativ

314183 Uttalelse til ny høring - reguleringsendring gnr 13 bnr 574, 46, 2490 m.fl -
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Myllarsveien - 2 alternativer

313416 Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 
2490 m.fl. - Myllarsveien

319448 Reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien -
terrengsnitt_fasader.pdf

319452 Reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien - trafikkanalyse 
Hestnesveien 2012.pdf

320065 2287 offentlig ettersyn_kommentarer til høringsuttalelsene..pdf
318596 Uttalelse til reguleringsendring gnr. 13 bnr. 46, 574, 2490 m.fl. - Myllarsveien

319090 Ny klage på reguleringsendring datert 11.11.13 - gnr. 13 bnr. 574,26,2490 m.fl. 
Myllarsveien

319091 Høringsuttalelse angående reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. 
Myllarsveien, 2 alternativer

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 06.07.2011 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Melding om oppstart av deltaljreguleringsplan for 
Myllarsveien, Hestnes gnr. 13 bnr. 574, 46, 2490 
m.fl.

3 I 13.07.2011 Statens vegvesen
Uttale til varsel om oppstart av 
detaljreguleringsplan gnr. 13 bnr. 574, 46 og 
2490 m.fl

2 X 22.07.2011 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 
m.fl. - Myllarsveien

4 I 25.08.2011 Rogaland 
fylkeskommune

Detaljregulering gnr. 13 bnr. 46 m.fl. - midlertidig 
uttalelse

5 I 09.09.2011 Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til oppstart av detaljregulering Myllarv. 
gnr. 13 bnr. 46 m.fl.

6 I 20.09.2011 BR- representant i 
plansaker

Uttalelse til oppstart av detaljreguleringsplan for 
Myllarveien gnr. 13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl.

8 I 08.11.2011 Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse - reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 
46, 2490 m.fl. - Myllarsveien

9 I 17.01.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Forslag til detaljreguleringsplan for Myllarsveien 
gnr. 13 bnr. 46 m.fl.

11 I 03.02.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Notat Myllarsveien gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. 
- barn og unge samt ute og oppholdsareal

12 I 14.02.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Justert planbeskrivelse og bestemmelser -
reguleringsendring for Myllarsveien

13 U 13.03.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Oppstartsmøte -Reguleringsendring gnr.13 bnr. 
574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien

14 I 23.03.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Tillegg til detaljreguleringsplan for Myllarsveien 
gnr. 13 bnr 46 mfl.

19 I 19.04.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Vedr. reguleringsplan for Myllarsveien -
støyrapport

15 I 20.04.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Vedr. reguleringsplan for Myllarsveien -
støyrapport og justerte bestemmelser

17 I 25.04.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen Myllarsvegen - fasader og perspektiv

16 I 03.05.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Myllarsveien - ute og oppholdsareal - justert 
vurdering og revidert situasjonsplan
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18 I 10.05.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen Soldiagram -  Myllarsveien

20 U 04.06.2012

STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
ROGALAND 
FYLKESKOMMUNE; 
RASMUSSEN DAG 
ARVE BOGE; 
MONG BERIT; 
MELHUS LILLIAN 
MARGRETE; 
LEIDLAND ARILD; 
KLIPPENBERG KÅRE; 
KARLSEN DAG VIDAR; 
HØGHAUG WENCHE; 
HOFFMANN ANNE 
MARIE; 
HESTNES TERJE; 
HESTNES REIDAR; 
HESTNES PER; 
HESTNES JAN H 
LARSEN; 
HESTNES HERMANN 
LUDVIG; 
HESTNES HELGA 
STURE; 
FURULØKKEN JAN 
GEORG; 
FURULØKKEN AUD; 
EINARSSON LOGI 
FREYR; 
EIGERSUND 
KOMMUNE;
BERGE BØRRE 
TRYGVE; 
BERGE AGNETTE; 
ANDERSEN JORUN

Varsel/informasjon om befaring

21 U 25.06.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Oppfølging av politisk vedtak -
reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 
m.fl. - Myllarsveien

22 I 26.02.2013 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 
m.fl. - Myllarsveien - plankart, snitt, trafikkanalyse 
m.m. alt 1 og alt 2

24 U 27.02.2013

STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
ROGALAND 
FYLKESKOMMUNE; 
RASMUSSEN DAG 
ARVE BOGE; 
MONG BERIT; 
MELHUS LILLIAN 
MARGRETE; 
LEIDLAND ARILD; 
KLIPPENBERG KÅRE; 
KARLSEN DAG VIDAR; 

Reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 
m.fl. - Myllarsveien - høring og offentlig ettersyn
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HØGHAUG WENCHE; 
HOFFMANN ANNE 
MARIE; 
HESTNES TERJE; 
HESTNES REIDAR; 
HESTNES PER; 
HESTNES JAN H 
LARSEN; 
HESTNES HERMANN 
LUDVIG; 
HESTNES HELGA 
STURE; 
FURULØKKEN JAN 
GEORG; 
FURULØKKEN AUD; 
EINARSSON LOGI 
FREYR; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
BERGE BØRRE 
TRYGVE; 
BERGE AGNETTE; 
ANDERSEN JORUN

25 U 27.02.2013

Tenisk avdeling ved 
kommunalsjef; 
Kultur og oppvekst ved 
kommunalsjef; 
Eigersund havnevesen; 
Bjarne Rosenblad; 
Mattilsynet; 
Roger Tengsareid; 
Helge Waage; 
Fiskeridirektoratet 
region sør; 
Kystverket; 
Barnas representant i 
plansaker; 
Felles brukerutvalg; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fiskarlaget Vest; 
Eigersund Fiskarlag; 
Dalane energi IKS; 
Anne-Grethe Woie; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Eivind Galtvik; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen; 
Eigersund politistasjon; 
Brannvesenet i Sør 
Rogaland IKS; 
Dalane Miljøverk

Reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 
m.fl. - Myllarsveien - høring og offentlig ettersyn

26 X 15.03.2013 Dag Kjetil Tonheim Innspill til høring - reguleringsendring 
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Myllarsveien

29 I 15.03.2013 Agnette Berge m.fl. Klage på reguleringsendring gnr. 13 bnr. 574, 46, 
249 m. fl. - Myllarsveien

27 I 19.03.2013 Dag Arve Rasmussen 
mfl. Agnette Berge 

Høringsuttalelse reguleringsendring gnr.13 bnr. 
574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien

28 I 02.04.2013 Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til reguleringsendring gnr. 13 bnr. 46 
m.fl. - Myllarsveien

31 I 09.04.2013 Kystverket Uttalelse til forslag til reguleringsendring gnr. 13 
bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien

32 I 15.04.2013 Statens vegvesen Uttalelse til reguleringsplan gnr. 13, bnr 574, 46 
og 2490 m.fl. - Myllarsveien - Hestnes

33 I 15.04.2013 Fiskeridirektoratet Uttalelse reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 
2490 m.fl. - Myllarsveien

35 I 29.04.2013 Barnas representant i 
plansaker

Høringsuttale - reguleringsendring gnr.13 bnr. 
574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien

36 I 14.05.2013 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Myllarsveien - kommentarer til innkomne 
merknader

38 U 11.11.2013

RASMUSSEN DAG 
ARVE BOGE; 
MONG BERIT; 
MELHUS LILLIAN 
MARGRETE; 
LEIDLAND ARILD; 
KLIPPENBERG KÅRE; 
KARLSEN DAG VIDAR; 
HØGHAUG WENCHE; 
HOFFMANN ANNE 
MARIE; 
HESTNES TERJE; 
HESTNES REIDAR; 
HESTNES PER; 
HESTNES JAN H 
LARSEN; 
HESTNES HERMANN 
LUDVIG; 
HESTNES HELGA 
STURE; 
FURULØKKEN JAN 
GEORG; 
FURULØKKEN AUD; 
EINARSSON LOGI 
FREYR; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
BERGE BØRRE 
TRYGVE; 
BERGE AGNETTE; 
ANDERSEN JORUN

Ny høring - reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 
46, 2490 m.fl. - Myllarsveien - 2 alternativer

39 U 27.11.2013

Norges vassdrags- og 
energidirektorat; 
Eigersund havnevesen; 
Mattilsynet; 
Fiskeridirektoratet 
region sør; 
Kystverket; 

Ny høring - reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 
46, 2490 m.fl. - Myllarsveien - 2 alternativer
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Rogaland 
fylkeskommune; 
Eigersund Fiskarlag; 
Dalane energi IKS; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen; 
Brannvesenet i Sør 
Rogaland IKS; 
Dalane Miljøverk

40 N 27.11.2013 Ny høring - reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 
46, 2490 m.fl. - Myllarsveien - 2 alternativer

42 I 11.12.2013 Kystverket
Uttalelse til ny høring - reguleringsendring gnr 13 
bnr 574, 46, 2490 m.fl - Myllarsveien - 2 
alternativer

44 I 11.12.2013 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Innspill til reguleringsplan for Myllarsveien gnr. 13 
br. 574 m.fl.

43 I 12.12.2013 Statens vegvesen
Uttalelse til ny høring - reguleringsendring gnr. 13 
bnr. 574, 46 og 2490 m.fl. - Myllarsveien - 2. 
alternativ

46 I 05.01.2014

BERGE AGNETTE; 
RASMUSSEN DAG 
ARVE BOGE; 
HOFFMANN ANNE 
MARIE; 
EINARSSON LOGI 
FREYR

Ny klage på reguleringsendring datert 11.11.13 -
gnr. 13 bnr. 574,26,2490 m.fl. Myllarsveien

47 I 10.01.2014

EINARSSON LOGI 
FREYR; 
HØGHAUG WENCHE; 
RASMUSSEN DAG 
ARVE BOGE; 
BERGE AGNETTE; 
HOFFMANN ANNE 
MARIE; 
Mariann Mong 
Rasmussen

Høringsuttalelse angående reguleringsendring 
gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. Myllarsveien, 2 
alternativer

45 I 10.01.2014 Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til reguleringsendring gnr. 13 bnr. 46, 
574, 2490 m.fl. - Myllarsveien

48 I 20.01.2014 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Kommentarer til høringsuttaler og plankart -
reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 
m.fl. - Myllarsveien

Parter i saken:
            
N ANDERSEN JORUN HESTNESVEIEN 238 4370 EGERSUND
N BERGE AGNETTE MYLLARSVEIEN 2 4370 EGERSUND
N BERGE BØRRE 

TRYGVE
GITLEVEIEN 5 4370 EGERSUND

N EIGERSUND Postboks 580 4379 EGERSUND
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KOMMUNE
N EINARSSON LOGI 

FREYR
GITLEVEIEN 3 4370 EGERSUND

N FURULØKKEN AUD HESTNESVEIEN 236 4370 EGERSUND
N FURULØKKEN JAN 

GEORG
HESTNESVEIEN 236 4370 EGERSUND

N HESTNES HELGA 
STURE

RINDAVEIEN 13 4370 EGERSUND

N HESTNES HERMANN 
LUDVIG

MYLLARSVEIEN 5 4370 EGERSUND

N HESTNES JAN H 
LARSEN

MYLLARSVEIEN 8 4370 EGERSUND

N HESTNES PER HESTNESVEIEN 241 4370 EGERSUND
N HESTNES REIDAR RINDAVEIEN 13 4370 EGERSUND
N HESTNES TERJE KABELHUSVEIEN 13 4370 EGERSUND
N HOFFMANN ANNE 

MARIE
MYLLARSVEIEN 6 4370 EGERSUND

N HØGHAUG WENCHE GITLEVEIEN 3 4370 EGERSUND
N KARLSEN DAG VIDAR HESTNESVEIEN 238 4370 EGERSUND
N KLIPPENBERG KÅRE HYVINGEVEIEN 21 4370 EGERSUND
N LEIDLAND ARILD VIKINGVEIEN 12 4370 EGERSUND
N MELHUS LILLIAN 

MARGRETE
SLETTEIDVEIEN 80 4370 EGERSUND

N MONG BERIT HESTNESVEIEN 209 4370 EGERSUND
N RASMUSSEN DAG 

ARVE BOGE
GITLEVEIEN 1 4370 EGERSUND

N ROGALAND 
FYLKESKOMMUNE

Postboks 130 4001 STAVANGER

N STATENS VEGVESEN 
REGION VEST

Askedalen 4 6863 LEIKANGER
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Eigersund kommune
Postboks 580
4379 Egersund

                      Vår ref.: RKT      Dato: 
10.06.14

Svar på klager til reguleringsendring for boliger gnr 13 bnr 574, 46, 2490 mfl. 
Myllarsveien.

Til kunngjøring av vedtatt reguleringsendring for boliger – gnr 13 bnr 574, 46, 2490 mfl. –
Myllarsveien er det kommet to klager fra beboere i Myllarsveien, Gitleveien og Kabelhusveien. 
På vegne av tiltakshaver Aktiv Eiendomsutvikling ASkommer vi med følgende svar på klage 
datert 28.05.14 fra grunneiere i Gitleveien 1, 2, 3, 5, 7, 9, Myllarsveien 6 og Kabelhusveien 25, og 
klage datert 25.05.14 fra Wenche Høghaug og Logi Freyr Einarsson - grunneiere Gitleveien 3.

Beboere i Gitleveien og Myllarsveienhar tidligere i den formelle saksgangen kommet med felles 
uttale, til offentlig ettersyn. Merknadene gikk i korthet ut på størrelsen på regulert lekeplass, 
trafikksikkerhet, ny boligtomt og formspråk/utforming av planlagt konsentrert bebyggelse. 
Merknadene er besvart/kommentert av forslagsstiller før ny behandling i planutvalget.   

I Myllarsveien er det i gjeldende plan fra 1999 avsatt areal til offentlig lekeplass. Arealet er 
imidlertid aldri blitt innløst eller opparbeidet til dette formålet. Kommunen har til nå vist liten 
interesse for å opparbeide arealet, og har i planprosessen signalisert at de ikke ønsker denne 
lekeplassen som offentlig. Med bakgrunn i dette er lekeplassen regulert som felles for de 
eiendommer som naturlig sokner til området, herunder boligene i Myllarsveien og Gitleveien. 

Det er i dag to store offentlige lekeplasser like ved Myllarsveien,en i Kabelhusveien og en nord 
for Hestnesveien. Sistnevnte forutsetter krysning av Hestnesveien og vil derfor være mest aktuelt 
for barn i skolepliktig alder. Reguleringsplanen legger til rette for etablering av fortau på 
sørsiden av Hestnesveien fra Myllarsveien. Fortauet vil ligge på eiendom 13/46. Etablering av 
fortau vil gi muligheter for krysning av Hestnesveien der den er mindre trafikkert, sør for 
Myllarsveien. Avstanden fra der fortauet slutter til Kabelhusveien er ca. 100 meter. Det vurderes 
ikke som et trafikksikkerhetsproblem å ferdes på veikanten på denne strekningen. Alternativt
kan man benytte regulert tursti i friområdet sørøst i planområdet, som er en trafikksikker 
gangforbindelse mellom Myllarsveien og Kabelhusveien. 
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Med tanke på de boliger som naturlig sokner til lekeplassen i Myllarsveien og tilgjengelige 
lekearealer i nærmiljøet, vurderes 230 kvm som tilstrekkelig areal til lek. Kvaliteten på 
uteområdet vurderes som viktigere enn størrelsen. Uteområder som ikke blir brukt og 
vedlikeholdt virker negativt. Samtidig er dette et overkommelig areal for naboer å skjøtte og 
vedlikeholde. 

I vedtaket fra kommunestyret ble det fremmet krav om at gangforbindelsen mellom lekeplassen 
i Myllarsveien og Gitleveien, slik den fremkommer i gjeldende plan fra 1999, også skal inngå i 
planens begrensning. Gangforbindelsen ligger dels på eiendommen i Gitleveien 1 og 3, og er 
regulert i tråd med gjeldende plan.

Jfr. plan- og bygningslovens § 1-9 er det ikke adgang å klage over forhold som er avgjort 
tidligere i plansaken, dvs. at et vedtak ikke kan påklages på grunnlag av de rammer som fremgår 
av reguleringsplanen. Mottatte klager tilfører ingen nye momenter i saken, med unntak av 
forholdet knyttet til gangforbindelsen. Siden dette forholdet kom i sluttbehandlingen av planen, 
har det ikke vært drøftet tidligere i planprosessen. Imidlertid vil denne gangforbindelsen sikre en 
trygg og rask atkomst for barna som bor i Gitleveien til både lekeplassen i Myllarsveien og i
Kabelhusveien. Dersom gangforbindelsen tas ut av planområdet, vil den likevel være stadfestet i 
gjeldende plan fra 1999.

Vi kan med bakgrunn i overnevnte ikke se at det er fremkommet nye opplysninger som kan 
bidra til at vedtaket må omgjøres eller oppheves. Viber med dette om at klagene avvises.

Vennlig hilsen
Kristiansen & Selmer-Olsen AS

Sivilarkitekter

Ragnhild Kaggestad Tamburstuen
reguleringsarkitekt - landskapsarkitekt

Kopi: Aktiv Eiendomsutvikling AS
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato:  01.10.2014
Arkiv: :GBR-49/93, FA-L42
Arkivsaksnr.:
11/1420
Journalpostløpenr.:
14/26121

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak
Jarle Valle
Byggesakssjef
51 46 83 20
jarle.valle@eigersund.kommune.no

      

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
201/14 Planteknisk utvalg 21.10.2014

Bruksendring fra 1 boenhet til 2 boenheter gnr. 49 bnr. 93 - Kurt 
Helland, Skrafjellveien 6
  
Sammendrag:
Det ble i bygningsrådet den 20.08.87, sak 176/87, gitt tillatelse til oppføring av enebolig på 
eiendommen gnr. 49, bnr. 93. Tegningene som ble godkjent i saken viser en underetasje som 
inneholder garasje, sluse og 3 disponible rom. Det er også vist trapp fra underetasjen til 1. etasje. 
Det er nå etablert en egen boenhet i underetasjen som leies ut. Helland har to ganger søkt om 
tillatelse til etablering av en egen boenhet i underetasjen, men begge gangene er saksbehandlingen 
stanset på grunn av mangler ved søknadene. Byggesaksjefen har i brev og på telefon til tiltakshaver 
og de aktuelle ansvarlige søkerne opplyst om kravene til nødvendig dokumentasjon. Helland hevder 
at han har fått godkjent rommene i underetasjen slik de fremstår i dag. Byggesakssjefen finner ikke 
dokumentasjon på at så er tilfelle.
Advokat Magnus Grøsfjeld hevder i skriv datert 07.08.14 at Kurt Helland har innsendt fullstendig 
søknad om bruksendring den 28.06.13.  Byggesakssjefen har i foreløpig svar datert 30.11.13 opplyst 
om mangler i søknaden. Søknaden ble sendt i retur den 23.12.13 uten behandling da nødvendig 
dokumentasjon ikke var mottatt.  
Det anbefales at Helland pålegges å avvikle den ulovlige bruken av underetasjen og ilegges 
dagmulkter dersom pålegget ikke etterkommes innen fristen. Det anbefales at Kurt Helland ilegges et 
gebyr for det merarbeid kommunen har hatt i forbindelse med de ulovlige byggearbeidene.

Saksgang:
Saken behandles av Planteknisk utvalg. Partene har klagerett på vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 01.10.2014:
1. Planteknisk utvalg pålegger i samsvar med gitt forhåndsvarsel hjemmelshaver til eiendommen 

gnr. 49, bnr. 93 Kurt Helland å stanse den ulovlige bruken av underetasjen innen 6 måneder etter 
at endelig vedtak i saken foreligger. 

2. Planteknisk utvalg ilegger samtidig hjemmelshaver på gnr. 49, bnr. 93, tvangsmulkt i form av 
dagmulkter på kr. 200,- per kalenderdag fra fristens utløp, jf. punkt 1, til vedtaket er 
etterkommet. 
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3. Kurt Helland ilegges et gebyr for det merarbeid Eigersund kommune har hatt i forbindelse med 
de ulovlige byggearbeidene, kr. 9.600,- jf. gebyrregulativ for byggesaker i Eigersund kommune, 
kap. 3.5.h.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens §§ 32-2, 32-3 og 32-5, jf. gebyrregulativ for byggesaker 
i Eigersund kommune, kap. 3.5.h.

Eventuell tidligere politisk behandling:

26.08.2014 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo slikt utsettelsesforslag:
«Saken sendes tilbake til administrasjonene.»

Votering utsettelsesforslag:
Berentsens forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-153/14 Vedtak:

Saken sendes tilbake til administrasjonene.

Vedtaket er enstemmig.

Andre opplysninger / fakta i saken:

Historikk.
Det ble i bygningsrådet den 20.08.87, sak 176/87, gitt tillatelse til oppføring av enebolig på gnr. 49, 
bnr. 93. De tegningene som ble godkjent i denne saken viser en underetasje som inneholder garasje, 
sluse og 3 disponible rom. Det er også vist trapp fra underetasjen til 1. etasje.

Midlertidig brukstillatelse ble utstedt den 25.04.89. I denne står det bl.a.:
«Innvendig: - kjelleren må innredes og isoleres forskriftsmessig.» 
Fristen som ble gitt var 6 måneder.

På de samme tegningene som ble godkjent den 20.08.87 er det den 21.04.89 skrevet på følgende av 
bygningssjefens saksbehandler: 
«Bygget er utført i henhold til tegningene.»
Det vil si at bygget på det tidspunktet ikke var innredet med boligdel i underetasjen.
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Det ble den 11.08.88, sak 70/88, tillatt endringer i bygget, men disse endringene omfatter ikke 
underetasjen. Det ble da godkjent en vinterhage i 1. etasje. Se vedlagt utsnitt av tegning. Det ble 
tillatt endret tak den 06.05.09.

Den 07.11.01 ga byggesakssjefen tillatelse til et tilbygg på vestsiden av bolighuset, ca. 26 m2. Det ble 
samtidig gitt tillatelse til et frittstående redskapshus på ca. 44 m2 nord for tilbygget. Den 19.12.03 
skrev byggesakssjefen til Kurt Helland og gjorde oppmerksom på at det redskapshuset som var under 
oppføring ikke var i samsvar med gitt tillatelse. Han ba om en uttalelse innen den 15.01.04. Den 
23.01.04 skrev byggesakssjefen på ny til Helland og ba om reviderte tegninger og en skriftlig 
orientering. Når disse opplysningene forelå ville byggesakssjefen vurdere om byggearbeidet kunne 
fortsette eller om det måtte sendes inn revidert søknad for endringene. Det foreligger ikke noen 
tilbakemelding i kommunens byggesaksarkiv.

Den 20.06.11 søkte Visjon Bygg AS på vegne av tiltakshaver Kurt Helland om tillatelse til bruksendring 
fra en bruksenhet til to bruksenheter. Søknaden var vedlagt en tegning av underetasjen som synes å 
være i samsvar med dagens innredning av underetasjen.

Den 29.07.11 svarte byggesakssjefen i brev at tiltaket var avhengig av dispensasjon fra formål i 
kommuneplanen (LNF-formål). Det etterlyses søknad om ansvarsretter for annet enn 
søkerfunksjonen.

Den 23.08.11 ble det avholdt forhåndskonferanse mellom tiltakshaver, Ove Klausen på vegne av 
Visjon Bygg AS og kommunens saksbehandler. Av referatet fremgår det bl.a. at omsøkt tiltak
forutsetter dispensasjon fra formål i kommuneplanen, at det må sendes inn ansvarsretter for 
tømrerarbeid og rørleggerarbeid samt våtromsarbeid, og grunngitt dispensasjonssøknad. Det må 
også innhentes tillatelse fra Statens vegvesen angående avkjørsel. Videre måtte tiltakshaver sjekke 
om avløpsanlegget er dimensjonert for to boenheter.

Den 26.08.13 forelå tillatelse fra Statens vegvesen.

Den 28.06.13 søkte Kurt Helland om tillatelse til bruksendring fra enebolig til tomannsbolig. 

Den 30.11.13 skrev byggesakssjefen til Helland at søknaden hadde mangler og at den ikke kunne 
behandles før angitte vilkår er oppfylt. 

Den 23.12.13 sendte byggesakssjefen søknaden i retur. Helland ble bedt om å ta kontakt med 
ansvarlig byggefirma for å få utarbeidet søknad.

Den 02.07.14 var byggesakssjefen på en varslet befaring i underetasjen, og konstaterte da at 
underetasjen er tatt i bruk som en selvstendig boenhet som er leid ut. 

Den 02.07.14 sendte byggesakssjefen brev til Kurt Helland der man redegjorde for saken og 
befaringen. I dette brevet ble det bl.a. orientert om at det er fortsatt mulig å søke om tillatelse til å 
innrede en boenhet i underetasjen men da må det leveres inn en komplett søknad. 

Den 07.08.14 hevder Advokat Magnus Grøsfjeld at Kurt Helland har innsendt fullstendig søknad om 
bruksendring den 28.06.13.  

Forhåndsvarsel om pålegg.
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I brevet fra byggesakssjefen den 02.07.14 ble det forhåndsvarslet at byggesakssjefen vurderer å 
fremme en sak til Planteknisk utvalg der det kan bli fattet vedtak med pålegg om at den ulovlige 
bruken av underetasjen opphører innen 6 måneder etter at endelig vedtak i saken foreligger. Vedtak 
kan også inneholde en tvangsmulkt fra fristens utløp inntil et pålegg er etterkommet. Tvangsmulkten 
kan få form av dagbøter i en størrelse på kr 200,- per kalenderdag fra fristens utløp inntil vedtaket er 
etterkommet. Dersom et pålegg ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil pålegget kunne følges opp 
med forelegg som kan få samme virkning som en rettskraftig dom. Et eventuelt vedtak med pålegg vil 
være hjemlet i plan- og bygningsloven § 32. I brevet ble det også tatt med at det er aktuelt å ilegge 
Helland gebyr for det merarbeid kommunen har i forbindelse med de ulovlige byggearbeidene som 
er foretatt, kr 9.600,-.

Den 14.07.14 svarte Helland i brev til byggesakssjefen følgende:

Advokat Magnus Grøsfjeld har i skriv datert 07.08.14 opplyst:
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Den 30.11.13 skrev byggesakssjefen til Helland at søknaden hadde mangler og at den ikke kunne 
behandles før angitte vilkår er oppfylt:
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Saksbehandlers vurderinger:

Etter byggesakssjefens vurdering er det ikke gitt tillatelse til å ha en boenhet i underetasjen, og det 
er heller ikke gitt tillatelse til å ha rom av typen «hoveddel» i denne etasjen. 
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Den tegningen som er stemplet og undertegnet av bygningssjefen den 21.04.89 har følgende 
standardtekst på stempelet: «Bygget er utført i henhold til tegningene.»  Denne tegningen viser 
følgende rom i underetasjen i tillegg til garasje: 3 disponible rom, sluse og trapp opp til 1. etasje. 
Byggesakssjefen finner det ikke sannsynlig at bygningssjefen i 1989 skrev under og stemplet en 
tegning som ikke var i samsvar med det som var bygget på det tidspunktet.

Det som står i midlertidig brukstillatelse som er datert den 25.04.89: «Innvendig: - kjelleren må 
innredes og isoleres forskriftsmessig.» tyder etter byggesakssjefens vurdering på at det på det 
tidspunkt bygningssjefen gjennomførte sin befaring, var ikke underetasjen innredet og isolert.

Byggesakssjefen er ikke enig med Helland i at dører og vinduer i underetasjen ikke stemmer med 
tegningen som kommunen har sendt til ham. Plassering av vinduer og dør samsvarer godt mellom de 
tegningene som ble stemplet i 1989 og den tegningen som nå er sendt inn, med unntak av to vinduer 
på vestsiden av bygningen som er kommet med på den tegningen som nå er sendt inn. Disse 
vinduene kan ha vært der på det tidspunktet bygningssjefen skrev under på at bygget var oppført i 
samsvar med tegningene, uten at han fant det nødvendig å påpeke det. Når man sammenholder de 
tegningene som er stemplet som godkjent og at det er bekreftet at bygningen er bygget i henhold til 
tegningene med teksten på den midlertidige brukstillatelsen, er det meget usannsynlig at 
underetasjen var innredet den 25.04.89. 

Byggesakssjefen er av den oppfatning at Helland har innredet boenhet i underetasjen etter at det var 
gitt midlertidig brukstillatelse, og uten at det er gitt tillatelse til en slik innredning av underetasjen.
Helland har to ganger søkt om tillatelse til etablering av en egen boenhet i underetasjen, men begge 
gangene kunne saksbehandlingen ikke fullføres på grunn av mangler ved søknadene. Byggesaksjefen 
har i brev og på telefon til tiltakshaver og de aktuelle ansvarlige søkerne opplyst om kravene til 
nødvendig dokumentasjon. Jamfør plan- og bygningsloven og byggeteknisk forskrift som har formelle 
krav til dokumentasjon i en søknad om bruksendring. Helland hevder at han har fått godkjent 
rommene i underetasjen slik de fremstår i dag. Byggesakssjefen finner ikke dokumentasjon på at så 
er tilfelle.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.
Driftsmessige forhold Inneværende år Neste år År 3
Sum
Investeringsmessige forhold Inneværende 

år
Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
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Planteknisk utvalg pålegger byggesakssjefen å gi tillatelse til bruksendring av underetasjen i bolighus 
på gnr. 49, bnr. 93 når nødvendige søknadsdokumenter og dokumentasjoner er mottatt og 
nødvendige dispensasjoner er omsøkt og gitt.

Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens §§ 19-2, 20-1, 21-4.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

352578 Bruksendring fra 1 boenhet til 2 boenheter m.v. gnr. 49 bnr. 93 - Kurt Helland, Skrafjellveien 
6, Tengs

349520 Bruksendring fra 1 boenhet til 2 boenheter gnr. 49 bnr. 93 - Kurt Helland, Skrafjellveien 6. 
Forhåndsvarsel om pålegg.

351716 Merknader til sak - bruksendring fra 1 boenhet til 2 boenheter gnr. 49 bnr. 93 - Kurt Helland, 
Skrafjellveien 6

299231 Tegning
299228 Situasjonskart
352980 Foto Skrafjellveien 6.pdf
352981 Godkjent tilbygg 1988.pdf
352982 Godkjente tegninger 1987 og 1989.pdf
352985 Fotografi fra desember 2003.pdf
352984 Midlertidig brukstillatelse 1989.pdf
361568 medling 06 05 09.pdf
353594 Bruksendring fra 1 boenhet til 2 boenheter gnr. 49 bnr. 93 - Kurt Helland
353595 Plantegning

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 21.06.2011 DKT Eiendom AS
Ett-trinns søknadsbehandling - bruksendring fra 1 
boenhet til 2 boenheter gnr. 49 bnr. 93, 
Skrafjellveien 6

2 I 18.07.2011 Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS Revidert situasjonskart
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3 U 29.07.2011 Vision Bygg A/S Foreløpig svar - Bruksendring antall boenheter, 
gnr. 49, bnr. 93

4 I 08.08.2011 DKT Eiendom Bruksendring fra 1 boenhet til 2 boenheter gnr. 
49 bnr. 93 - ber om møte

5 U 23.08.2011 Vision Bygg AS
Referat forhåndskonferanse - Bruksendring fra 1 
boenhet til 2 boenheter gnr. 49 bnr. 93 - Kurt 
Helland, Skrafjellveien 6

7 I 28.06.2013 Kurt Helland Bruksendring fra 1 boenhet til 2 boenheter gnr. 
49 bnr. 93 - Kurt Helland, Skrafjellveien 6

6 I 26.08.2013 Statens vegvesen
FV 51 tillatelse til å nytte eksisterende avkjørsel 
til 1 ekstra boenhet på gnr. 49 bnr. 93, 
Skrafjellveien 6

8 U 30.11.2013 Vision Bygg AS
Foreløpig svar - Bruksendring fra 1 boenhet til 2 
boenheter gnr. 49 bnr. 93 - Kurt Helland, 
Skrafjellveien 6

9 U 23.12.2013 Vision Bygg AS
Sak sendes i retur uten behandling -
Bruksendring fra 1 boenhet til 2 boenheter gnr. 
49 bnr. 93 - Kurt Helland, Skrafjellveien 6

10 U 24.06.2014 Kurt Helland Bruksendring fra 1 boenhet til 2 boenheter gnr. 
49 bnr. 93 - Kurt Helland, Skrafjellveien 6. Tilsyn.

11 U 02.07.2014 Kurt Helland
Bruksendring fra 1 boenhet til 2 boenheter gnr. 
49 bnr. 93 - Kurt Helland, Skrafjellveien 6. 
Forhåndsvarsel om pålegg.

12 I 14.07.2014 Kurt Helland
Merknader til sak - bruksendring fra 1 boenhet til 
2 boenheter gnr. 49 bnr. 93 - Kurt Helland, 
Skrafjellveien 6

14 I 08.08.2014 Torstrup Grøsfjeld Bruksendring fra 1 boenhet til 2 boenheter gnr. 
49 bnr. 93 - Kurt Helland

15 U 15.08.2014 Kurt Helland Varsel/informasjon om befaring

Parter i saken:

            
TIL Kurt Helland Skrafjellveien 6 4370 EGERSUND
P Torstrup Grøsfjeld Postboks 140 Sentrum 4005 STAVANGER
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 04.08.2014
Arkiv: :GBR-49/93, FA-L42
Arkivsaksnr.:
11/1420
Journalpostløpenr.:
14/21235

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak
Jarle Valle
Byggesakssjef
51 46 83 20
jarle.valle@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
153/14 Planteknisk utvalg 26.08.2014

Bruksendring fra 1 boenhet til 2 boenheter m.v. gnr. 49 bnr. 93 -
Kurt Helland, Skrafjellveien 6, Tengs
  

Sammendrag:
Det ble i bygningsrådet den 20.08.87, sak 176/87, gitt tillatelse til oppføring av enebolig på 
eiendommen gnr. 49, bnr. 93. Tegningene som ble godkjent i saken viser en underetasje som 
inneholder garasje, sluse og 3 disponible rom. Det er også vist trapp fra underetasjen til 1. etasje. 
Det er nå etablert en egen boenhet i underetasjen som leies ut. Helland har to ganger søkt om 
tillatelse til etablering av en egen boenhet i underetasjen, men begge gangene er saksbehandlingen 
stanset på grunn av mangler ved søknadene. Byggesaksjefen har i brev og på telefon til tiltakshaver 
og de aktuelle ansvarlige søkerne opplyst om kravene til nødvendig dokumentasjon. Helland hevder 
at han har fått godkjent rommene i underetasjen slik de fremstår i dag. Byggesakssjefen finner ikke 
dokumentasjon på at så er tilfelle.
Det anbefales at Helland pålegges å avvikle den ulovlige bruken av underetasjen og ilegges 
dagmulkter dersom pålegget ikke etterkommes innen fristen. Det anbefales videre at det 
forhåndsvarsles pålegg om å bygge om vinterhagen slik at den kommer i samsvar med gitt tillatelse
og at baldakinen på framsiden av huset fjernes. Det anbefales at Kurt Helland ilegges et gebyr for det 
merarbeid kommunen har hatt i forbindelse med de ulovlige byggearbeidene.

Saksgang:
Saken behandles av Planteknisk utvalg. Partene har klagerett på vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 04.08.2014:

1. Planteknisk utvalg pålegger i samsvar med gitt forhåndsvarsel hjemmelshaver til eiendommen gnr. 
49, bnr. 93 Kurt Helland å stanse den ulovlige bruken av underetasjen innen 6 måneder etter at 
endelig vedtak i saken foreligger. 

2. Planteknisk utvalg ilegger samtidig hjemmelshaver på gnr. 49, bnr. 93, tvangsmulkt i form av 
dagmulkter på kr. 200,- per kalenderdag fra fristens utløp, jf. punkt 1, til vedtaket er etterkommet. 

3. Det forhåndsvarsles at det kan bli gitt pålegg om å bygge om vinterhagen som det ble gitt tillatelse 
til den 11.08.88, sak 70/88, slik at den kommer i samsvar med gitt tillatelse, samt pålegg om å fjerne 
baldakinen på østsiden av huset som er oppført uten tillatelse. Kurt Helland gis anledning til å uttale 
seg til disse forhåndsvarslene innen 3 uker fra mottak av vedtaket. Byggesakssjefen gis fullmakt til å 
fatte vedtak med pålegg etter at uttalefristen er omme.
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4. Kurt Helland ilegges et gebyr for det merarbeid Eigersund kommune har hatt i forbindelse med de 
ulovlige byggearbeidene, kr. 9.600,- jf. gebyrregulativ for byggesaker i Eigersund kommune, kap. 
3.5.h.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens §§ 32-2, 32-3 og 32-5, jf. gebyrregulativ for byggesaker i 
Eigersund kommune, kap. 3.5.h.

26.08.2014 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo slikt utsettelsesforslag:
«Saken sendes tilbake til administrasjonene.»

Votering utsettelsesforslag:
Berentsens forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-153/14 Vedtak:

Saken sendes tilbake til administrasjonene.

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Historikk.
Det ble i bygningsrådet den 20.08.87, sak 176/87, gitt tillatelse til oppføring av enebolig på gnr. 49, 
bnr. 93. De tegningene som ble godkjent i denne saken viser en underetasje som inneholder garasje, 
sluse og 3 disponible rom. Det er også vist trapp fra underetasjen til 1. etasje. 

Midlertidig brukstillatelse ble utstedt den 25.04.89. I denne står det bl.a.:
«Innvendig: - kjelleren må innredes og isoleres forskriftsmessig.» 
Fristen som ble gitt var 6 måneder.

På de samme tegningene som ble godkjent den 20.08.87 er det den 21.04.89 skrevet på følgende av 
bygningssjefens saksbehandler: 
«Bygget er utført i henhold til tegningene.»
Det vil si at bygget på det tidspunktet ikke var innredet med boligdel i underetasjen.

Det ble den 11.08.88, sak 70/88, tillatt endringer i bygget, men disse endringene omfatter ikke 
underetasjen. Det ble da godkjent en vinterhage i 1. etasje. Se vedlagt utsnitt av tegning. Dagens 
utforming av tilbygget avviker i betydelig grad fra den tillatelsen som ble gitt i 1988. Et foto som ble 
tatt den 17.12.03 i forbindelse med bygging av redskapshus, viser at på det tidspunktet var 
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vinterhagen bygget i samsvar med tillatelsen fra 1988. Etter 2003 er det bygget på en loftsetasje over 
vinterhagen. 

Den 07.11.01 ga byggesakssjefen tillatelse til et tilbygg på vestsiden av bolighuset, ca. 26 m2. Det ble 
samtidig gitt tillatelse til et frittstående redskapshus på ca. 44 m2 nord for tilbygget. Den 19.12.03 
skrev byggesakssjefen til Kurt Helland og gjorde oppmerksom på at det redskapshuset som var under 
oppføring ikke var i samsvar med gitt tillatelse. Han ba om en uttalelse innen den 15.01.04. Den 
23.01.04 skrev byggesakssjefen på ny til Helland og ba om reviderte tegninger og en skriftlig 
orientering. Når disse opplysningene forelå ville byggesakssjefen vurdere om byggearbeidet kunne
fortsette eller om det måtte sendes inn revidert søknad for endringene. Det foreligger ikke noen 
tilbakemelding i kommunens byggesaksarkiv.

Den 20.06.11 søkte Visjon Bygg AS på vegne av tiltakshaver Kurt Helland om tillatelse til bruksendring 
fra en bruksenhet til to bruksenheter. Søknaden var vedlagt en tegning av underetasjen som synes å 
være i samsvar med dagens innredning av underetasjen.

Den 29.07.11 svarte byggesakssjefen i brev at tiltaket var avhengig av dispensasjon fra formål i 
kommuneplanen (LNF-formål). Det etterlyses søknad om ansvarsretter for annet enn 
søkerfunksjonen.

Den 23.08.11 ble det avholdt forhåndskonferanse mellom tiltakshaver, Ove Klausen på vegne av 
Visjon Bygg AS og kommunens saksbehandler. Av referatet fremgår det bl.a. at omsøkt tiltak 
forutsetter dispensasjon fra formål i kommuneplanen, at det må sendes inn ansvarsretter for 
tømrerarbeid og rørleggerarbeid samt våtromsarbeid, og grunngitt dispensasjonssøknad. Det må 
også innhentes tillatelse fra Statens vegvesen angående avkjørsel. Videre måtte tiltakshaver sjekke 
om avløpsanlegget er dimensjonert for to boenheter.

Den 26.08.13 forelå tillatelse fra Statens vegvesen.

Den 28.06.13 søkte Kurt Helland om tillatelse til bruksendring fra enebolig til tomannsbolig. 

Den 30.11.13 skrev byggesakssjefen til Helland at søknaden hadde mangler og at den ikke kunne 
behandles før angitte vilkår er oppfylt. 

Den 23.12.13 sendte byggesakssjefen søknaden i retur. Helland ble bedt om å ta kontakt med 
ansvarlig byggefirma for å få utarbeidet søknad.

Den 02.07.14 var byggesakssjefen på en varslet befaring i underetasjen, og konstaterte da at 
underetasjen er tatt i bruk som en selvstendig boenhet som er leid ut. 

Den 02.07.14 sendte byggesakssjefen brev til Kurt Helland der man redegjorde for saken og 
befaringen. I dette brevet ble det bl.a. orientert om at det er fortsatt mulig å søke om tillatelse til å 
innrede en boenhet i underetasjen, godkjenning av dagens utforming av vinterhagen og baldakinen. 
Men da må det leveres inn en komplett søknad. 

Observerte endringer på bygget.
Det tilbygget som er bygget på sørsiden av 1. etasje er atskillig større enn det som godkjent tegning 
fra 1988 viser. Det er i tillegg bygget en baldakin på framsiden av huset. Denne fasadeendringen 
finner vi ikke i kommunens byggesaksarkiv.

Forhåndsvarsel om pålegg.
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I brevet fra byggesakssjefen den 02.07.14 ble det forhåndsvarslet at byggesakssjefen vurderer å 
fremme en sak til Planteknisk utvalg der det kan bli fattet vedtak med pålegg om at den ulovlige 
bruken av underetasjen opphører innen 6 måneder etter at endelig vedtak i saken foreligger. Vedtak 
kan også inneholde en tvangsmulkt fra fristens utløp inntil et pålegg er etterkommet. Tvangsmulkten 
kan få form av dagbøter i en størrelse på kr 200,- per kalenderdag fra fristens utløp inntil vedtaket er 
etterkommet. Dersom et pålegg ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil pålegget kunne følges opp 
med forelegg som kan få samme virkning som en rettskraftig dom. Et eventuelt vedtak med pålegg vil 
være hjemlet i plan- og bygningsloven § 32. I brevet ble det også tatt med at det er aktuelt å ilegge 
Helland gebyr for det merarbeid kommunen har i forbindelse med de ulovlige byggearbeidene som 
er foretatt, kr 9.600,-.

Den 14.07.14 svarte Helland i brev til byggesakssjefen følgende:

Saksbehandlers vurderinger:
Etter byggesakssjefens vurdering er det ikke gitt tillatelse til å ha en boenhet i underetasjen, og det er 
heller ikke gitt tillatelse til å ha rom av typen «hoveddel» i denne etasjen.

Den tegningen som er stemplet og undertegnet av bygningssjefen den 21.04.89 har følgende 
standardtekst på stempelet: «Bygget er utført i henhold til tegningene.»  Denne tegningen viser 
følgende rom i underetasjen i tillegg til garasje: 3 disponible rom, sluse og trapp opp til 1. etasje. 
Byggesakssjefen finner det ikke sannsynlig at bygningssjefen i 1989 skrev under og stemplet en 
tegning som ikke var i samsvar med det som var bygget på det tidspunktet.

Det som står i midlertidig brukstillatelse som er datert den 25.04.89: «Innvendig: - kjelleren må 
innredes og isoleres forskriftsmessig.» tyder etter byggesakssjefens vurdering på at det på det 
tidspunkt bygningssjefen gjennomførte sin befaring, var ikke underetasjen innredet og isolert.

Byggesakssjefen er ikke enig med Helland i at dører og vinduer i underetasjen ikke stemmer med 
tegningen som kommunen har sendt til ham. Plassering av vinduer og dør samsvarer godt mellom de 
tegningene som ble stemplet i 1989 og den tegningen som nå er sendt inn, med unntak av to vinduer 
på vestsiden av bygningen som er kommet med på den tegningen som nå er sendt inn. Disse 
vinduene kan ha vært der på det tidspunktet bygningssjefen skrev under på at bygget var oppført i 
samsvar med tegningene, uten at han fant det nødvendig å påpeke det. Når man sammenholder de 
tegningene som er stemplet som godkjent og at det er bekreftet at bygningen er bygget i henhold til 
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tegningene med teksten på den midlertidige brukstillatelsen, er det meget usannsynlig at 
underetasjen var innredet den 25.04.89. 

Byggesakssjefen er av den oppfatning at Helland har innredet boenhet i underetasjen etter at det var 
gitt midlertidig brukstillatelse, og uten at det er gitt tillatelse til en slik innredning av underetasjen, 
samt at det uten tillatelse er bygget på en loftsetasje over vinterhagen etter 2003, samt at det uten 
tillatelse er bygget en baldakin som strekker seg over store deler av østfasaden.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg pålegger byggesakssjefen å gi tillatelse til bruksendring av underetasjen i bolighus 
på gnr. 49, bnr. 93, samt tillatelse til loftsetasje over vinterhagen og baldakin på østsiden av 
bygningen, når nødvendige søknadsdokumenter og dokumentasjoner er mottatt og nødvendige 
dispensasjoner er omsøkt og gitt.

Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens §§ 19-2, 20-1, 21-4.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

349520 Bruksendring fra 1 boenhet til 2 boenheter gnr. 49 bnr. 93 - Kurt Helland, Skrafjellveien 6. 
Forhåndsvarsel om pålegg.

351716 Merknader til sak - bruksendring fra 1 boenhet til 2 boenheter gnr. 49 bnr. 93 - Kurt Helland, 
Skrafjellveien 6

299231 Tegning
299228 Situasjonskart
352980 Foto Skrafjellveien 6.pdf
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352981 Godkjent tilbygg 1988.pdf
352982 Godkjente tegninger 1987 og 1989.pdf
352985 Fotografi fra desember 2003.pdf
352984 Midlertidig brukstillatelse 1989.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 21.06.2011 DKT Eiendom AS
Ett-trinns søknadsbehandling - bruksendring fra 1 
boenhet til 2 boenheter gnr. 49 bnr. 93, 
Skrafjellveien 6

2 I 18.07.2011 Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS Revidert situasjonskart

3 U 29.07.2011 Vision Bygg A/S Foreløpig svar - Bruksendring antall boenheter, 
gnr. 49, bnr. 93

4 I 08.08.2011 DKT Eiendom Bruksendring fra 1 boenhet til 2 boenheter gnr. 
49 bnr. 93 - ber om møte

5 U 23.08.2011 Vision Bygg AS
Referat forhåndskonferanse - Bruksendring fra 1 
boenhet til 2 boenheter gnr. 49 bnr. 93 - Kurt 
Helland, Skrafjellveien 6

7 I 28.06.2013 Kurt Helland Bruksendring fra 1 boenhet til 2 boenheter gnr. 
49 bnr. 93 - Kurt Helland, Skrafjellveien 6

6 I 26.08.2013 Statens vegvesen
FV 51 tillatelse til å nytte eksisterende avkjørsel 
til 1 ekstra boenhet på gnr. 49 bnr. 93, 
Skrafjellveien 6

8 U 30.11.2013 Vision Bygg AS
Foreløpig svar - Bruksendring fra 1 boenhet til 2 
boenheter gnr. 49 bnr. 93 - Kurt Helland, 
Skrafjellveien 6

9 U 23.12.2013 Vision Bygg AS
Sak sendes i retur uten behandling -
Bruksendring fra 1 boenhet til 2 boenheter gnr. 
49 bnr. 93 - Kurt Helland, Skrafjellveien 6

10 U 24.06.2014 Kurt Helland Bruksendring fra 1 boenhet til 2 boenheter gnr. 
49 bnr. 93 - Kurt Helland, Skrafjellveien 6. Tilsyn.

11 U 02.07.2014 Kurt Helland
Bruksendring fra 1 boenhet til 2 boenheter gnr. 
49 bnr. 93 - Kurt Helland, Skrafjellveien 6. 
Forhåndsvarsel om pålegg.

12 I 14.07.2014 Kurt Helland
Merknader til sak - bruksendring fra 1 boenhet til 
2 boenheter gnr. 49 bnr. 93 - Kurt Helland, 
Skrafjellveien 6

14 I 08.08.2014 Torstrup Grøsfjeld Bruksendring fra 1 boenhet til 2 boenheter gnr. 
49 bnr. 93 - Kurt Helland
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Parter i saken:
            
TIL Kurt Helland Skrafjellveien 6 4370 EGERSUND
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Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 et. Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 49 10 38
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

EIGERSUND KOMMUNE
Teknisk avdeling
Seksjon byggesak

Kurt Helland   
  

Skrafjellveien 6
4370 EGERSUND

Vår ref.: 14/19654 / 11/1420 / GBR-49/93, FA-L42 Dato: 02.07.2014

Saksbehandler: Magne Eikanger Direkte telefon: 51 46 83 24 /    

E-post: magne.eikanger@eigersund.kommune.no Deres ref.: / 

Bruksendring fra 1 boenhet til 2 boenheter gnr. 49 bnr. 93 - Kurt Helland, Skrafjellveien 6. 
Forhåndsvarsel om pålegg.

Byggesakssjefen viser til din søknad datert den 28.06.13 om tillatelse til innredning av en 
selvstendig boenhet i underetasjen, samt til våre brev datert den 30.11.13 og 23.12.13. Vi 
viser også til dagens befaring av underetasjen, som var varslet ved brev av den 24.06.14.

Konklusjon etter befaringen den 02.07.14.
Under dagens befaring, der Kurt Helland, byggesakssjef Jarle Valle og konsulent Magne 
Eikanger var til stede, ble det konstatert at underetasjen er innredet og i bruk som egen 
boenhet som leies ut. Etter byggesakssjefen vurdering, er det ikke gitt tillatelse til å ha en 
boenhet i underetasjen, og det er heller ikke gitt tillatelse til å ha rom av typen «hoveddel» i 
denne etasjen.

Dersom du har noen seinere godkjente tegninger som viser at det kan innredes stue, 
kjøkken, soverom m.v. i underetasjen, ber vi om å få tilsendt kopi av disse, ettersom vi ikke 
kan finne noen slike tegninger i kommunens byggesaksarkiv.

Historikk.
Det ble i bygningsrådet den 20.08.87, sak 176/87, gitt tillatelse til oppføring av enebolig på 
gnr. 49, bnr. 93. De tegningene som ble godkjent i denne saken viser en underetasje som 
inneholder garasje, sluse og 3 disponible rom. Det er også vist trapp fra underetasjen til 1. 
etasje. 

Det ble den 11.08.88, sak 70/88, tillatt endringer i bygget, men disse endringene omfatter 
ikke underetasjen. Det ble da godkjent en vinterhage over deler av garasjen. Se vedlagt 
utsnitt av tegning.

Midlertidig brukstillatelse ble utstedt den 25.04.89. I denne står det bl.a.:
«Innvendig: - kjelleren må innredes og isoleres forskriftsmessig.»
Fristen som ble gitt var 6 måneder.
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Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 et. Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 49 10 38
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

På de samme tegningene som ble godkjent den 20.08.87 er det den 21.04.89 skrevet på 
følgende av bygningssjefens saksbehandler: 
«Bygget er utført i henhold til tegningene.»
Det vil si at bygget på det tidspunktet ikke var innredet med boligdel i underetasjen.

Observerte endringer på bygget.
Det tilbygget som er bygget over deler av garasjen er atskillig større enn det som godkjent 
tegning fra 1988 viser. Det er i tillegg bygget en baldakin på framsiden av huset. Denne 
fasadeendringen finner vi ikke i kommunens byggesaksarkiv.

Mulighet for å søke om tillatelse.
Det er fortsatt mulig å søke om tillatelse til å innrede en boenhet i underetasjen, godkjen-
ning av dagens utforming av vinterhagen og den omtalte baldakinen. Men da må det leveres 
inn en komplett søknad. Vi viser i denne sammenheng til våre brev datert den 30.11.13 og 
23.12.13.

Forhåndsvarsel om pålegg.
Du forhåndsvarsles herved om at byggesakssjefen vurderer å fremme en sak til Planteknisk 
utvalg der det kan bli fattet vedtak med pålegg om at den ulovlige bruken av underetasjen 
opphører innen 6 måneder etter at endelig vedtak i saken foreligger. Vedtak kan også 
inneholde en tvangsmulkt inntil et pålegg er etterkommet. Tvangsmulkten kan få form av 
dagbøter i en størrelse på kr 200,- per kalenderdag fra fristens utløp inntil vedtaket er 
etterkommet. Dersom et pålegg ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil pålegget kunne 
følges opp med forelegg som kan få samme virkning som en rettskraftig dom.

Et eventuelt vedtak med pålegg vil være hjemlet i plan- og bygningsloven § 32.

Det er også aktuelt å ilegge deg gebyr for det merarbeid kommunen har i forbindelse med de 
ulovlige byggearbeidene som er foretatt, kr 9.600,-.

Før en slik sak fremmes for Planteknisk utvalg, gis du anledning til å uttale deg til dette 
forhåndsvarselet innen den 01.08.14. Eventuelle merknader sendes til Eigersund kommune, 
postboks 580, 4379 Egersund.

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Magne Eikanger
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 01.10.2014
Arkiv: :FA-Q10, FA-Q52
Arkivsaksnr.:
11/1901
Journalpostløpenr.:
14/26290

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak
Asbjørn Herredsvela
Rådgiver
51 46 83 26
asbjoern.herredsvela@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
202/14 Planteknisk utvalg 21.10.2014

Varsel om pålegg om opprydding samt varsel om ileggelse av 
tvangsmulkt - Forsøpling og forurensning - gnr. 116 bnr. 2 og bnr. 
16, Sirdalsveien, Helleland
  

Sammendrag:
Det er ved befaring den 29.09.14 registrert ulovlig håndtering av avfall på eiendommene gnr. 116 
bnr. 2 og 16 ved Tverråna, Helleland.

Hensatte gjenstander kommer fra aktivitet drevet av Alf Olavsen.

Hensatte gjenstander må etter sin plassering, bruk, art og utseende regnes som avfall etter 
forurensningsloven § 27. Det tilkommer den ansvarlige å forhindre forsøpling etter 
forurensningsloven § 28. Etter forurensningsloven § 7 er det et forbud mot forurensning.

Etter forurensningsloven §§28 fjerde ledd og 7 fjerde ledd, jamfør § 37 kan kommunen gi pålegg om 
opprydding av avfall. Etter forurensningsloven § 73 kan kommunen ilegge tvangsmulkt for å sikre at 
ulovlig håndtert avfall blir oppryddet. 

Rådmannen anbefaler at det gis varsel om pålegg til den ansvarlige om opprydding etter nærmere 
fastsatt frist, samt varsel om ileggelse av tvangsmulkt etter nærmere fastsatt frist, for å sikre at 
området blir ryddet opp.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken.
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Rådmannens forslag til vedtak 01.10.2014:

1. Varsel om pålegg om opprydding

Planteknisk utvalg har nøye vurdert sak om forsøpling på eiendommene gnr. 116 bnr. 2 og bnr. 16, og 
varsler med dette at kommunen vurderer å pålegge Alf Olavsen som ansvarlig etter 
forurensningsloven §§ 28 , 7 og 37 første ledd, å fjerne avfallet.

Ved befaring den 29.09.14 har kommunen registrert ulovlig forsøpling på eiendommene gnr. 116 
bnr. 2 og 16 som skyldes din aktivitet. Avfallet bestod i blant annet metallskrap, bildekk, kjøleskap, 
tanker og takplater, se vedlagte bilder. 

Forsøplingen er i strid med forurensningsloven §§ 28 og 7, som angir forbud mot forsøpling og 
forurensning. Forsøplingen kan medføre fare for forurensing av grunn og vassdrag ved avrenning. 
Forsøplingen virker også sterkt skjemmende i seg selv, samt for naboer og forbipasserende. 

Planteknisk utvalg vurderer å pålegge deg som ansvarlig etter forurensningsloven innen en nærmere 
fastsatt frist, å fjerne avfallet dersom kommunen ikke har mottatt en skriftlig tilbakemelding innen 
01.12.14 med opplysninger om at opprydding allerede er gjennomført.

Tilbakemeldingen må inneholde en kopi av kvittering for at du har levert avfallet til godkjent mottak.

Eventuelle kommentarer til varslet sendes til Eigersund kommune innen tre uker etter at varslet om 
pålegg om opprydding er mottatt, jamfør forvaltningsloven § 16 og forurensningsforskriften § 36-3.

2. Varsel om ileggelse av tvangsmulkt

Planteknisk utvalg har nøye vurdert sak om forsøpling på eiendommene gnr. 116 bnr. 2 og bnr. 16, og 
varsler med dette at kommunen vurderer å ilegge Alf Olavsen som ansvarlig etter forurensningsloven 
§§ 28, 7 og 37 første ledd, tvangsmulkt på kr 500,- pr. påløpte dag fra den dag da pålegg er gitt og 
frem til den dag kommunen har mottatt dokumentasjon på at opprydding er gjort, jamfør 
forurensningsloven § 73.

Planteknisk utvalg vurderer å pålegge deg som ansvarlig etter forurensningsloven innen en nærmere 
fastsatt frist, å fjerne avfallet dersom kommunen ikke har mottatt en skriftlig tilbakemelding innen 
01.12.14 med opplysninger om at opprydding allerede er gjennomført. Dersom kommunen ikke har 
mottatt dokumentasjon på at avfallet er fjernet innen 01.12.14, vurderer kommunen å ilegge deg 
tvangsmulkt på kr. 500,- fra nærmere fastsatt dato og frem til den dag det foreligger dokumentasjon 
på at opprydding er skjedd.

Størrelsen på tvangsmulkten er fastsatt med hensyn til omfanget av forsøpling, faren for 
forurensning, plage for omgivelsene, kostnad ved opprydding og faren for ytterligere forsøpling.

Tilbakemeldingen må inneholde en kopi av kvittering for at du har levert avfallet til godkjent mottak.

Eventuelle kommentarer til varslet sendes til Eigersund kommune innen tre uker etter at varslet om 
ileggelse av tvangsmulkt er mottatt, jamfør forvaltningsloven § 16 og forurensningsforskriften § 36-3.
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Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Etter forurensningsloven § 7 første ledd fremgår et forbud mot forurensing:

Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig 
etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11.

Etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd kan forurensningsmyndigheten pålegge den ansvarlige å 
treffe tiltak etter annet ledd første til tredje punktum innen en nærmere angitt frist. Et tiltak kan 
bestå i å fjerne forurensende gjenstander.

Det fremgår et forsøplingsforbud i forurensningsloven § 28, jamfør § 27:

Forurensningsloven § 28 – forbud mot forsøpling
Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller 
være til skade eller ulempe for miljøet. Bestemmelsen i første punktum gjelder også skipsvrak, flyvrak 
og andre liknende større gjenstander. 

Første ledd er ikke til hinder for at avfall blir tatt hånd om på opplagsplass eller i behandlingsanlegg 
med tillatelse etter § 29 eller for at avfall blir levert dit.

Den som har overtrådt forbudet i første ledd, skal sørge for nødvendig opprydding. 

Forurensningsmyndigheten kan etter forurensningsloven § 28 tredje ledd pålegge den ansvarlige 
opprydding. 

Kommunen som forurensningsmyndighet kan med hjemmel i forurensningsloven §§ 7 fjerde ledd, § 
28 tredje ledd og § 37 gi pålegg om å rydde opp i avfall:
Kommunen kan gi pålegg om at den som har etterlatt, tømt eller oppbevart avfall i strid med § 28, 
skal fjerne det, rydde opp innen en viss frist, eller at han skal dekke rimelige utgifter som noen har 
hatt til fjerning eller opprydding. Slikt pålegg kan også gis overfor den som har overtrådt § 35 første 
eller tredje ledd dersom dette har ført til at avfallet er spredd.

Hva som menes med «avfall» er beskrevet i forurensningsloven § 27:
Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige 
løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg m.v. Avløpsvann og 
avgasser regnes ikke som avfall.

Etter forurensningsloven § 73 kan forurensningsmyndigheten fatte vedtak om tvangsmulkt til staten. 
Tvangsmulkt fastsettes som løpende mulkt eller engangsmulkt. 
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Saksbehandlers vurderinger:

Det er ved eiendommene gnr. 116 bnr. 2 og 16 registrert ulovlig håndtering av avfall over flere år. 

Befaring foretatt den 29.09.14 viser at det på eiendommene gnr. 116 bnr. 2 og 16 ligger avfall, som
etter forurensningsloven § 27 må regnes som avfall. Avfallet kan medføre forurensning etter 
forurensningsloven § 6 ved avrenning av væske eller støv til vann eller grunnen. 

Det ble registrert blant annet metallskrap, bildekk, kjøleskap, tanker og takplater. Det var lenger sør 
registrert en tilhenger for landbruk og tilhenger for hestetransport. 

Vedrørende forbudet mot forsøpling etter forurensningsloven § 28:

Etter forurensningsloven § 28 er det et forbud mot forsøpling. Forbudet gjelder gjenstander som 
etter § 27 anses som avfall.

Det har etter forurensningsloven § 27 betydning hvordan den ansvarlige ser på gjenstandene. 
Gjenstandene kan eksempelvis ha økonomisk verdi eller kan repareres. Det viktigste 
vurderingskriteriet er imidlertid hvordan gjenstandene naturlig fremtrer ut fra plassering, bruk, art og 
utseende. 

Rådmannen anser hensette gjenstander som å fremstå som overflødige for omgivelsene ved sin art 
og sitt omfang, samt ved plassering nær veg og bebyggelse. Hensette gjenstander vil ikke ha
nevneverdig verdi som bruksgjenstander. På denne bakgrunn vurderer Rådmannen hensette 
gjenstander som å være avfall etter forurensningsloven § 27. 

Alf Olavsen har etter Rådmannens vurdering ikke overholdt forbudet mot forsøpling etter 
forurensningsloven § 28. 

Etter forurensningsloven §§ 28 tredje ledd og 37 første ledd kan kommunen gi pålegg om opprydding 
av avfall. 

Grunnet sakens omfang og tidsperspektiv, er det Rådmannens vurdering at Eigersund kommune som 
forurensningsmyndighet bør varsle om at det vil kunne bli gitt pålegg om opprydding etter nærmere 
bestemt frist.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at det gis varsel om pålegg om opprydding av hensette gjenstander innen 
nærmere fastsatt frist, dersom Eigersund kommune ikke har mottatt dokumentasjon på at avfall er 
levert til godkjent mottak innen den 01.12.14.

Vedrørende forbudet mot forurensning etter forurensningsloven § 7:

Det følger et forurensningsforbud av forurensningsloven § 7. Hva som regnes som forurensning, er 
definert i forurensningsloven § 6. 

Forurensning kan etter § 6 første ledd punkt 1) være «tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, 
vann eller i grunnen, som er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet».
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Metallskrap, bildekk, kjøleskap, tanker og takplater samt tilhengere kan inneholde helse- og 
miljøfarlige kjemikalier. Ved avrenning fra gjenstandene kan det skje forurensning av vann eller 
grunnen. 

Det er ikke fast dekke på området gjenstandene er plassert innenfor avskjermet område og ved veg, 
slik at avrenning fra gjenstandene og til vann eller grunn kan skje. 

Etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd kan kommunen som forurensningsmyndighet gi pålegg til 
den ansvarlige om opprydding og levering av avfall til godkjent mottak.

Rådmannen anser det for å være fare for at hensette gjenstander medfører risiko for skade eller 
ulempe for miljøet, og at forbudet mot forurensning etter forurensningsloven § 7 ikke er overholdt.

Eigersund kommune som forurensningsmyndighet bør etter Rådmannens vurdering varsle om at det
vil kunne bli gitt pålegg om opprydding etter nærmere bestemt frist.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at det gis varsel om pålegg om opprydding av hensette gjenstander innen 
nærmere fastsatt frist, dersom Eigersund kommune ikke har mottatt dokumentasjon på at avfall er 
levert til godkjent mottak innen den 01.12.14.

Vedrørende varsel om ileggelse av tvangsmulkt etter forurensningsloven § 73:

Etter forurensningsloven § 73 kan kommunen som forurensningsmyndighet fatte vedtak om 
tvangsmulkt til staten, for å sikre at bestemmelsene i forurensningsloven blir fulgt. Tvangsmulkt 
fastsettes som løpende mulkt eller engangsmulkt.

Tvangsmulkt kan ilegges fra nærmere fastsatt frist dersom kommunen ikke har dokumentasjon på at 
avfallet er levert til godkjent mottak. 

Rådmannen anser det rimelig som å gi en frist frem til og med 01.12.14 til å dokumentere at avfall er 
levert godkjent mottak, før det eventuelt gis et vedtak om tvangsmulkt.

Rådmannen anbefaler at det varsles om ileggelse av løpende tvangsmulkt på kr. 500,- fra den dag 
pålegg er gitt og frem til den dag kommunen har mottatt dokumentasjon på at opprydding er gjort. 

Størrelsen på tvangsmulkten er fastsatt med hensyn til omfanget av forsøpling, faren for 
forurensning, den sterke plagen for omgivelsene, kostnad ved opprydding og faren for ytterligere 
forsøpling.

Tilbakemeldingen fra den ansvarlige må inneholde en kopi av kvittering for at en har levert avfallet til 
godkjent mottak.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at det varsles om ileggelse av tvangsmulkt etter forurensningsloven § 73 for å 
sikre at forbudet mot forurensning og forsøpling i forurensningsloven §§ 7 og 28 blir fulgt. 
Rådmannen anbefaler at det ilegges en løpende dagsmulkt på kr. 500,- fra den dag pålegg er gitt og 
frem til det er levert dokumentasjon på at avfall er levert til godkjent mottak.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.
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Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert sak om gjenstander på eiendommene gnr. 116 bnr. 2 og bnr. 16, 
og har kommet til at gjenstandene ikke regnes som avfall etter forurensningsloven § 27 ettersom 
gjenstandene ikke er overflødige eller kasserte.

Saken avsluttes.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
361927 Bilder befaring 29.09.14.pdf
303811 Vedrørende forsøpling - Trygve Egelandsdal, gnr. 116 bnr. 2
303819 Vedrørende forsøpling ved Tverråna/fylkesveg 42 - Alf Olavsen, Sirdalsveien 2310, Helleland
306408 Forsøpling ved Tverråna
361953 Oversiktskart.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 16.09.2011 Olav Hovda Vedr. rydding av parkeringsplass - Olav Hovda, 
Sirdalsveien

2 X 11.10.2011 Bilder besiktigelse 11.10.11

3 U 20.09.2013 Olav Hovda Vedrørende gjenstander på og ved Alf Olavsens 
eiendom

5 I 23.09.2013 Fylkesmannen i 
Rogaland

Søknad om tomt for etablering av 
gjennvinningsstasjon i Sirdal
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6 I 23.09.2013 Fylkesmannen i 
Rogaland

Inspeksjonsrapport ved Dalane 
Metallgjennvinning as 30.09.10

4 I 23.09.2013 Fylkesmannen i 
Rogaland

Forsøpling ved Tverrånå - tidligere Dalane 
Metallgjenvinning

7 U 24.09.2013 Fylkesmannen i 
Rogaland

Forsøpling ved Tverrånå - tidligere Dalane 
Metallgjenvinning

8 I 27.09.2013 Fylkesmannen i 
Rogaland

Forsøpling ved Tverrånå - tidligere Dalane 
Metallgjenvinning

10 U 07.10.2013 Alf Olavsen Vedrørende forsøpling ved Tverråna/fylkesveg 
42 - Alf Olavsen, Sirdalsveien 2310, Helleland

9 U 07.10.2013 Trygve Egelandsdal Vedrørende forsøpling - Trygve Egelandsdal, 
gnr. 116 bnr. 2

11 U 07.10.2013 Olav Hovda Vedrørende parkeringsplass og forsøpling ved 
Tverråna/fylkesveg 42 - Sirdalsveien, Helleland

12 I 18.10.2013 Trygve Egelandsdal Forsøpling ved Tverråna
13 U 22.04.2014 Olav Hovda Forsøpling ved Tverrå - skraphandel
14 I 09.06.2014 Olav Hovda Vedr. befaring skraphandel
15 U 09.09.2014 Olav Hovda Vedrørende e-post fra Fylkesmannen i Rogaland
16 X 29.09.2014 Bilder befaring 29.09.14

Parter i saken:
            
TIL Alf Olavsen Sirdalsveien 2310 4376 HELLELAND

Olav Hovda 4164 FOGN
Trygve Egelandsdal Postboks 515 4376 HELLELAND
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EIGERSUND KOMMUNE
Teknisk avdeling
Seksjon byggesak

  
  

Trygve Egelandsdal

Postboks 515
4376 HELLELAND

Vår ref.: 13/26665 / 11/1901 / FA-Q10, FA-Q52 Dato: 07.10.2013
Saksbehandler: Asbjørn Herredsvela Direkte telefon: 51 46 83 26 /   
E-post: asbjoern.herredsvela@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Vedrørende forsøpling - Trygve Egelandsdal, gnr. 116 bnr. 2

Eigersund kommune er oppmerksom på forsøpling på Deres eiendom gnr. 116 bnr. 2 ved 
Tverråna i Eigersund kommune.

Vedlagt er bilder fra befaring.

Gjenstander hensett på eiendommen må ut i fra plassering, bruk, art og utseende regnes 
som forsøpling etter forurensningsloven § 28:

Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke 
skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. Bestemmelsen i første punktum 
gjelder også skipsvrak, flyvrak og andre liknende større gjenstander. 

Første ledd er ikke til hinder for at avfall blir tatt hånd om på opplagsplass eller i 
behandlingsanlegg med tillatelse etter § 29 eller for at avfall blir levert dit.

Den som har overtrådt forbudet i første ledd, skal sørge for nødvendig opprydding.

Det bes om Deres redegjørelse innen den 07.11.13.

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Kopi til:
Alf Olavsen Sirdalsveien 2310 4376 HELLELAND
Olav Hovda Hovda 4164 FOGN
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EIGERSUND KOMMUNE
Teknisk avdeling
Seksjon byggesak

  
  

Alf Olavsen

Sirdalsveien 2310
4376 HELLELAND

Vår ref.: 13/26674 / 11/1901 / FA-Q10, FA-Q52 Dato: 07.10.2013
Saksbehandler: Asbjørn Herredsvela Direkte telefon: 51 46 83 26 /   
E-post: asbjoern.herredsvela@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Vedrørende forsøpling ved Tverråna/fylkesveg 42 - Alf Olavsen, Sirdalsveien 
2310, Helleland

Eigersund kommune er oppmerksom på at De har hensett gjenstander på eiendommene 
gnr. 116 bnr. 2 og gnr. 116 bnr. 16.

Vedlagt er bilder fra befaring.

Gjenstander hensett på eiendommene må ut i fra plassering, bruk, art og utseende regnes 
som forsøpling etter forurensningsloven § 28:

Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke 
skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. Bestemmelsen i første punktum 
gjelder også skipsvrak, flyvrak og andre liknende større gjenstander. 

Første ledd er ikke til hinder for at avfall blir tatt hånd om på opplagsplass eller i 
behandlingsanlegg med tillatelse etter § 29 eller for at avfall blir levert dit.

Den som har overtrådt forbudet i første ledd, skal sørge for nødvendig opprydding.

Det bes om Deres redegjørelse innen den 07.11.13.

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Kopi til:
Olav Hovda 4164 FOGN
Trygve Egelandsdal Postboks 515 4376 HELLELAND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 26.09.2014
Arkiv: :GBR-46/149, GBR-
46/223, GBR-46/24, FA-
L33
Arkivsaksnr.:
14/1261
Journalpostløpenr.:
14/25782

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak
Asbjørn Herredsvela
Rådgiver
51 46 83 26
asbjoern.herredsvela@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
203/14 Planteknisk utvalg 21.10.2014

Søknad om dispensasjon fra plankrav for deling av eiendommene 
gnr. 46 bnr. 159 og 24 - Jørgen Carlsen, Nyeveien, Hafsøy
  
Sammendrag:
Jørgen Carlsen ved Dalane Kreditt og Tomteutvikling AS søker den 06.06.14 om tillatelse og 
dispensasjon for deling av grunneiendommene gnr. 46 bnr. 159 og 24 for oppretting av 2 
boligeiendommer. De to boligeiendommene vil ha en størrelse på i overkant av 600m2 hver.

Omsøkt areal er ikke regulert ved reguleringsplan, men er vist i kommuneplanens arealdel som 
boligområde. Etter kommuneplanbestemmelsenes § 1.2 er det krav om utarbeidelse av 
reguleringsplan ved deling i uregulerte områder.

Saken har vært sendt på uttale til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune ved skriv 
den 18.06.14. Det har innen uttalefristen på 4 uker ikke kommet merknader til 
dispensasjonssøknaden fra statlig eller regional myndighet.

Det foreligger merknad i saken fra Eigersund kommune seksjon veg og utemiljø.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak 26.09.2014:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Jørgen Carlsen om dispensasjon fra 
reguleringsplankravet i kommuneplanbestemmelsenes § 1.2 for deling av eiendommene gnr. 46 bnr. 
159 og bnr. 24 for oppretting av 2 boligtomter, kommuneplanens arealdel med tilhørende 
bestemmelser, og finner etter en konkret vurdering å måtte avslå søknaden. 

Hensynene bak reguleringsplankravet blir «vesentlig tilsidesatt» ved deling og oppretting av 2 
boligeiendommer, ettersom tiltaket gjelder et sentrumsnært område og hvor forhold knyttet til 
vegnett, barn og unges interesser, ledningsnett og estetikk må avklares i detalj for et større område 
ved medvirkning fra alle berørte interesser og myndigheter. Det vises også til at en dispensasjon vil 
kunne medføre forventninger og krav om likebehandling ved andre delinger i uregulert område. Det 
er for sammenlignbare tilfeller utarbeidet reguleringsplan på Hafsøy. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel samt plan- og bygningsloven §§ 11-6 og 
19-2.
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Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Gjeldende plangrunnlag:
Omsøkt areal er ikke regulert ved reguleringsplan. For området gjelder kommuneplanens arealdel, 
vedtatt av kommunestyret 06.06.11. Omsøkt areal er vist med formål Bebyggelse og anlegg –
boligområde.

Etter kommuneplanbestemmelsenes § 1.2 er det krav om utarbeidelse av reguleringsplan ved deling i 
uregulert område.

Kommuneplanens arealdel er rettslig bindende etter plan- og bygningsloven § 11-6. Adgangen til å 
fravike vedtatt arealplan, fremgår av plan- og bygningsloven §§ 19-1 og 19-2:

§ 19-1 – Søknad om dispensasjon:
Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som nevnt i § 
21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes samtidig med søknad om 
tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens interesser. Regionale og 
statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis 
dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8. 

§ 19-2 – Dispensasjonsvedtaket:
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne 
lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål 
tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og 
forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden. 

Jørgen Carlsen ved Dalane Kreditt og Tomteutvikling AS har begrunnet dispensasjonssøknaden 
med følgende:
Det søkes med dette om dispensasjon fra kommuneplanen § 1.2 hva gjelder krav om reguleringsplan.

Det omsøkte område ligger i kommuneplanen som Boligbebyggelse-Nåværende.

Kommunen er motstander av et utall av små planer.
Denne saken dreier seg om et arveoppgjør der et område som ligger inne i mellom eksisterende 
boligbebyggelse ønskes delt opp i to boligtomter.

Kostnadene til utarbeidelse av en reguleringsplan vil ikke stå i stil med tiltaket. 
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Naboene er varslet om dispensasjonssøknaden og det foreligger ikke nabomerknader til 
dispensasjonssøknaden.

Saksbehandlers vurderinger:

Vedrørende søknad om dispensasjon fra plankrav i kommuneplanbestemmelsens § 1.2:
Etter plan- og bygningsloven § 19-2 kan kommunen ikke gi dispensasjon dersom hensynene det 
dispenseres fra blir «vesentlig tilsidesatt». I tillegg må fordelene med tiltaket være «klart større» enn 
ulempene etter en samlet vurdering.

Ordlyden innebærer at det skal særlig mye til for å gi dispensasjon, og er en skjerpelse av 
dispensasjonsadgangen i forhold til plan- og bygningsloven av 1985. Etter tidligere plan- og 
bygningslov var det krav om «særlige grunner» for at kommunen kunne gi dispensasjon. Det måtte 
foreligger særegne forhold som ikke kunne påberopes av mange.

En må for å vite for å vite hvilke hensyn som bærer den aktuelle bestemmelsen, ta utgangspunkt i 
bestemmelsen sammenholdt med plan- og bygningsloven § 1-1.

Hensikten med reguleringsplan er å fastsette i detalj hvordan grunnen innenfor planens 
begrensningslinje skal brukes eller vernes. Ved utarbeidelse av reguleringsplan vil en vurdere bruken 
av arealet på en helhetlig vurdering ved å se på et større område. 

Det må etter Rådmannens vurdering utarbeides en reguleringsplan for et større område for å få en 
helhetlig avklaring av planmessige spørsmål.

En utarbeidelse av reguleringsplan avklarer blant annet spørsmål knyttet til vegnett, barn og unges 
interesser, kommunalt ledningsnett, utnyttelsesgrad og estetikk, ved krav om kunngjøring og 
individuelt varsel, grunneieres (festeres) og andre berørte deltakelse i planprosessen. 

Det foreligger ikke merknader til dispensasjonssøknaden fra statlig og regional myndighet ved 
Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune.

Rådmannen viser til at omsøkt areal er innenfor sentrumsnære strøk. Det vil etter Rådmannens 
vurdering ikke sikre at hensynene bak kommuneplanen og plan- og bygningsloven blir sikret ved å gi 
en dispensasjon i det foreliggende tilfellet. 

Ved vedtakelse av reguleringsplan vil en skape åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning fra alle 
berørte interesser og myndigheter. Dette vil som skape avklaring i detalj når det gjelder blant annet 
spørsmål knyttet til vegnett, barn og unges interesser, ledningsnett og estetisk utforming. 

Rådmannen vurderer vedlagt dispensasjonssøknad som å ha en generell begrunnelse som kan 
påberopes av mange. Det vises også til at en ved en rekke dispensasjoner fra plankravet ved et større 
tiltak som oppretting av 2 boligtomter i sentrumsnære strøk, vil kunne skape en uheldig 
presedensvirkning i strid med regulantens og plan- og bygningslovens formål. 

Rådmannen viser til at det for nærliggende område er vedtatt reguleringsplaner. Dette gjelder 
følgende reguleringsplaner:

Kalhammerveien – boligbygg med 3 boenheter – vedtatt 21.06.10 som sak KS 045/10
Boliger – Nyeveien, Dalaneveien, Havsøyveien og Kalhammerveien – vedtatt 03.10.11 som sak KS 050/11
Boligfelt – Nyeveien 72 – vedtatt 23.04.12 som sak KS 018/12
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De nevnte reguleringsplanene gjaldt alle fortetting innenfor område vist som boligområde.

Reguleringsplan for Kalhammerveien er sammenlignbar med den foreliggende dispensasjonssaken. 
Det ble stilt krav om reguleringsendring ved utvidelse av boligbygg fra 2 til 3 boenheter i eldre 
reguleringsplan for Havsø. I den foreliggende saken vil det innenfor sentrumsnære strøk bli dannet 2 
nye boligtomter.

Konklusjon:
Med hensyn til å få en helhetlig planmessig avklaring av et større område og til likebehandling, 
anbefaler Rådmannen at søknad om dispensasjon fra kravet om reguleringsplan avslås.
Hensynene bak plankravet vil bli «vesentlig tilsidesatt» ved oppretting av 2 boligeiendommer i 
uregulert område.

Vedrørende søknad om utvidet bruk av avkjørsel til Nyeveien:

Det foreligger uttale i saken fra Eigersund kommune seksjon veg og utemiljø, til søknad om utvidet 
bruk av eksisterende avkjørsel til Nyeveien:

Det søkes om å utvide bruken av dagens avkjørsel. Den eksisterende avkjørsel ble godkjent i 2004. 

Det er gjort enkle beregninger for å kontrollere om avkjørsel tilfredsstiller dagens krav til frisikt. Ut fra 
benyttet kartgrunnlag kan avkjørsel virke å være innenfor dagens normkrav når det gjelder frisikt. 

Ut fra trafikkberegninger gjort på Nyeveien i kryss med Dalaneveien er ÅDT (årsdøgntrafikk) beregnet 
å være ca 1500 for Nyeveien. Dette gir krav til frisikt for avkjørsel langs Nyeveien på minimum 3x22m.

Dersom det kan fremlegges dokumentasjon på at avkjørsel er innenfor kravene i vegnormen, har 
seksjon vei og utemiljø ingen videre innvendinger mot at det gis tillatelse til utvidet bruk av
eksisterende avkjørsel. 

Dersom Planteknisk utvalg anbefaler at det gis dispensasjon til deling, må det etter Rådmannens 
vurdering settes som vilkår at krav til frisikt i henhold til kommunal vegnorm blir ivaretatt.

Vedrørende rettigheter til veg, vann og avløp:
Etter plan- og bygningsloven kap. 27 er det krav om at en tomt har rettigheter til veg, vann og avløp 
ved fradeling. 

Det foreligger erklæring datert 20.06.14 om nødvendige rettigheter til veg, vann og avløp fra berørte 
eiendommer. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.
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Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Jørgen Carlsen om dispensasjon fra 
reguleringsplankravet i kommuneplanbestemmelsenes § 1.2 for deling av eiendommene gnr. 46 bnr. 
159 og bnr. 24 for oppretting av 2 boligtomter, kommuneplanens arealdel med tilhørende 
bestemmelser, og finner etter en konkret vurdering å kunne gi dispensasjon. 

Hensynene bak reguleringsplankravet blir ikke «vesentlig tilsidesatt» ettersom saken gjelder et 
mindre tiltak ved etablering av 2 boligeiendommer i et område som allerede er vist som boligområde 
i kommuneplanens arealdel. Det vises også til at det ikke foreligger merknader til 
dispensasjonssøknaden fra statlig og regional myndighet ved Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland 
fylkeskommune.

Fordelene med tiltaket er «klart større» enn ulempene etter en samlet vurdering, fordi:
1. saken gjelder et mindre tiltak ved etablering av 2 boligeiendommer i et eksisterende boligområde
2. det ikke foreligger merknader i saken fra Fylkesmannen i Rogaland eller Rogaland fylkeskommune
3. fordelene ved utarbeidelse av reguleringsplan for 2 boligeiendommer vil ikke stå i samsvar med 
kostnadene ved utarbeidelse av reguleringsplan

Det forutsettes at krav til frisikt på 3x22 meter i henhold til kommunal vegnorm blir ivaretatt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel samt plan- og bygningsloven §§ 11-6 og 
19-2.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
346578 Utsnitt - kommuneplanens arealdel.pdf
346576 Kommuneplanbestemmelsene.pdf

345588 Rekvisisjon av oppmålingsforretning ny grunneiendom gnr. 46 bnr. 149, 223 og 24 -
Nyeveien

345591 Dispensasjonssøknad
345595 Situasjonskart
345597 Foto og tegning
346573 Ber om uttalelse - søknad om dispensasjon fra plankrav for deling av eiendommene gnr. 46 
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bnr. 159, 323 og 24
361079 Vedrørende søknad om deling gnr. 46 bnr 149 m.fl.
361042 Oversikt over reguleringsplaner.pdf
360868 Oversiktskart.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 06.06.2014 Jørgen Carlsen
Rekvisisjon av oppmålingsforretning ny 
grunneiendom gnr. 46 bnr. 149, 223 og 24 -
Nyeveien

2 U 17.06.2014 Jørgen Carlsen
Foreløpig svar - Søknad om dispensasjon fra 
plankrav for deling av eiendommene gnr. 46 bnr. 
149, 223 og 24 - Jørgen Carlsen, Nyeveien

3 U 18.06.2014 Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Vedrørende søknad om deling gnr. 46 bnr. 149, 
223 og 24 - Jørgen Carlsen, Nyeveien

5 U 18.06.2014 Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Vedrørende søknad om deling gnr. 46 bnr. 149, 
223 og 24 - Jørgen Carlsen, Nyeveien

6 I 18.06.2014 Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Vedrørende søknad om deling - gnr. 46 bnr. 149, 
223 og 24 - Jørgen Carlsen, Nyeveien

4 U 18.06.2014 Fylkesmannen i 
Rogaland

Ber om uttalelse - søknad om dispensasjon fra 
plankrav for deling av eiendommene gnr. 46 bnr. 
159, 323 og 24

7 U 25.06.2014 Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Vedrørende søknad om deling - gnr. 46 bnr. 149, 
223 og 24 - Jørgen Carlsen, Nyeveien

8 I 25.06.2014 Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Vedrørende søknad om deling - gnr. 46 bnr. 149, 
223 og 24 - Jørgen Carlsen, Nyeveien

10 N 25.09.2014 Uttale vedrørende søknad om utvidet bruk av 
avkjørsel - deling gnr. 46 bnr 149 m.fl.

Parter i saken:
            

Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Postboks 313 4379

Jørgen Carlsen Nyeveien 72 E 4370
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________________________________________________________________ 

Fra:  Asbjørn Herredsvela 
Sendt: 18.06.2014 
Til:  firmapost@rogfk.no;postmottak@fmro.no 
Kopi: 
Emne: Ber om uttale - søknad om dispensasjon fra plankrav for deling av eiendommene gnr. 46 bnr. 
159, 323 og 24 
________________________________________________________________ 

Hei,

Det er søkt om dispensasjon fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan ved deling i uregulert område.

Eiendommene ligger i område som er vist i kommuneplanens arealdel som boligområde. Det finnes 
imidlertid ikke reguleringsplan for det aktuelle området.

Vedlagt er kommuneplanbestemmelsene. Det fremgår av § 1.2 at deling ikke kan skje uten 
reguleringsplan.

Saken sendes rutinemessig på uttale til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. 
Det bes om uttale snarest og i løpet av 4 uker.

Med vennlig hilsen

Asbjørn Herredsvela, rådgiver

Byggesak, Teknisk avdeling
Direkte telefon: 51 46 83 00 (8-11) - sentralbord: 51 46 80 00
www.eigersund.kommune.no <http://www.eigersund.kommune.no/> - Facebook.no/eigersund -
@EigersundK
cid:image002.jpg@01CF86FA.E2009A30
Det er ikke tillatt å bruke e-post til taushetsbelagt informasjon jf. forvaltningslovens § 13 og/eller sensitive 
personopplysninger jf. personopplysningsloven. All e-post til og fra Eigersund kommune er i 
utgangspunktet journalpliktig etter arkivloven og vil også kunne være et offentlig saksdokument som andre 
vil kunne få innsyn i etter offentleglovas regler. 
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________________________________________________________________ 

Fra:  Espen Hyggen 
Sendt: 25.09.2014 
Til:  Jarle Valle;Asbjørn Herredsvela 
Kopi: 
Emne: Vedrørende søknad om deling gnr. 46 bnr 149 m.fl. 
________________________________________________________________ 

Det søkes om å utvide bruken av dagens avkjørsel. Den eksisterende avkjørsel ble godkjent i 2004. 

Det er gjort enkle beregninger for å kontrollere om avkjørsel tilfredsstiller dagens krav til frisikt. Ut fra 
benyttet kartgrunnlag kan avkjørsel virke å være innenfor dagens normkrav når det gjelder frisikt. 

Ut fra trafikkberegninger gjort på Nyeveien i kryss med Dalaneveien er ÅDT (årsdøgntrafikk) beregnet å 
være ca 1500 for Nyeveien. Dette gir krav til frisikt for avkjørsel langs Nyeveien på minimum 3x22m.

Dersom det kan fremlegges dokumentasjon på at avkjørsel er innenfor kravene i vegnormen, har seksjon 
vei og utemiljø ingen videre innvendinger mot at det gis tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel. 

Med vennlig hilsen

Espen HyggenYH, rådgiver vei og trafikksikkerhet

Seksjon vei og utemiljø, teknisk avdeling
Direkte telefon: 51 46 83 29 - mobiltelefon: 926 17 214 - sentralbord: 51 46 80 00
www.eigersund.kommune.no <http://www.eigersund.kommune.no/> - Facebook.no/eigersund -
@EigersundK
cid:image002.jpg@01CF86FA.E2009A30
Det er ikke tillatt å bruke e-post til taushetsbelagt informasjon jf. forvaltningslovens § 13 og/eller sensitive 
personopplysninger jf. personopplysningsloven. All e-post til og fra Eigersund kommune er i 
utgangspunktet journalpliktig etter arkivloven og vil også kunne være et offentlig saksdokument som andre 
vil kunne få innsyn i etter offentleglovas regler. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 01.10.2014
Arkiv: :GBR-8/64, FA-L42
Arkivsaksnr.:
13/2107
Journalpostløpenr.:
14/25713

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak
Tom Grøsfjell
Rådgiver
51 46 83 25
tom.groesfjell@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
204/14 Planteknisk utvalg 21.10.2014

Dispensasjon - Riving av eksisterende båthus og oppføring av nytt -
gnr. 8 bnr. 64 - Øyvind Bjørløw, Fugloddveien
  

Sammendrag:
Byggesakssjefen fattet den 01.11.13 som sak BMD 433/13 vedtak om avslag på søknad om riving og 
oppføring av naust med ca. 166 m² bruksareal på eiendommen gnr. 8 bnr. 64.
Revidert søknad ble mottatt her 22.05.14 der det søkes om dispensasjon fra plan- og bygningslovens 
§ 29-4 om avstand til eiendomsgrense samt kommuneplanens § 2.14 om størrelsesbegrensning på 
naust. Naustet er også revidert til å ha ca. 161 m² bruksareal og ca. 104 m² bebygd areal.
Fullstendig søknad ble mottatt her 26.09.14.

Saksgang:
Planteknisk utvalg kan anbefale dispensasjon eller avslå søknaden. Dersom dispensasjonen anbefales 
sendes den til uttale til berørte statlige organer.

Rådmannens forslag til vedtak 01.10.2014:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om dispensasjon og tillatelse til riving og oppføring av 
naust med ca. 161 m² bruksareal på eiendommen gnr. 8 bnr. 64.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynet bak plan- og bygningslovens 
avstandsbestemmelse eller kommuneplanens bestemmelse om størrelse og utforming av naust. 
Området er ment å fremstå som en klyngebebyggelse der de enkelte bygningene plasseres tett.
Videre vil størrelsen og høyden på naustet medføre dimensjoner tilpasset tiltakshavers behov samt 
at bygningen vil harmonere med dets bygde omgivelser. Kommuneplanens bestemmelser er i større 
grad ment å være et hinder for at naustets funksjon skal gli over til å være en fritidsbolig. Dette er 
ikke tilfellet i denne saken da størrelsen er nødvendig for å få plass til to båter.
Det er lagt vekt på kommunens entydige og klare praksis om å tillate naust over 30 m² både i 
planområdet og ellers i kommunen.

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da tiltaket tross størrelsen fremstår som 
en enkel naustbygning. 

Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale før endelig 
vedtak om dispensasjon fattes.
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Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Eiendommen er regulert til naustbebyggelse i reguleringsplan for Raudstø-Hovlandsstronde-
Fugldden, vedtatt av kommunestyret 09.10.95.

Naust er i reguleringsplanen omtalt i § 5.1:
Bygningene skal ha form og utseende som tradisjonelle naust med takvinkel 35o – 45o og maks. gesimshøyde 
3,5 meter, målt i forhold til planert terreng.
Nye bygninger skal tilpasses nåværende naust/båthus.

Naust er også omtalt i kommuneplanens § 2.13:
I byggeområder må enkeltnaust for enkelteiendommer ikke overstige 30 m² med gesimshøyde inntil 3 m. og
mønehøyde inntil 4,5m over topp fundamentering (peler/ringmur). Brygger og naust skal som hovedregel
bygges som fellesanlegg for flere eiendommer. Ved oppføring av naust og båthus skal bygget gis en
fasadeutforming som samsvarer med bruken og utformes etter lokal byggeskikk. Kvist eller altan o.l blir ikke
godkjent. Det skal benyttes materialer som har samhørighet med omgivelsene og stedegne trekk i
byggeskikken. Skal ikke komme i konflikt med farleder eller merkesystem til Kystverket.

Der eksisterende reguleringsplan med bestemmelser ikke sier noe annet, skal boder ved sjøen ikke være større
enn 5 m² bruksareal (T-BRA) med maksimum gesimshøyde 3,0 meter. De skal ha dør uten vindu og ellers ikke
mer enn to vinduer, hvert med glassareal inntil 0,5 m². Takvinkel skal være mellom 33 og 45 grader. Ark, kvist,
halvtak og overbygg tillates ikke. Varig opphold er ikke tillatt. Brygger og naust skal som hovedregel bygges
som fellesanlegg for flere eiendommer.

Brygger skal begrenses i størrelse til 10 m2 og kaifront skal ikke være lenger enn fem meter. Platting som del av
brygge tillates ikke.

Det fremgår blant annet i udatert skriv fra søker, journalført 15.01.14:
Som kjent gjelder saken avslaget på søknaden fra Øyvind Bjørnløw om å rive eksisterende sjøbu i 
Hovlandsstronda, og oppføring av ny i kombinasjon med båthus.

Avslaget gikk i hovedsak på størrelse, dette med henvisning til reguleringsbestemmelsene. Ved å vise til den 
øvrige bebyggelse i området mener tiltakshaver at det omsøkte bygg tilfredsstiller bestemmelsen i § 5.1, dette 
med hensyn til både utseende og arealkrav. Krav til parkering er også godt ivaretatt.

Seneste i fjor fikk undertegnede byggetillatelse for 2 stk. tilsvarende bygg i samme område, nærmere bestemt 
gnr. 8 bnr. 32 og 493. Mener det finnes også andre parallelle saker som man kan vise til.

Om vi mener det omsøkte bygg ikke er ulikt tilsvarende bygg i området, er tiltakshaver likevel villig til å redusere 
lengden med 1,5 meter, og takvinkel fra 45 til 40 grader, dette dersom det kan hjelpe byggesøknaden. 

Det anføres så i skriv av 10.04.14:
I anledning gårsdagens møte på deres kontor, oversendes herved fornyet dispensasjonssøknad på vegne av 
Øyvind Bjørnlow, eier av gnr. 8 bnr. 64, for å rive eksisterende sjøbu, samt erstatte den med ny i kombinasjon 
med båthus.

Nå er loftet redusert i lengde med 3 meter. Takvinkelen er også redusert fra 45 til 40 o.

Nybygget søkes plassert tilnærmet på samme sted som eksisterende, men siden avstanden til nabogrense er 
mindre enn 4 meter, krever tiltaket dispensasjon fra pbl 70.2
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For å bedre trafikksikkerheten ønsker man samtidig å anlegge 3 parkeringsplasser.

Videre anføres det i dispensasjonssøknaden av 25.09.14:
Det som taler for at søknaden bør innvilges er «likhet for loven» prinsippet, det at tilsvarende byggeprosjekter i 
området av nyere dato har blitt innvilget.

Saksbehandlers vurderinger:
Etter pbl. § 19-2 annet ledd kan det ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må 
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

I Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) pkt. 6.19 er det blant annet uttalt følgende om adgangen til å dispensere 
fra arealplaner:
Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til gjennom en omfattende 
beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Planene omhandler 
dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan.

Dispensasjoner må heller ikke undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Ut fra hensynet 
til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen, er det viktig at endringer i planer av betydning ikke 
skjer ved dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og reguleringsplaner. 
Innstrammingen er likevel ikke til hinder for at det f.eks. dispenseres fra eldre planer som ikke er fullt utbygget, 
og der reguleringsbestemmelsene er til hinder eller direkte motvirker en hensiktsmessig utvikling av de 
gjenstående eiendommene.

Det fremgår av forarbeidene at man med ”vesentlig” i lovens forstand skal legge til grunn at det ikke 
kan gis dispensasjon der hensynet bak formålet gjør seg gjeldende ”med styrke”.

Plan- og bygningslovens § 29-4 om at bygninger ikke skal plasseres nærmere eiendomsgrense enn 4 
meter er ment å ivareta hensyn som luft og lys mellom bygninger, samt i mindre grad være en 
lavterskel, men effektiv måte å oppnå tilstrekkelig sikkerhet mot brannspredning. Tilstrekkelig 
brannsikkerhet kan imidlertid oppnås på mange andre måter.
For naustmiljø synes disse hensynene i mindre grad å gjøre seg gjeldende.. Et «naust» er en form for 
lagringsplass for båt med tilhørende bod- og arbeidsplass som følger med. Bruken av bygningen 
nødvendiggjør derfor ikke gode uteoppholdsarealer og det stilles i liten grad krav til utsyn og 
lignende som vil være tilfelle for eksempel ved oppføring av fritidsbolig.
Dispensasjonen fra plan- og bygningsloven synes derfor forholdsvis kurant. 

Hva gjelder størrelse på naust skal det opplyses at kommunen følger en praksis der en legger 
kommuneplanens bestemmelser til grunn der forhold ikke blir omtalt i gjeldende reguleringsplan. I 
denne planen er det kun henvist til at «nye bygninger skal tilpasses nåværende naust/båthus». 
Størrelse på bygningene er ikke omtalt for øvrig. Selv om ordlyden synes å gjelde størrelse på 
bygningen må bestemmelsen heller tolkes som en retningslinje for estetisk utforming. En slik 
formulering er i liten grad mulig å legge til grunn i en byggesaksbehandling, og Rådmannen finner 
derfor at det ikke er mulig å utlede en konkret, bindende betydning. 
På slik bakgrunn kommer kommuneplanens bestemmelse om nauststørrelse til anvendelse.
Rådmannen vil i den anledning påpeke at kommuneplanen er ment å legge de overordnede og 
generelle rammene for arealplanleggingen i kommunen. De enkelte bestemmelsene vil derfor ofte 
være lite treffende og medføre uheldige utfall. Dette gjenspeiles også i kommunens 
dispensasjonspraksis.
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I samme planområde er det, både før og etter at gjeldende kommuneplan trådte i kraft, tillatt 
vesentlig større naust enn det kommuneplanens bestemmelse forutsetter. Det kan nevnes blant 
annet følgende eiendommer:

- Gnr. 8 bnr. 434, ca. 112 m² bruksareal – oppført i 1983.
- Gnr. 8 bnr. 406, ca. 200 m² bruksareal – oppført 2008.
- Gnr. 8 bnr. 345, ca. 117 m² bruksareal – oppført i 1984.
- Gnr. 8 bnr. 399, ca. 256 m² bruksareal – under oppføring.
- Gnr. 8 bnr. 493, ca. 149 m² bruksareal – under oppføring.
- Gnr. 8 bnr. 32, ca. 149 m² bruksareal – under oppføring.

Listen er ikke utfyllende.
I tillegg er det oppført to større fellesanlegg i 1985 og 1986 på henholdsvis ca. 940 m² og 502 m² 
bruksareal.

Også utenfor dette planområdet tillates det jevnlig oppført større naust i så stor grad at kommunens 
praksis fremstår som entydig og klar. Det er tvert i mot unntak fra vanlig praksis om søknader om 
naust er i samsvar med gjeldende kommuneplan.

Omsøkt naust har to båtplasser og størrelsen kan i stor grad forklares med bakgrunn i dette. 
Kommuneplanens bestemmelse er ment å være et hinder for at naustfunksjonen glir over til å bli 
fritidsbolig. Dette synes ikke å gjøre seg gjeldende i særlig grad i denne saken.
Bygningens bygde omgivelser fremstår som funksjonell og vel fundamentert i tradisjonell «naust-
virksomhet» som beskrevet ovenfor.

Selv om en slik dispensasjon vil uthule gjeldende reguleringsplan og kommuneplan ytterligere, 
fremstår dispensasjonen som mer velbegrunnet enn lignende dispensasjoner.

Rådmannen finner etter dette at dispensasjonen ikke tilsidesetter hensynet bak kommuneplanens 
bestemmelse om størrelse på naust.

Det må så vurderes hvorvidt fordelene er klart større enn ulempene med dispensasjonen. Lovens 
ordlyd taler for at terskelen skal være høy.

I motsetning til andre lignende dispensasjoner er den arkitektoniske utformingen i større grad basert 
på et funksjonalistisk uttrykk der bygningen fortsatt er en arbeidsbygning fremfor en oppholdsplass 
der nærheten til sjø er mer indirekte.
Andre dispensasjoner fra størrelsesbegrensningen oppleves også som mer problematisk da
bygningen i større grad tar opp i seg elementer som har lite med naustfunksjonen å gjøre – for 
eksempel balkong, stort antall vinduer og karmer o.l. som er mer naturlig tilhørende 
fritidsboligutforming. 

Fordelene med dispensasjonen er med dette klart større enn ulempene, og dispensasjon kan 
anbefales.

Planteknisk utvalg bør likevel vurdere når grensen for at «nok er nok» inntrer. Det er svært uheldig at 
reguleringsplan og kommuneplan ikke har en praktisk betydning. Dette medfører kun en mer 
byråkratisk saksprosess, samt at arealplanene mister sin autoritet og legitimitet som styringsverktøy.
Dersom kommunen ikke ønsker å følge planenes forutsetninger bør planene endres.
Det må i alle tilfelle forventes ytterligere dispensasjonssøknader både innenfor og utenfor 
planområdet dersom en fortsetter den nåværende dispensasjonspraksisen.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon.
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Naturmangfold:
Synes ivaretatt.

Universell utforming:
Synes ivaretatt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om dispensasjon og tillatelse til riving og oppføring av 
naust med ca. 161 m² på eiendommen gnr. 8 bnr. 64 og har kommet til at søknaden må avslås.

Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynet bak plan- og bygningslovens 
avstandsbestemmelse og kommuneplanens bestemmelse om at naust ikke skal overstige 30 m² da 
størrelsen i vesentlig grad overstiger kommuneplanens forutsetninger. Overskridelsen er så stor at 
arealplanen bør endres for å få en helhetlig og oversiktlig arealstyring.

Dispensasjon kan dermed ikke gis og søknaden må avslås.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
360771 Reguleringsplan med bestemmelser
360769 Oversiktskart
342979 Ny dispensasjonssøknad - sjøbu/ båthus gnr. 8 bnr. 64
342981 Søknad om rammetillatelse
342980 Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
342985 Situasjonskart
342986 Plan tegning
342987 Fasade tegning

318285 Revidert prosjekt - sjøbu, riving av eksisterende/ny i forbindelse med båthus gnr. 8 bnr. 64 -
Øyvind Bjørløw, Fugloddveien

308274 Avslag på søknad om rammetillatelse med dispensasjon for  riving av eksisterende sjøbu og 
oppføring av ny i forbindelse med båthus gnr. 8 bnr. 64 - Fugloddveien

361990 Søknad om dispensasjon, sjøbu/båthus gnr. 8 bnr. 64 - Øyvind Bjørløw, Fugloddveien

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel
1 I 19.10.2013 Petter E. Seglem Søknad om rammetillatelse, riving av 
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eksisterende sjøbu og oppføring av ny i 
forbindelse med båthus gnr. 8 bnr. 64 -
Fugloddveien

2 U 01.11.2013 Øyvind Bjørløw

Avslag på søknad om rammetillatelse med 
dispensasjon for  riving av eksisterende sjøbu og 
oppføring av ny i forbindelse med båthus gnr. 8 
bnr. 64 - Fugloddveien

3 X 01.11.2013 Bilder befaring -  båthus gnr. 8 bnr. 64 -
Fugloddveien

4 I 11.11.2013 Petter Egil Seglem Søknad om utsatt klagefrist gnr. 8 bnr. 64 
Hovland - Øyvind Bjørnløv

5 U 11.11.2013 Petter Egil Seglem Bekreftelse på utsatt klagefrist gnr. 8 bnr. 64 
Hovland - Øyvind Bjørnløv

6 I 11.11.2013 Petter E. Seglem Utsatt klagefrist og avtale om møte vedr. båthus 
gnr. 8 bnr. 64 - Fugloddveien

7 I 03.01.2014 Petter E. Seglem
Revidert prosjekt - sjøbu, riving av 
eksisterende/ny i forbindelse med båthus gnr. 8 
bnr. 64 - Øyvind Bjørløw, Fugloddveien

8 I 10.04.2014 Petter E. Seglem Ny dispensasjonssøknad - sjøbu/ båthus gnr. 8 
bnr. 64

9 X 06.06.2014 Utsnitt reguleringsplankart med bestemmelser
12 X 24.09.2014 Reguleringsplan med bestemmelser
11 X 24.09.2014 Oversiktskart

13 I 01.10.2014 Petter E. Seglem Søknad om dispensasjon, sjøbu/båthus gnr. 8 
bnr. 64 - Øyvind Bjørløw, Fugloddveien

14 I 01.10.2014 Petter E. Seglem Gjenpart av nabovarsel, dispensasjonssøknad 
gnr. 8 bnr. 64

Parter i saken:
            
SØK Petter E. Seglem Basthaugveien 10 4374 EGERSUND
TIL Øyvind Bjørløw Korvettveien 15 4374 EGERSUND
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EIGERSUND KOMMUNE
Teknisk avdeling
Seksjon byggesak

  
Øyvind Bjørløw

Korvettveien 15
4374 EGERSUND

Vår ref.: 13/29225 / 13/2107 / GBR-8/64, FA-L42 Dato: 01.11.2013
Saksbehandler: Øyvind Skogerbø Direkte telefon: 51 46 83 24 /   
E-post: oeyvind.skogerboe@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 19.10.2013

Avslag på søknad om rammetillatelse med dispensasjon for  riving av 
eksisterende sjøbu og oppføring av ny i forbindelse med båthus gnr. 8 bnr. 64 -
Fugloddveien

Saken gjelder:
Det er søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-4. Søknaden gjelder 
riving av eksisterende sjøbu for oppføring av båthus med loft. Tiltaket er av søknaden antatt å gi 
et bruksareal på 166 m2. 

Det er søkt dispensasjon for bygging ut over 4- metersgrensa til nabo. 

Naboene er varslet og det foreligger ikke nabomerknader til søknaden.

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for Raudstø – Hovlandstronde - Fuglodden, vedtatt av 
kommunestyret 09.01.1995. Omsøkt areal er i planen regulert til naust / båthus.

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak BMD
Saksnummer Vedtaksdato
433/13 Byggesakssjefen delegert 01.11.2013

Vurderinger:
Administrasjonen har gjennomgått den foreliggende søknader om rammetillatelse og 
dispensasjon og har følgende merknader:

- Reguleringsplankartet tilsier formål naust / båthus, for den aktuelle eiendommen. 
- Reguleringsbestemmelsenes § 5.1 sier at ...Nye bygninger skal tilpasses 

nåværende naust / båthus. 
- Dispensasjonen gjelder kun for plassering av bygg 0,5 meter fra grenser mot 

nabo etter pbl § 70.
- Eiendommen er ikke oppgitt med sikre grenser mot naboeiendommer.
- Tiltaket er oppgitt med et BRA på 166 m2 og et BYA på 128 m2 .
- Søknaden er i sin helhet fremmet etter pbl av 1997. 
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Saksbehandlers vurdering:    

Det er foretatt befaring på stedet. Befaringen var spesielt med hensyn på å se om det 
omsøkte bygget tilfredsstiller reguleringsbestemmelsenes krav i §5.1 Nye bygninger skal 
tilpasses nåværende naust / båthus.. 

Eksisterende bygning er et tradisjonelt sjøhus uten brygge foran, med tregolv, beliggende 
lavt til sjø, antatt topp golv,  kote 0,8 – 1,0. Sjøhuset er ikke Sefrak-registrert. Bebygd areal / 
BYA er ca 40 m2. Mønehøyden over topp golv / planert terreng er målt til ca 5,0 og 
gesimshøyden ca. 3,5m  Bygget ligger på ei lav steinfylling. Eiendommen er ikke oppgitt med 
sikre / koordinatbestemte grenser. Tilstøtende sjøhus ligger på samme planerte nivå som det 
eksisterende sjøhuset. Mønehøyden på det eksisterende sjøhuset flukter med de 
omkringliggende sjøhus.

Tegningsgrunnlaget for søknaden om rammetillatelse tilsier at det søkes etablert et nytt 
båthus som er 13 x 8 meter  dvs, BYA = 104m2 på grunnflaten  Loftsetasjen på båthuset 
søkes etablert med et 3,0 meter overheng på 1.etasje, innover, samt ei ”bro” mellom en ny 
parkeringsplass og 2. etasje på 4 x 2,5 meter. Dette gir et totalt BYA for det nye båthuset på 
138 m2. En økning i BYA på ca 100 m2 fra dagens sjøhus.

Av tegningsgrunnlaget framgår det at båthusets mønehøyde fra planert terreng vil bli ca. 8,0 
m. Ettersom det ikke er oppgitt utgangspunkt / kotehøyde for, planert terreng, er det ikke 
mulig å fastlå annet enn at det nye bygget som et minimum vil bli ca.  3,0 meter høyere enn 
det eksisterende og de omkringliggende sjøhus. 

Søknaden oppgir ikke hvilket formål loftet skal benyttes til. Av søknadsgrunnlaget framgår 
kun Åpent loft . Ut fra søknaden er det oppgitt at båthuset vil få et bruksareal iht. norsk 
standard på 166 m2 , hvor loftet og ”bro” / terrasse, alene vil gi et bruksareal på ca. 120 m2.  

Avslagsbegrunnelse:
! Reguleringsbestemmelsenes §5.1 Nye bygninger skal tilpasses nåværende naust / 

båthus, vurderes ikke etterkommet med et bygg som medfører 2 til 3 ganger økt 
bebygget areal og nesten dobling av mønehøyden.

! Ansvarlig søker legger ved dokumentasjon på sentralgodkjenning, men søker etter et 
lovverk som gjelder dersom prosjekteringen kan bevises påbegynt før 01.07.2010..   

! Søknaden tilsier at tiltaket er i en størrelsesorden hvor det må stilles krav om 
ansvarsrett fra kyndig foretak / person for søkning, prosjektering og utførelse 
ettersom det er grunn til å tro av deler av bygget vil bli benyttet til formål som krever 
energiberegninger, brannkrav og bruksendring etter pbl§ 20-1, TEK10 og SAK 10.

I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av 
28.01.1999, avslås søknaden om rammetillatelse for riving og oppføring av nytt 
båthus.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og reguleringsplan 
for Raudstø – Hovlandstronde - Fuglodden.
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Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra mottakelsen av vedtaket. 
Eventuelle klager sendes Eigersund kommune, pb. 580, 4379 EGERSUND. Vedlagt følger 
orientering om klageadgangen.

Behandlingsgebyr:
Type Pris Antall Beløp Mottaker
ikke § 20-2 tiltak pbl 
§ 20-1 
Garasjer/uthus

4000 1 4000 Øyvind Bjørløw

Ved sentral 
godkjenning 
ansvarsrett (pr. 
foretak)

1000 1 1000 Øyvind Bjørløw

Dispensasjon 
plassering 
(byggelinje/byggegr
ense)

4700 1 4700 Øyvind Bjørløw

Arealgebyr for tiltak 
etter pbl § 20-1 13 166 2158 Øyvind Bjørløw

pbl § 20-1 e) Riving 
av bygning/tiltak 3000 1 3000 Øyvind Bjørløw

50% av beh.gebyr -5079 Øyvind Bjørløw

Sum 9.779,-

Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt. 

§ 6 Avslag på søknad om dispensasjon
Ved vedtak som medfører avslag på søknad om dispensasjon betales 100 % av fullt gebyr 
fastsatt i kapittel 3.7.

§ 6A Avslag
Ved avslag på søknad ilegges et gebyr på 50 % av gebyret ved en eventuell tillatelse.

Med vennlig hilsen

Øyvind Skogerbø
Konsulent

Kopi til:
Petter E. Seglem Basthaugveien 10 4374 EGERSUND
Jarle Valle Byggesakssjef

Side 383 av 638



Side 384 av 638



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 01.10.2014
Arkiv: :GBR-60/719, FA-L42
Arkivsaksnr.:
14/406
Journalpostløpenr.:
14/25894

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak
Tom Grøsfjell
Rådgiver
51 46 83 25
tom.groesfjell@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
205/14 Planteknisk utvalg 21.10.2014

Dispensasjon - Bolig - gnr. 60 bnr. 719 - Charles Svendsen, 
Ladbergveien 2 - Hellvik
  

Sammendrag:
Det er i skriv mottatt her 25.04.14 søkt om dispensasjon og oppføring av bolig med ca. 235 m² 
bruksareal og ca. 174 m² bebygd areal på eiendommen gnr. 60 bnr. 719. Tiltaket forutsetter 
dispensasjon fra reguleringsplanens byggelinje, antall etasjer, takform og høyde på gjerde.
Naboene er varslet og det er ingen merknader.

Saksgang:
Planteknisk utvalg kan anbefale dispensasjon eller avslå søknaden. Anbefales dispensasjonen sendes 
saken til uttale til berørte statlige organer før endelig vedtak kan fattes.

Rådmannens forslag til vedtak 01.10.2014:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser 
om takform, antall etasjer, byggelinje og gjerdeutforming samt oppføring av bolig på gnr. 60 bnr. 
719, mottatt her 25.04.14 og har kommet til at den må avslås.

Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynet bak reguleringsplanens bestemmelser om 
takform og antall etasjer. Byggefeltet er svært arkitektonisk ensrettet og et avvikende, flatt tak på et 
bygg med 3 etasjer vil bryte tvert med tiltakets bygde omgivelser på en lite heldig måte. Bygningens 
plassering, volum og uttrykk fører til en dominerende effekt som forsterker bruddet med 
reguleringsplanens intensjoner om utforming.

Søknaden om oppføring av bolig kan derfor ikke godkjennes og må avslås.

Planteknisk utvalg finner på slik bakgrunn ikke grunn til å vurdere de øvrige dispensasjonene da 
tiltaket ikke kan gjennomføres som omsøkt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-4 og 19-2.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.
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Andre opplysninger / fakta i saken:
Eiendommen er regulert til byggeområde – bolig i reguleringsplan for Hellvik felt 3, vedtatt av 
kommunestyret 14.06.76.

Det anføres følgende som begrunnelse for dispensasjon:
1. Byggelinje mot Ladbergveien.
Situasjonsplan viser at omsøkte carport divergerer med byggelinje mot nord-øst ved Ladbergveien i carportens 
øvre del som har en spiss form.
Kartet med byggelinjer fra Eigersund kommune er av eldre dato,- og eksakt byggelinje blir derfor noe 
omtrentlig. Jeg vil anslå at carport i front overskrider byggelinje med ca. 2 meter, i det som er utformet som en 
skrå-linje inn mot inngangsparti.
Vi har tenkt oss carport dels til parkering og dels som overbygget gårdsrom,- slik at arealets karakter ikke kun er 
til parkering. – videre har vi lagt både carport, bod og gjerde ved uteområde i denne forbindelse 1 meter inn på 
egen eiendom uten at dette er et premiss i reguleringsbestemmelsene, slik at det blir 1 meter mellom carport, 
bod og gjerde til eksisterende sykkelsti mot øst.
Dette fordi vi ønsker å kunne bruke gårdsrom / carport under tak med direkte tilgang bolig.
For øvrig følger utforming av carport retningslinjene i reguleringsbestemmelsene § 5,- garasjer skal føres opp 
som tilbygg til bolig.

2. Etasje antall
Det søkes om bolig oppført i to etasjer,- hvor loftsetasje er utformet som en takpavilliong med mindre enn 
halvparten av arealet for hovedplan.
Reguleringsbestemmelsene § 2 åpner for at «der terrenget etter bygningsrådets skjønn ligger til rette for det,-
kan det tillates innredet underetasje til boligformål.
I særlige tilfeller kan bygningsrådet tillate oppført boliger i inntil 2 etasjer»
Topografisk er tomten hellende mot sjøen, slik at underetasjen er å betegne som en sokkeletasje, med mulighet 
for stort lysinntak og tilgjengelighet på hele vest-fasaden. I lys av neste punkt – takform – søker vi strengt tatt 
om dispensasjon bolig i 3 plan.

Regulert takform er saltak eller valmet tak. Reguleringsbestemmelsene er signert 1976. Omsøkte tiltak er her 
vist med flate tak.
Bygningskropp og takflater er oppdelte, slik at boligen får en sammensatt karakter, uten å virke for massiv.
Ved å bygge et loft, dvs. saltak i hele lengderetningen av boligen, vil mønet tangere eller være høyere enn 
omsøkte høyde på tak-pavilliong. – Dette vil eventuelt være i hele boligen lengde. Vi har utformet 
takpavilliongen i en lengde av ca. halvparten av boligens totale lengde. Slik vil også boligen fremstå mer 
harmonisk i terrenget. Naboer i skråningen bak vil få bedre siktlinjer enn om boligen oppføres med saltak i hele 
lengderetningen.
3 etasje – loftsetasje, blir også selvsagt mer brukbar enn et loft med saltak, dog i omsøkte tiltak kun på ca. 50 % 
av boligens plan-areal.

Høyde gjerde mellom uteplass i sør-øst og sykkelsti søkes høyere enn regulert 1 meter – som skjerming av 
denne uteplassen og som vindskjerm.
Gjerde planlegges halv-transparent med vertikale tre-lameller som vil gi en åpen karakter i forhold til om 
gjerdet bygges helt tett.

Typologien på eksisterende boligmasse avspeiler for så vidt reguleringsbestemmelsene mht. saltak, med en 
spennvidde fra 60-tallet, via 80-tallet, med en del tilbygg, ombygginger og utvidelser. I de senere år det kommet 
flere store takoppløft etc. slik at en kan benytte loftsetasjen som fullverdig boareal over hele arealet.
De fleste boligene har da slik vi ser det, 3 fulle etasjer.
Omsøkte tiltak er første nybygg med en arkitektonisk utforming som gjenspeiler nå-tiden i et bygningsmessig 
perspetktiv.
Vi håper det kan være rom for tolkning av reguleringsbestemmelsene fra 1976, når formålet er å tilpasse 
arkitekturen til tomt, terreng / topografi, og naboers siktlinjer på samme premisser som eksisterende 
bebyggelse.
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Underetasje er vist tilrettelagt for utleie. Arealet er imidlertid ikke en selvstendig boenhet så lenge 
hoveddelen og utleiedelen ikke er fysisk atskilt. Med andre ord så lenge det er en dør mellom 
arealene, blir det ikke ytterligere krav til parkering o.l..

Et lignende bygg av samme arkitekt er tillatt oppført i Årstadfjellveien. I den saken la imidlertid 
Byggesakssjefen stor vekt på at det ikke kunne utledes en dominerende byggeskikk i området.

Saksbehandlers vurderinger:
Etter pbl. § 19-2 annet ledd kan det ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må 
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

I Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) pkt. 6.19 er det blant annet uttalt følgende om adgangen til å dispensere 
fra arealplaner:
Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til gjennom en omfattende 
beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Planene omhandler 
dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan.

Dispensasjoner må heller ikke undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Ut fra hensynet 
til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen, er det viktig at endringer i planer av betydning ikke 
skjer ved dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og reguleringsplaner. 
Innstrammingen er likevel ikke til hinder for at det f.eks. dispenseres fra eldre planer som ikke er fullt utbygget, 
og der reguleringsbestemmelsene er til hinder eller direkte motvirker en hensiktsmessig utvikling av de 
gjenstående eiendommene.

Det fremgår av forarbeidene at man med ”vesentlig” i lovens forstand skal legge til grunn at det ikke 
kan gis dispensasjon der hensynet bak formålet gjør seg gjeldende ”med styrke”.

Dispensasjon fra antall etasjer og takform
Hensynet bak reguleringsplanens bestemmelser om antall etasjer og takform er både å sikre en 
spesiell type arkitektoniske uttrykk, samt begrense bygningenes volumer.

Rådmannen skal understreke at byggeområdet fremstår med en uvanlig ensartet arkitektonisk 
utforming der de aller fleste boligene i planområdet er oppført med sal- eller valmtak. Videre er det 
svært få eksempler på boliger i 3 etasjer. Det er imidlertid flere boliger med loftsetasje uten full 
romhøyde over hele planet.

Dispensasjonen synes derfor å bryte klart med den etablerte byggeskikken i området. 
Rådmannen vil likevel påpeke at Eigersund kommune synes å ha en særlig mild tolkning av «gode 
visuelle kvaliteter i forhold til tiltakets bygde omgivelser». En bør derfor unngå at noen tiltak 
vurderes mye strengere enn normalt, selv om byggesaken må vurderes konkret ut fra gjeldende 
regelverk.
Problemet i denne saken er etter Rådmannens syn at bygningen blir så dominerende i sitt avvik, både 
i bygningens samlede fremtoning, men også på grunn av tomtens sentrale plassering nær veg og sjø.

Søker synes å implisere at reguleringsbestemmelsene er utdatert og lite tilpasset dagens byggeskikk 
siden bebyggelsen forutsettes oppført med saltak. Dette er ikke Rådmannen enig i.
Selv om en ser at det er åpnet for pulttakbebyggelse på andre siden av viken (reguleringsplan for gnr. 
60 bnr. 61) samt for eneboliger i reguleringsplan for Hellvik sentrum, er det også stilt krav om at all 
konsentrert småhusbebyggelse i Hellvik sentrum skal være saltak. Det er dermed lite som tyder på at 
bestemmelser om takform er utdatert. 
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Rådmannen finner heller ikke grunn til å legge særlig vekt på at 3. etasje kun dekker ca. 50 % av 
underliggende plan.  Det fremstår ikke som naturlig å sidestille en full etasje på omtrent halve 
underliggende plan med en loftsetasje som har et måleverdig bruksareal på ca. 50 % av 
underliggende plan. Dette da forskjellen på takformen vil medføre vidt forskjellig landskapsvirkning 
og fremtoning.

Rådmannen finner etter dette at det ikke bør gis dispensasjon fra bestemmelsen om etasjeantall og 
takform da den i vesentlig grad tilsidesetter hensynet bak bestemmelsene.
Skulle Planteknisk utvalg vurdere det annerledes må det så vurderes hvorvidt fordelene med 
dispensasjonen er klart større enn ulempene.

Også her bør det legges vekt på byggeområdets ensartethet. Dersom det gis dispensasjon i dette 
tilfellet må en forvente at en legger til rette for ytterligere avvik gjennom dispensasjoner for resten 
av utbyggingen av planområdet. Det kan i den anledning bli vanskeligere å opprettholde 
tilfredsstillende visuelle kvaliteter.

Rådmannen finner etter dette at fordelene ikke er klart større enn ulempene og dispensasjon bør 
ikke gis.

Dersom Planteknisk vurderer det annerledes må de øvrige dispensasjonssøknadene vurderes.

Dispensasjon fra byggelinje og gjerdeutforming
Hensynet bak disse bestemmelsene er å skape luft og lys mellom eiendommene. 
Regulering av gjerdehøyde må sies å være uvanlig i dag. Det skal påpekes at oppføring av gjerde etter 
plan- og bygningsloven i utgangspunktet er sett på så uproblematisk at det ikke er søknadspliktig. En 
kan vanskelig se at det skal være særlige hensyn som gjør seg gjeldende i dette byggefeltet med 
tanke på gjerde. Selv om omsøkt gjerde på det høyeste blir ca. 2 meter, vil dette ikke gi et vesentlig 
annerledes inntrykk enn de mange oppførte murene som er høyere enn dette.

Carportens plassering vil ikke medføre stort tap av luft og lys mellom eiendommene da 
eiendommene rundt ligger noe høyere enn omsøkt eiendom. Plasseringen vil ikke hindre 
trafikkavviklingen i blindveien.
Det vil i tillegg bli minst 1 meter avstand fra gang- og sykkelvegen til carporten. Traseen blir dermed 
ivaretatt med tilfredsstillende rom og trafikksikkerhet.

Rådmannen finner etter dette at dispensasjonen ikke i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene 
bestemmelsene er ment å ivareta. 

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da omsøkt gjerde klart avgrenser 
traseen for gang- og sykkelvegen fra Ladbergveien til Trosavigveien. Dette synes å være positivt for 
trafikkavviklingen i området. Videre er plassering i strid med byggelinje for oppføring av 
carport/garasje i stor grad tillatt i planområdet for øvrig samtidig som uteoppholdsarealet til 
gjenboer på andre siden gang- og sykkelvegen ligger markert over omsøkt carport. Omsøkt tiltak vil 
dermed ikke medføre tap av luft og lys mellom eiendommene.

Rådmannen finner etter dette at fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at søknaden i sin helhet avslås på grunn av fravikelsen av takform og antall 
etasjer.

Universell utforming:
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Synes ivaretatt.

Naturmangfold:
Synes ivaretatt på grunn av tiltakets marginale omfang samt plassering i tettbygd område.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om dispensasjon og oppføring av bolig på gnr. 60 bnr. 
719, mottatt her 25.04.14 og har kommet til at den kan anbefales.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad stride mot hensynet bak reguleringsplanens bestemmelser 
om takform, antall etasjer, byggelinje og gjerdehøyde da tiltaket er tilpasset tomten på en god måte 
der bygningskroppens volumer og plassering harmonerer godt med dets bygde omgivelser. Selv om 
det arkitektoniske uttrykket strider mot reguleringsplanens forutsetninger, blir volumene omtrent 
det samme, og et hus med lignende volumer med saltak ville ikke nødvendigvis inneha bedre visuelle 
kvaliteter enn det omsøkte.
Plasseringen av carport og høyde på gjerde medfører liten eller ingen ulempe for gang- og sykkelstien 
samtidig som bebyggelsen fremstår tilstrekkelig åpen. Høydebegrensning på gjerde gjelder først og 
fremst mellom to byggetomter. Mot veg og offentlig trafikkareal anses høyde på gjerde som mindre 
problematisk.

Fordelene med dispensasjonene er klart større enn ulempene da tiltaket i seg selv holder forholdsvis 
høy kvalitet. Bygningen er godt tilpasset terrenget og glir tilfredsstillende inn i omgivelsene. Samtidig
er det positivt at boligen på tre sider er omsluttet av offentlig trafikkareal. Stilbruddet fremstår 
dermed med distanse og selvstendighet.
Plasseringen av carport og høyde på gjerde medfører gode uteoppholdsarealer for boenheten. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2.

Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune før endelig vedtak om 
dispensasjon fattes.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
361095 Reguleringsplan med bestemmelser
361094 Oversiktskart
338437 Søknad om rammetillatelse, oppføring av ny bolig gnr. 60 bnr. 719 - Ladbergveien 2
338436 VS: Rammesøknad - Ladbergveien 2 - 4375 Hellvik - gnr. 60, bnr. 71- oversendelsesbrev
338439 A10-1 Situasjonskart.pdf
338439 A10-1 Situasjonskart.pdf
338441 A20-2 Plan 1. Etasje.pdf
338443 A20-3 Plan 2. Etasje.pdf
338445 A20-1 Plan Underetasje.pdf
338447 A30-1 Snitt A-A.pdf
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338448 A30-2 Snitt B-B.pdf
338449 A40-1 Fasade Vest.pdf
338450 A40-2 Fasade Nord.pdf
338451 A40-3 Fasade Øst.pdf
338452 A40-4 Fasade Sørøst.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 U 26.02.2014 Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen AS

Referat forhåndskonferanse - Enebolig gnr. 60 
bnr. 719 - Charles Svendsen, Ladbergveien 2

2 I 25.04.2014 Sivilarkitekt Mnal Jonny 
Johansen AS

Søknad om rammetillatelse, oppføring av ny 
bolig gnr. 60 bnr. 719 - Ladbergveien 2

4 U 15.05.2014 Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen AS

Rammesøknad gnr. 60 bnr. 719 - Ladbergveien 
2, 4375 Hellvik

3 I 15.05.2014 Sivilarkitekt Mnal Jonny 
Johansen AS

Vedr. behandlingstidl for rammesøknad gnr. 60 
bnr. 719 - Ladbergveien 2

5 U 28.05.2014 Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen AS

Foreløpig svar - Bolig gnr. 60 bnr. 719 - Charles 
Svendsen, Ladbergveien 2

8 X 25.09.2014 Reguleringsplan med bestemmelser
7 X 25.09.2014 Oversiktskart

Parter i saken:
            
TIL Charles Svendsen Marraveien 11 4375 HELLVIK
SØK Sivilarkitekt mnal Jonny 

Johansen AS
Øvre Holmegate 11 4006 STAVANGER
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________________________________________________________________ 

Fra:  Sentralbordet 
Sendt: 28.04.2014 
Til:  Til registrering (arkivet) 
Kopi: 
Emne: VS: Rammesøknad - Ladbergveien 2 - 4375 Hellvik - gnr. 60, bnr. 719 
________________________________________________________________ 

Med vennlig hilsen

Resepsjonen på rådhuset.
Eigersund kommune
Direkte telefon: 51 46 80 00 - Telefaks 51 46 80 39 

E-post: post@eigersund.kommune.no <mailto:post@eigersund.kommune.no> 

Internett: www.eigersund.kommune.no <http://www.eigersund.kommune.no/> 

Facebook: Facebook.no/eigersund - Twitter: @EigersundK
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund.
Besøksadresse: Rådhuset, 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4370 Egersund.

Vær klar over at all e-post til og fra Eigersund kommune i utgangspunktet vil være journalpliktig etter arkivloven og også vil være 
et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentleglovas regler.

  _____  

Fra: Jonny Johansen [mailto:arkitekt@jonnyjohansen.no] 
Sendt: 25. april 2014 15:36
Til: Sentralbordet
Kopi: Tom Grøsfjell
Emne: Rammesøknad - Ladbergveien 2 - 4375 Hellvik - gnr. 60, bnr. 719

Hei,

Vedlagt er rammesøknad for bygging av ny enebolig i Ladbergveien 2 - 4375 Hellvik - gnr. 60, bnr. 719.

Ved behandling av søknaden,- ta gjerne kontakt ved behov for eventuelle tilleggsopplysninger eller ytterligere 
dokumentasjon.

Vennlig hilsen
Jonny Johansen
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Sivilarkitekt Mnal Jonny Johansen AS                                                            

Adresse:               Øvre Holmegate 11
                      4006 Stavanger, Norge              
    
Telefon:                   + 47 51 55 57 80
Mobil:                      + 47 91 35 49 01

E-post:           arkitekt@jonnyjohansen
Hjemmeside:    www.jonnyjohansen.no <http://www.jonnyjohansen.no>                                
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Tegning:

Situasjonskart
Dato:
19.03.2014

Tegningsnr.:
A10-1

Prosjekt:

Enebolig Hellvik
Målestokk:
1:500

Tiltakshaver:
Monica og Charles Svendsen

Arkitekt:

siv ilark itekt  mna l jonny  johansen
Rev. dato:

1,00

17,30
4,10

8,56

4,17

2,
40

1,00 3,10
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Tegning:

Situasjonskart
Dato:
19.03.2014

Tegningsnr.:
A10-1

Prosjekt:

Enebolig Hellvik
Målestokk:
1:500

Tiltakshaver:
Monica og Charles Svendsen

Arkitekt:

siv ilark itekt  mna l jonny  johansen
Rev. dato:

1,00

17,30
4,10

8,56

4,17

2,
40

1,00 3,10
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Index Dato Beskrivelse Sign Kontr.

    D  19.03.2014  Justert plassering og gjerde mot sykkelsti  K.E.  J.J.

    C  06.12.2013  Justering av huskropp  K.E.  J.J.

    B  13.11.2013

    A  08.11.2013

Prosjekt:

Enebolig Hellvik
Tiltakshaver:
Monica og Charles Svendsen

Tegningsnr.:
A20-2

Målestokk:
1:100

Dato:
19.03.2014

Tegning:

Plan 1. Etasje

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering
eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Prosjekterende:

siv ilark itekt  mna l jonny  johansen
øvre  holmegat e  11  - 4006  stavanger
mail:  ar k it ek t@ jonny johansen.no

tlf .:  51  55  57  80
mob.:  9 13  54  901
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Index Dato Beskrivelse Sign Kontr.

    D  19.03.2014  Justert plassering og gjerde mot sykkelsti  K.E.  J.J.

    C  06.12.2013  Justering av huskropp  K.E.  J.J.

    B  13.11.2013

    A  08.11.2013

Prosjekt:

Enebolig Hellvik
Tiltakshaver:
Monica og Charles Svendsen

Tegningsnr.:
A20-3

Målestokk:
1:100

Dato:
19.03.2014

Tegning:

Plan 2. Etasje

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering
eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Prosjekterende:

siv ilark itekt  mna l jonny  johansen
øvre  holmegat e  11  - 4006  stavanger
mail:  ar k it ek t@ jonny johansen.no

tlf .:  51  55  57  80
mob.:  9 13  54  901
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Index Dato Beskrivelse Sign Kontr.

    D  19.03.2014  Justert plassering og gjerde mot sykkelsti  K.E.  J.J.

    C  06.12.2013  Justering av huskropp  K.E.  J.J.

    B  13.11.2013

    A  08.11.2013

Prosjekt:

Enebolig Hellvik
Tiltakshaver:
Monica og Charles Svendsen

Tegningsnr.:
A20-1

Målestokk:
1:100

Dato:
19.03.2014

Tegning:

Plan Underetasje

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering
eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Prosjekterende:

siv ilark itekt  mna l jonny  johansen
øvre  holmegat e  11  - 4006  stavanger
mail:  ar k it ek t@ jonny johansen.no

tlf .:  51  55  57  80
mob.:  9 13  54  901
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Index Dato Beskrivelse Sign Kontr.

    D  19.03.2014  Justert plassering og gjerde mot sykkelsti  K.E.  J.J.

    C  06.12.2013  Justering av huskropp  K.E.  J.J.

    B  13.11.2013

    A  08.11.2013

Prosjekt:

Enebolig Hellvik
Tiltakshaver:
Monica og Charles Svendsen

Tegningsnr.:
A30-1

Målestokk:
1:200

Dato:
19.03.2014

Tegning:

Snitt A-A

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering
eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Prosjekterende:

siv ilark itekt  mna l jonny  johansen
øvre  holmegat e  11  - 4006  stavanger
mail:  ar k it ek t@ jonny johansen.no

tlf .:  51  55  57  80
mob.:  9 13  54  901

1. Etasje: ct. +12,12
Vei: ct. +13,01
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Vei: ct. +6,22

2. Etasje: ct. +15,12

Sokkel: ct. +9,32

Gesims: ct. +17,92
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Index Dato Beskrivelse Sign Kontr.

    D  19.03.2014  Justert plassering og gjerde mot sykkelsti  K.E.  J.J.

    C  06.12.2013  Justering av huskropp  K.E.  J.J.

    B  13.11.2013

    A  08.11.2013

Prosjekt:

Enebolig Hellvik
Tiltakshaver:
Monica og Charles Svendsen

Tegningsnr.:
A30-2

Målestokk:
1:200

Dato:
19.03.2014

Tegning:

Snitt B-B

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering
eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Prosjekterende:

siv ilark itekt  mna l jonny  johansen
øvre  holmegat e  11  - 4006  stavanger
mail:  ar k it ek t@ jonny johansen.no

tlf .:  51  55  57  80
mob.:  9 13  54  901
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Sokkel: ct. +9,32

Gesims: ct. +17,92

19 064

To
m

te
gr

en
se

To
m

te
gr

en
se

Side 418 av 638



Index Dato Beskrivelse Sign Kontr.

    D  19.03.2014  Justert plassering og gjerde mot sykkelsti  K.E.  J.J.

    C  06.12.2013  Justering av huskropp  K.E.  J.J.

    B  13.11.2013

    A  08.11.2013

Prosjekt:

Enebolig Hellvik
Tiltakshaver:
Monica og Charles Svendsen

Tegningsnr.:
A40-1

Målestokk:
1:100

Dato:
19.03.2014

Tegning:

Fasade Vest

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering
eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Prosjekterende:

siv ilark itekt  mna l jonny  johansen
øvre  holmegat e  11  - 4006  stavanger
mail:  ar k it ek t@ jonny johansen.no

tlf .:  51  55  57  80
mob.:  9 13  54  901
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Index Dato Beskrivelse Sign Kontr.

    D  19.03.2014  Justert plassering og gjerde mot sykkelsti  K.E.  J.J.

    C  06.12.2013  Justering av huskropp  K.E.  J.J.

    B  13.11.2013

    A  08.11.2013

Prosjekt:

Enebolig Hellvik
Tiltakshaver:
Monica og Charles Svendsen

Tegningsnr.:
A40-2

Målestokk:
1:100

Dato:
19.03.2014

Tegning:

Fasade Nord

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering
eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Prosjekterende:

siv ilark itekt  mna l jonny  johansen
øvre  holmegat e  11  - 4006  stavanger
mail:  ar k it ek t@ jonny johansen.no

tlf .:  51  55  57  80
mob.:  9 13  54  901
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Index Dato Beskrivelse Sign Kontr.

    D  19.03.2014  Justert plassering og gjerde mot sykkelsti  K.E.  J.J.

    C  06.12.2013  Justering av huskropp  K.E.  J.J.

    B  13.11.2013

    A  08.11.2013

Prosjekt:

Enebolig Hellvik
Tiltakshaver:
Monica og Charles Svendsen

Tegningsnr.:
A40-3

Målestokk:
1:100

Dato:
19.03.2014

Tegning:

Fasade Øst

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering
eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Prosjekterende:

siv ilark itekt  mna l jonny  johansen
øvre  holmegat e  11  - 4006  stavanger
mail:  ar k it ek t@ jonny johansen.no

tlf .:  51  55  57  80
mob.:  9 13  54  901
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Index Dato Beskrivelse Sign Kontr.

    D  19.03.2014  Justert plassering og gjerde mot sykkelsti  K.E.  J.J.

    C  06.12.2013  Justering av huskropp  K.E.  J.J.

    B  13.11.2013

    A  08.11.2013

Prosjekt:

Enebolig Hellvik
Tiltakshaver:
Monica og Charles Svendsen

Tegningsnr.:
A40-4

Målestokk:
1:100

Dato:
19.03.2014

Tegning:

Fasade Sørøst

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering
eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Prosjekterende:

siv ilark itekt  mna l jonny  johansen
øvre  holmegat e  11  - 4006  stavanger
mail:  ar k it ek t@ jonny johansen.no

tlf .:  51  55  57  80
mob.:  9 13  54  901
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 26.09.2014
Arkiv: :GBR-81/3, GBR-
82/2, GBR-81/32, GBR-
81/32, GBR-82/22, GBR-
81/34, FA-V61, FA-L33
Arkivsaksnr.:
07/3225
Journalpostløpenr.:
14/25962

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak
Asbjørn Herredsvela
Rådgiver
51 46 83 26
asbjoern.herredsvela@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
206/14 Planteknisk utvalg 21.10.2014

Søknad om redusert behandlingsgebyr - Tillatelse og dispensasjon 
for deling av grunneiendommene gnr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 bnr. 2 -
Slettebø, Helleland
  

Sammendrag:
Kjell Petter Løhre søker den 09.02.14 om redusert behandlingsgebyr i sak om tillatelse og 
dispensasjon for deling av grunneiendommene gnr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 bnr. 2.

Eiendommene er vist i kommuneplanens arealdel som LNF-område, med hensynssone landbruk.

Søknad om dispensasjon for deling av grunneiendommene gnr. 81 bnr 3 og gnr. 82 bnr. 2 var til 
behandling hos Planteknisk utvalg den 14.05.13 som sak PTU 106/13 og den 27.08.13 som sak PTU 
172/13. Planteknisk utvalg vedtok i sistnevnte vedtak å gi dispensasjon for deling av 
grunneiendommene gnr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 bnr. 2 til fritidsformål.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken. Det er klagerett på vedtaket. 

Rådmannens forslag til vedtak 26.09.2014:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om redusert behandlingsgebyr fra Kjell Petter Løhre, 
og har etter en samlet vurdering kommet til at ilagt gebyr på kr. 41.600,- ikke er åpenbart urimelig i 
forhold til vedtatt gebyrregulativ, det arbeid seksjon byggesak har hatt i saken, og heller ikke er 
åpenbart urimelig av andre grunner.

Ilagt gebyr på kr. 41.600,- opprettholdes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i gebyrregulativ for plan- og byggesaker i Eigersund kommune §§ 8 
og 9.
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Eventuell tidligere politisk behandling:
Søknad om dispensasjon for deling av grunneiendommene gnr. 81 bnr 3 og gnr. 82 bnr. 2 var til 
behandling hos Planteknisk utvalg den 14.05.13 som sak PTU 106/13 og den 27.08.13 som sak PTU 
172/13. Følgende vedtak ble fattet:

PTU-106/13 Vedtak:

1. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Ted Ove Slettebø om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 som 
tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32  og fradeling av en 
parsell på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til fritidseiendommen 
gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32, og finner at det foreligger grunner for å kunne 
anbefale dispensasjon som omsøkt. 

Før saken tas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen
i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 

2. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven Ted Ove Slettebø tillatelse til fradeling av 
en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  
81/3/1 (festetomt) og 81/32 og fradeling av en parsell på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i 
Eigersund som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32

Dette med følgende begrunnelse: Omsøkte arealer nyttes ikke til jordbruk i dag.  Hensynene 
bak kommuneplanen blir ikke ”vesentlig tilsidesatt.  Eier av fritidseiendom har disponert 
arealene i mange år og det er investert betydelige midler til restaurering av gamle 
grunnmurer.

PTU-172/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg gir etter §19-2 og §20-1 i plan- og bygningsloven Ted Ove Slettebø 
tillatelse fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32  og tillatelse til fradeling av en 
parsell på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til fritidseiendommen 
gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32. 

Dette med følgende begrunnelse: Omsøkte arealer nyttes ikke til jordbruk i dag.  Hensynene 
bak kommuneplanen blir ikke vesentlig tilsidesatt.  Eier av fritidseiendom har disponert 
arealene i mange år og det er investert betydelige midler til restaurering av gamle 
grunnmurer.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Gebyrregulativ for plan- og byggesaker i Eigersund kommune er vedtatt ved forskrift. Da gebyret er 
vedtatt gjennom forskrift og ikke enkeltvedtak, er det ikke klagerett på vedtaket. Gebyrregulativ for 
plan- og byggesaker forutsetter likevel i regulativets § 7 at det kan søkes om redusert 
behandlingsgebyr. Søknad om redusert behandlingsgebyr behandles av Planteknisk utvalg. 
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Kjell Petter Løhre har i skriv den 09.02.14 begrunnet søknaden om redusert behandlingsgebyr med 
følgende: 
Eigersund kommune har sendt en faktura til grunneier Ted Ove Slettebø vedrørende ovenfor nevnte 
deling, pålydende kr. 41600. Jeg har blitt enig med grunneier om å betale fakturaen.

Jeg ble veldig overrasket over den utrolig høye summen som må betales; gebyret på henholdsvis kr. 
4000 og 16800 for deling og dispensasjon fra formål i vedtatt kommuneplan, ganger to. Et gebyr for 
hver deling og for hver dispensasjon.

Det er for så vidt greit å betale for det ene arealet, (selv om jeg synes kr. 20800 også er en veldig høy 
sum for et saksbehandlingsgebyr,), men at jeg må betale to ganger dette beløpet synes jeg er 
åpenbart urimelig.

Det begrunner jeg med at søknaden for begge arealene har vært behandlet som kun en sak(gitt kun
et saksnummer) og det har vært foretatt kun en befaring, av begge arealene samtidig(arealene ligger 
kun ca. 60 meter fra hverandre).

Jeg har vært i kontakt med oppmålingssjef Johnny Monsen, som ovenfor meg har bekreftet at det kun 
vil bli fakturert for en oppmåling, selv om det er to arealer. Dette synes jeg står litt i kontrast til at jeg 
må betale saksbehandlingsgebyr for to arealer.

Jeg søker herved om nedsetting av gebyr til kr. 20800, altså for kun et areal. 

Saksbehandlers vurderinger:
Det er ilagt gebyr på kr. 4.000,- for hver deling av eiendom, samlet kr. 8.000,-. Det er også ilagt gebyr 
på kr. 16.800,- for hver dispensasjon fra formål i plan, samlet kr. 33.600. Dette ga et samlet gebyr på 
kr. 41.600,- for tillatelsene og dispensasjonene. 

Kommunens gebyrregulativ er vedtatt av kommunestyret. Det er deretter opp til Planteknisk utvalg å 
vurdere om ilagt gebyr er åpenbart urimelig og dermed kan reduseres, se gebyrregulativets §§ 8 og 9.

Løhre anfører at det er åpenbart urimelig å ilegge gebyr for hver deling og for hver dispensasjon, da 
saken har vært behandlet som en sak og det er foretatt en befaring i saken for begge berørte 
eiendommer. Det vises også til at seksjon kart og oppmåling bare har fakturert for én oppmåling, og 
ikke to. 

Alle gebyrene som ikke er fastsatt etter medgått tid, er gebyrer fastsatt på gjennomsnittlig 
ressursbruk. Det vil si at alle tilsvarende søknader gis samme gebyr, selv om noen saker medfører 
mer eller mindre tid enn andre. Dersom alle saker som etter en nøyaktig timeregistrering hadde 
lavere tidsbruk enn gjennomsnittet for denne typen saker skulle betale under fastsatt gebyr, mens 
alle saker som førte til mer tidsbruk enn gjennomsnittet skulle betale det fastsatte gebyret, ville man 
måtte heve standardgebyrene for å få dekket seksjonens kostnader. 

Ordvalget «åpenbart urimelig» tilsier at det bare er adgang til å sette ned gebyret der forholdet 
mellom ilagt gebyr og utført arbeid for seksjonen er markant. Det er følgelig tillatt med både en viss 
urimelighet og en stor grad av urimelighet. 
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Fastsatte gebyrer er basert på selvkost, det vil si at det arbeid kommunen påføres ved behandling av 
saker skal dekkes gjennom gebyrer. Det tilkommer utgifter ved behandling og registrering av 
innkomne søknader og skriv, drøfting av saker internt, skriving av saksfremlegg, befaring, politisk 
møte, samt interne og eksterne kurs. Selvkost baseres på en 5-årsperiode. 

I den foreliggende saken er det mottatt 2 søknader om deling. Det er skrevet saksfremlegg til 2 
politiske møter, hvor det er foretatt befaring for eiendommene ved 1.gangsbehandling. Det er 
foretatt en dispensasjonsvurdering og vedtak, som gjelder for begge eiendommene. Forhold knyttet 
til naturmangfoldsloven er også vurdert. Det foreligger uttale fra Fylkesmannen i Rogaland i saken
ved 2.gangsbehandling, hvor de særlig fraråder deling og dispensasjon for eiendommen gnr. 82 bnr. 
2. Rådmannen anser det ikke riktig at saken er behandlet som én sak. Det fremgår av saken at det er 
foretatt vurdering og vedtak i forhold til 2 eiendommer.

Det er også skrevet et skriv vedrørende behandlingsgebyr. Med en timesats på kr. 900,- tilsvarer 
dette arbeid for 1 saksbehandler i overkant av 46 timer. 

Det er ikke grunn til å tro at ilagt gebyr avviker markant fra det arbeid kommunen har utført i saken.

Rådmannen anser ikke vilkåret «åpenbart urimelig» i forhold til prinsippet om selvkost, som å være 
oppfylt. Gebyr kan dermed ikke settes ned etter denne begrunnelsen. 

Gebyret kan også bortfalle eller bli redusert dersom ilagt gebyr er «åpenbart urimelig» av andre 
grunner. 

Da delinger og dispensasjoner har medført klare fordeler for partene i saken, anser ikke Rådmannen 
gebyret for å være «åpenbart urimelig».

Konklusjon:

Ilagt gebyr for tillatelse og dispensasjon for deling av eiendommene gnr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 bnr. 2 er 
ikke åpenbart urimelig i forhold til det arbeid kommunen har utført eller åpenbart urimelig av andre 
grunner. Ilagt gebyr på kr. 41.600,- opprettholdes.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Redusert gebyr vil medføre reduserte inntekter for seksjon byggesak. Dette forholdet er ikke vektlagt 
i saksforelegget.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum
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~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om redusert behandlingsgebyr fra Kjell Petter Løhre, 
og har etter en samlet vurdering kommet til at ilagt gebyr på kr. 41.600,- er åpenbart urimelig i 
forhold til vedtatt gebyrregulativ, det merarbeid seksjon byggesak har hatt i saken, og er åpenbart 
urimelig av andre grunner ettersom…

Det ilegges et gebyr på kr. …..

Vedtaket er fattet med hjemmel i gebyrregulativ for plan- og byggesak i Eigersund kommune §§ 8 og 
9.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
361229 Gebyrregulativ.pdf
323925 Søknad om nedsetting av gebyr ved deling av gnr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 bnr. 2, Helleland

280155 Søknad om fradeling av tilleggsparsell til fritidseiendom - dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel  - Ted Ove Slettebø - gnr. 81, bnr. 3 og gnr. 82, bnr. 2

291221 Uttalelse til søknad om dispensasjon for fradeling av tilleggsparsell til fritidseiendom gnr. 81 
bnr. 3 og gnr. 82 bnr. 2

293501
Søknad om fradeling av tilleggsparseller til fritidseiendom - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel  - Ted Ove Slettebø - gnr. 81, bnr. 3 og gnr. 82, bnr. 2  - 2. gangs 
behandling

361247 Oversiktskart.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 06.12.2007 Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse - søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanen for fradeling av tilleggsareal fra 
gnr. 81 bnr. 3

3 I 04.02.2008 Kjell Petter Løhre VS: Brev fra Fylkesmannen

4 I 10.03.2008 Tor Magne Jarl 
Munkejord Feil i saksliste - Formannskapet 12.03.08

5 U 16.05.2008 Ted Ove Slettebø
Oversendelse av formannskapets vedtak -
Søknad om fradeling av tilleggsparsell til 
fritidseiendom -

6 U 20.05.2008 Ted Ove Slettebø Foreløpig svarbrev

7 I 09.06.2008 Fylkesmannen i 
Rogaland

Klage på Eigersund kommune sitt vedtak om 
dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av

8 I 20.06.2008 Fylkesmannen i Klage på kommunens vedtak om å gi 
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Rogaland dispensasjon for fradeling av tilleggsareal til 
fritidseiendom på

9 U 18.07.2008 Ted Ove Slettebø Klage på deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 3 
og gnr. 82 bnr. 2 - Slettebø, Helleland

10 I 06.08.2008 Kjell Petter Løhre Deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 
bnr. 2 - Slettebø

13 I 06.08.2008 Kjell Petter Løhre Deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 
bnr. 2 - Slettebø

12 X 15.08.2008 Kart nr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 bnr. 2

14 U 02.09.2008 Ted Ove Slettebø
Søknad om deling av tilleggsparsell til 
fritidseiendom gnr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 bnr. 2-
Slettebø, Helleland - Ted Ove Slettebø

15 U 10.12.2008 Ted Ove Slettebø Vedrørende deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 
3 og gnr. 82 bnr. 2 - Slettebø, Helleland

16 U 17.12.2008

Kjell Petter Løhre; 
Monica Svanteson; 
Ted Ove Slettebø; 
Tor Magne Jarl 
Munkejord

Varsel om kartforretning

18 I 20.12.2008 Tor Magne Jarl 
Munkejord

Kvittering for varsel om kartforretning - gnr. 81 
bnr. 1,2

17 I 21.12.2008 Monica Svanteson Kvittering for varsel om kartforretning - gnr. 81 
bnr. 3 fnr. 1

19 I 21.12.2008 Kjell Petter Løhre Kvittering for varsel om kartforretning - gnr. 81 
bnr. 3 fnr. 1

21 I 11.01.2009 Ted Ove Slettebø Kvittering for varsel om kartforretning - gnr. 81 
bnr. 3 og gnr. 82 bnr. 2

22 I 06.02.2009 Kjell Petter Løhre Klage på deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 3 
og gnr. 82 bnr.2 - Slettebø

23 I 19.02.2009 Kjell Petter Løhre Deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 
bnr.2 - Slettebø

24 I 25.05.2009 Kjell Petter Løhre Behandlingstid - klage på fylkesmannens avslag 
gnr. 81 bnr. 3 og 32

25 U 02.06.2009 Kjell Petter Løhre Svar på behandlingstid - klage på fylkesmannens 
avslag gnr. 81 bnr. 3 og 32

26 I 29.06.2009 Kjell Petter Løhre
Vedr. fradeling av tomt på Helleland gnr. 81 bnr. 
3 og gnr. 82 bnr. 2 - nytt brev som ønskes 
vedlagt

28 N 02.11.2009 Jarle Valle Feil gnr. i sak nr. 119/09 til formannskapet

29 U 13.11.2009 Ted Ove Slettebø

Oversendelsesbrev av formannskapets vedtak. 
Deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 
bnr. 2 - Slettebø, Helleland. Klage på 
formannskapets vedtak.

30 U 06.09.2010

Kjell Petter Løhre; 
Monica Svanteson; 
Ted Ove Slettebø; 
Tor Magne Jarl 
Munkejord

Varsel om kart- og delingsforretning

31 I 13.09.2010 Tor Magne Jarl 
Munkejord

Kvittering for varsel om kartforreting - gnr 81 bnr 
1, 2

32 I 13.09.2010 Ted Ove Slettebø Kvittering for varsel om kartforretning - gnr 81 bnr 
3

36 U 21.09.2010
Kjell Petter Løhre; 
Ted Ove Slettebø; 
Tor Magne Jarl 

Oversendelse - kopi av protokoll og målebrev
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Munkejord
37 U 30.09.2010 Statens kartverk Dokument til tinglysing
38 I 08.10.2010 Statens kartverk Retur av målebrev gnr. 81 bnr. 3 - ikke tinglyst

39 U 18.10.2010 Fylkesmannen i 
Rogaland Tinglysingssperre på gnr.81 bnr.3

40 I 28.10.2010 Fylkesmannen i 
Rogaland

Tinglyst urådighet på gnr. 81 bnr. 3 - fradelt tomt: 
gnr. 81 bnr. 32

41 U 08.11.2010 Statens kartverk Dokument til tinglysing (med vedlagt erklæring 
fra fylkesmannen)

42 I 16.11.2010 Statens kartverk Retur av tinglyst målebrev - gnr. 81 bnr. 32
43 U 18.11.2010 Statens kartverk Oversendelse retting av gnr. 81 bnr. 32

44 I 25.11.2010 Statens kartverk
Hjemmelshaver til grunn - gnr. 81 bnr. 32 Ted 
Ove Slettebø -  melding om retting av 
grunnboken

45 U 21.12.2010 Kjell Petter Løhre Oversendelse av tinglyst målebrev
47 I 18.02.2013 Kjell Petter Løhre Søknad om fradeling av tomt på Slettebø

48 I 06.04.2013 Ted Slettebø Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr. 81 bnr. 
3 - Ted Slettebø, Slettebøveien 129

49 I 06.04.2013 Ted Slettebø Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr. 82 bnr. 
2 - Ted Slettebø, Slettebøveien 129

51 X 28.04.2013 Kart

52 U 06.05.2013

Tor Magne Jarl 
Munkejord; 
Ted Ove Slettebø; 
Monica Svanteson; 
Kjell Petter Løhre; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Varsel/informasjon om befaring

54 U 22.05.2013

Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Rogaland 
Fylkeskommune

Særutskrift: Søknad om fradeling av 
tilleggsparsell til fritidseiendom - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel  - Ted Ove Slettebø -
gnr. 81, bnr. 3 og gnr. 82, bnr. 2

53 U 22.05.2013 Ted Ove Slettebø

Særutskrift: Søknad om fradeling av 
tilleggsparsell til fritidseiendom - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel  - Ted Ove Slettebø -
gnr. 81, bnr. 3 og gnr. 82, bnr. 2

55 I 13.06.2013 Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til søknad om dispensasjon for fradeling 
av tilleggsparsell til fritidseiendom gnr. 81 bnr. 3 
og gnr. 82 bnr. 2

57 U 29.08.2013 Kjell Petter Løhre; 
Ted Ove Slettebø

Særutskrift: Søknad om fradeling av 
tilleggsparseller til fritidseiendom - dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel  - Ted Ove 
Slettebø - gnr. 81, bnr. 3 og gnr. 82, bnr. 2  - 2. 
gangs behandling

60 X 04.10.2013 Johnny Monsen Urådighet Slettebø

58 U 04.10.2013 Ted Ove Slettebø; 
Kjell Petter Løhre Foreløpig svar - oppmåling

59 U 04.10.2013 Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedr. tinglyst urådighet på gnr./bnr. 82/2, 81/3 og 
81/32 i Eigersund

61 X 04.10.2013 Kart
65 U 17.12.2013 Kjell Petter Løhre Tilleggsareal til hytte på Slettebø

64 I 17.12.2013 Fylkesmannen i 
Rogaland

Tinglyst urådighet på gnr./bnr. 81/3, 81/32 og 
82/2 i Eigersund kommune

66 U 06.01.2014 Kjell Petter Løhre Tilleggsareal til hytte på Slettebø, urådighet
67 U 07.01.2014 Kartverket Melding til tinglysing - ny grunneiendom gnr. 81 
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bnr. 34

68 U 09.01.2014 Ted Ove Slettebø
Vedrørende utsendelse av faktura- Deling av 
grunneiendom gnr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 bnr. 2 -
Slettebø, Helleland

69 I 13.01.2014 Kartverket Retur av dokument, dokumentet har mangler og 
kan ikke tinglyses - gjelder gnr. 81 bnr. 3

70 I 10.02.2014 Kjell Petter Løhre Søknad om nedsetting av gebyr ved deling av 
gnr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 bnr. 2, Helleland

71 I 14.02.2014 Kartverket Retur av tinglyst dokument - ny matrikkelenhet 
gnr. 81 bnr. 34

74 U 19.02.2014 Kjell Petter Løhre; 
Ted Ove Slettebø

Oversendelse av matrikkelbrev for ny 
grunneiendom

Parter i saken:
            

Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 4001 STAVANGER
N Kjell Petter Løhre Blomsterveien 1 4022 STAVANGER
N Monica Svanteson Blomsterveien 1 4022 STAVANGER
SØK Ted Ove Slettebø Skjerpeveien 6 4376 HELLELAND
N Tor Magne Jarl Munkejord Jærveien 159 4370 EGERSUND
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Kapittel 1 . Alminnelige bestemmelser
Regulativet gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene 
medfører.

§ 1 Betalingsplikt

Faktura sendes tiltakshaver. Gebyr mindre enn kr. 500,- faktureres ikke.
Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr såfremt kommunestyret 
ikke har gitt fritak for betaling. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved 
for sen betaling påløper purregebyr på kr. 150,- samt forsinkelsesrenter. Ved innsending av 
plan til behandling skal det vedlegges erklæring på hvem som skal motta gebyret. Dersom det 
er flere tiltakshavere må disse sette opp en adressat som skal motta regningen.

§ 2 Gebyrberegningstidspunkt/Avregning

Gebyret beregnes på det tidspunkt det fattes et vedtak om for eksempel rammetillatelse 
og/eller igangsettingstillatelse, utslippstillatelse, seksjoneringstillatelse, osv..

§ 3 Fakturerings- og betalingstidspunkt

Gebyr faktureres når kommunens vedtak foreligger. Når vedtak i forbindelse med søknad om 
rammetillatelse blir gitt, faktureres gebyret fullt ut. Gebyr for rammetillatelse skal være betalt 
før igangsettingstillatelse gis. Gebyr for eventuelle dispensasjoner skal betales når det gis 
rammetillatelse.

§ 4 Kombinerte bygg

Består bygningen av flere funksjoner beregnes gebyret etter del med størst areal.

§ 5 Midlertidige bygg

Ved midlertidige bygninger betales fullt gebyr i den kategori bygget omfatter.

§ 6 Avslag på søknad om dispensasjon

Ved vedtak som medfører avslag på søknad om dispensasjon betales 100 % av fullt gebyr 
fastsatt i kapittel 3.7.

§ 7 Avslag på søknad

Ved avslag på søknad ilegges et gebyr på 60 % av gebyret ved en eventuell tillatelse.

§ 8 Urimelige gebyr

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen 
har hatt med saken eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan planteknisk utvalg 
fastsette passende gebyr.
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§ 9 Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages. Det kan søkes om redusert gebyr til 
planteknisk utvalg.

§ 10 Indeksregulering

Satsene i regulativets kap. 2, 3 og 4 blir regulert den 1. januar hvert år tilsvarende prosentvis 
regulering i konsumprisindeksen. Grunnlaget for beregning av gebyr er konsumprisindeksen 
pr. oktober måned året før.

§ 11 Ideelle lag og organisasjoner

Ideelle lag og organisasjoner kan søke om reduksjon av gebyr med inntil 80%.

§12 ByggSøk

Søknader innsendt via ByggSøk gis reduksjon i gebyr med kroner 500,-.

§13 Overtredelsesgebyr

Plan- og bygningsloven (2008) gir i § 32-8 hjemmel til at kommunen kan ilegge et 
overtredelsesgebyr. Størrelsen på ulovlighetsgebyret (gebyr for brudd på plan- og 
byggingsloven og/eller forskrifter til denne lov) settes til de maksimale grensene som er 
oppgitt i byggesaksforskriftens § 16.

Behandlingsgebyr

Kapittel 2 - Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av 
tiltakshaver jamfør pb§ 20-2

a) Mindre tiltak på bebygd eiendom. 3.000,-
b) Alminnelige driftsbygninger i landbruket. 3.000,-
c) Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i 
pbl § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for 
lengre tidsrom enn 2 år.

3.000,-

d) Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås 
av tiltakshaver. 3.000,-

Kapittel 3 - Tiltak som behandles etter søknad jamfør Pbl §20-
1 - basisgebyr
I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr per m2 bruksareal. 13,-
Redusert arealgebyr per m2 for tiltak i henhold til § 21-7, 2.ledd 8,-

Boliger inkludert eventuell garasje Klasse1 Klasse2 Klasse3
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a) Enebolig. 11.000,- 14.000,-
b) Andre boliger – pr. boenhet. 7.000,- 9.000,-
c) Tilbygg/påbygg til a-b, inkludert hagestue/vinterhage 5.000,- 7.000,-
d) Ombygging (a,b) mindre enn 50 % av totalt areal 4.000,- 5.000,-
e) Ombygging (a,b) større enn 50 % av totalt areal 5.000,- 6.000,-
Garasje
f) Garasjer eller uthus 4.000,- 6.000,-
g) Naust i tilknyttning til bolig 4.000,- 6.000,-
Store boligbygg
h) Blokk/høyhus/terrassehus (flere enn 5 boenheter) 35.000 60.000,- 70.000.-
Bruksendring
i) Bruksendring (a-g) 10.000,- 13.000,- 21.000,-
Andre tiltak på boligeiendom
j) Fasadeendring 3.000,-
k) Støttemurer 3.000,-
l) Innhegning/gjerde/støyskjerm 3.000,-
m) Brygger 3.000,-
n) graving/fylling/spregning 3.000,-
o) Basseng/brønn/dam 3.000,-

2. Fritidshus Klasse1 Klasse2 Klasse3
a) Fritidsbolig,fritidsbygg 10.000,- 13.000,-
b) tilbygg/påbygg til a. 4.000,- 6.000,-
c) Naust 5.000,- 7.000,-

3. Andre bygg Klasse1 Klasse2 Klasse3
Alle andre bygg, til- og påbygg, minimum gebyr 8.000,- 15.000,- 21.000,-
a) For de første 0 – 500 m² BRA pr. m². 63 63 63
b) For de neste 501 – 1000 m² BRA pr. m². 29 39 49
c) For de neste 1001 – 2000 m² BRA pr. m². 14 24 34
d) 2001 → pr. m². 12 12 12
e) 50 % reduksjon for rene lagerbygg, garasjer, drivhus og 
lignende
f) 50 % reduksjon for ombygging og bruksendring av eksisterende 
BRA

4. Godkjenning av ansvarsrett
a) Ved lokal godkjenning (pr. foretak). 2.000,-
b) Ved sentral godkjenning (pr. foretak). 1.000,-
c) Første gangs godkjenning – lokal godkjenning, selvbygger 2.200,-
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5. Andre tiltak Klasse1 Klasse2 Klasse3
a) Riving av bygning, § 20-1 e. 3.000,- 5.000,-
b) Fasadeendring, § 20-1 c. 3.000,-
c) Støttemur, gjerde, støyskjerm. 3.000,- 4.000,- 5.000,-
d) Skilt og reklameinnretning, § 20-1 i. 3.000,- 4.000,-
e) Graving, fylling, sprenging, basseng, brønn, dam,§ 20-1 a, k, l. 3.000,- 5.000,- 6.000,-
f) Oppføring/endring av bygningstekniske installasjoner, § 20-1 e. 4.000,- 5.000,- 6.000,-
g) Deling av eiendom, § 20-1 m (pr. tillatelse). 4.000,-
h) Behandling av ulovlig byggearbeid - §§ 32-1 – 32-10. 9.600,-
i) Reviderte tegninger, små endringer i areal. 3.500,- 4.000,- 5.000,-
j) Ved større endringer beregnes gebyr som ved ny søknad.
k) Fornyelse av ramme-/igangsettingstillatelse. 75 % av 
opprinnelig gebyr
l) Trinnvis igangsettingstillatelse, pr. igangsetting utover 1 gang, 3.000,-
jfr. Pbl § 21-4.

6. Melding/Søknad om utslippstillatelse
a) For behandling av utslipp fra avløpsanlegg med 0-50 PE. 6.000,-
b) For behandling av utslipp fra avløpsanlegg med 50-10.000 PE. 26.000,-

7. Dispensasjoner
I tillegg til gebyr for behandling av dispensasjonssøknad, kommer ordinært behandlingsgebyr. 
Det skal beregnes gebyr for hver dispensasjon.Tiltak som forutsetter dispensasjon både fra 
kapittel 3.7a ”byggeforbud etter pbl” § 1-8 og kapittel 3.7a ”formål i vedtatt plan” ilegges 
50% av hvert gebyr.
a) Pbl § 1-8 og formål i vedtatt kommuneplan eller 
reguleringsplan. 16.800,-

b) Utnyttelsesgrad, byggehøyder og andre tilsvarende forhold 
fastsatt i 4.700,-

pbl § 29-4 eller planbestemmelser.
c) Plassering (byggelinje/byggegrense), jfr. Pbl § 29-4 og vedtatt 
plan. 4.700,-

d) Andre forhold i planbestemmelser. 4.700,-
e) Opparbeidelse vei, vann, avløp - § 18-1. 4.700,-
f) Andre bestemmelser i pbl eller tilhørende forskrifter. 4.700,-
g) Kommuneplanbestemmelse § 1-2. 7.200,-

8. Situasjonskart
a) Utarbeidelse situasjonskart for melding og søknad om tiltak. 500,-
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9. Saksbehandling per medgått time
(Tiltak/oppgaver av slik karakter at de ikke er dekket i regulativet)
a) Timesats 900,-
b) Samordningsgebyr 900,-
c) Tilsyn 900,-

Kap. 5. seksjonering av fast eiendom
Rettsgebyr i henhold til sentralt vedtak: p.t. 860
a. For behandling om seksjonering der det ikke foretas befaring - 3 x rettsgebyr
For behandling av seksjoneringssøknad uten befaring betales et gebyr på 3 x rettsgebyret 
2.580
I tillegg belastes gebyr for tinglysing på 525,- kroner
Sum for behandling av seksjoneringssøknad uten befaring 3.105,-
kroner
b. For behandling av begjæring om seksjonering der det foretas befaring - 5 x rettsgebyr
For behandling av seksjoneringssøknad med befaring betales et gebyr på 5 x rettsgebyret på 
4.300,- kroner.
I tillegg belastes gebyr for tinglysing på 525,- kroner
Sum for behandling av seksjoneringssøknad med befaring 4.825,-
kroner
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________________________________________________________________ 

Fra:  Sentralbordet 
Sendt: 10.02.2014 
Til:  Til registrering (arkivet) 
Kopi: 
Emne: VS: Ref. sak nr. 07/3225. Søknad om nedsetting av gebyr 
________________________________________________________________ 

Med vennlig hilsen

Resepsjonen på rådhuset.
Eigersund kommune
Direkte telefon: 51 46 80 00 - Telefaks 51 46 80 39 

E-post: post@eigersund.kommune.no <mailto:post@eigersund.kommune.no> 

Internett: www.eigersund.kommune.no <http://www.eigersund.kommune.no/> 

Facebook: Facebook.no/eigersund - Twitter: @EigersundK
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund.
Besøksadresse: Rådhuset, 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4370 Egersund.

Vær klar over at all e-post til og fra Eigersund kommune i utgangspunktet vil være journalpliktig etter arkivloven og også vil være 
et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentleglovas regler.

  _____  

Fra: Kjell Petter Løhre [mailto:petter.lohre@lyse.net] 
Sendt: 9. februar 2014 15:59
Til: Sentralbordet
Emne: Ref. sak nr. 07/3225. Søknad om nedsetting av gebyr 

Hei,

Ref. sak nr. 07/3225 /GBR - 81/3, GBR -82/2, GBR 81/32 GBR -81/34 -  Vedrørende deling av grunneiendom gnr. 81 
bnr. 3 og gnr. 82 bnr. 2, Helleland
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Eigersund kommune har sendt en faktura til  grunneier Ted Ove Slettebø vedrørende ovenfor nevnte deling, 
pålydende kr. 41600. Jeg har blitt enig med grunneier om å betale fakturaen.

Jeg ble veldig overrasket over den utrolig høye summen som må betales; gebyret er på henholdsvis kr. 4000, og 
16800 for deling og dispensasjon fra formål i vedtatt kommuneplan, ganger to. Et gebyr for hver deling og for hver 
dispensasjon. 

Det er for så vidt greit å betale for det ene arealet, (selv om jeg synes kr. 20800 også er en veldig høy sum for et 
saksbehandlingsgebyr,) men at jeg må betale to ganger dette beløpet synes jeg er åpenbart urimelig. 

Det begrunner jeg med at  søknaden for begge arealene har vært behandlet som kun en sak (gitt kun et 
saksnummer) og  det har vært foretatt kun en befaring, av begge arealene samtidig(arealene ligger kun ca. 60 
meter fra hverandre). 

Jeg har vært i kontakt med oppmålingssjef Johnny Monsen, som ovenfor meg har bekreftet at det kun vil bli 
fakturert for en oppmåling, selv om det er to arealer. Dette synes jeg står litt i kontrast til at jeg må betale 
saksbehandlingsgebyr gebyr for to arealer.

Jeg søker herved om nedsetting av gebyr til kr. 20800, altså for kun et areal.

Med vennlig hilsen

Kjell Petter Løhre

Blomsterveien 1

4022 Stavanger

T.: 97003127

P.S. Gjør oppmerksom på at betalingsfristen på fakturaen er satt tilden 17.02.2014. Skulle behandlingen av denne 
søknaden gå ut over denne fristen håper jeg at det ved ikke betalt faktura, ikke vil bli tillagt purregebyr ved senere 
betaling.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 27.04.2013
Arkiv: :GBR-81/3, GBR-
82/2, GBR-81/32, GBR-
81/32, GBR-82/22, FA-
L33, FA-V61
Arkivsaksnr.:
07/3225
Journalpostløpenr.:
13/12302

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Teknisk avdeling
Landbrukskontoret
Steinar Nordvoll
Jordbrukssjef
51 46 10 32
steinar.nordvoll@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
106/13 Planteknisk utvalg 14.05.2013

Søknad om fradeling av tilleggsparsell til fritidseiendom -
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  - Ted Ove 
Slettebø - gnr. 81, bnr. 3 og gnr. 82, bnr. 2

Sammendrag:
Ted Ove Slettebø søker 30.3.2013 om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 
fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32  og fradeling av en parsell på ca. 
150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  
(festetomt) og 81/32. Omsøkte parseller ligger innenfor LNF-område (hensynssone 
landbruk).  Søknaden er i strid med formål vist i kommuneplanens arealdel. Søknaden er 
også avhengig av tillatelse til deling etter jordloven.

Saksgang:
Planteknisk utvalg  har myndighet til å avslå søknaden om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel. Stiller Planteknisk utvalg seg positiv til å gi dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel til fradeling av tilleggsparseller til fritidseiendom, må saken 
sendes til Rogaland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland, for uttalelse, før endelig 
vedtak kan fattes i saken.

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg finner ikke at det foreligger tungtveiende grunner som taler for at kommunen 
skal gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og avslår etter §19,2 i plan- og 
bygningsloven søknad fra Ted Ove Slettebø om fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra 
gnr./bnr. 82/2 som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32  og 
fradeling av en parsell på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32.  

Planteknisk utvalg avslår i medhold av §12 i jordloven søknad fra Ted Ove Slettebø om tillatelse 
til fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 som tilleggsareal til fritidseiendommen 
gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32  og fradeling av en parsell på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 
81/3 i Eigersund som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32.  

14.05.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.
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LIV TONE ØIUMSHAUGEN (H) foreslo:
1. ”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Ted Ove Slettebø om dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel for fradeling av en parsell på 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i 
Eigersund som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr. 81/3/1 (festetomt) og 81/32, 
og finner at det foreligger grunner for å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt. 

Før saken tas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen
i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 

2. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven Ted Ove Slettebø tillatelse til 
fradeling av en parsell på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32

Dette med følgende begrunnelse: Omsøkte arealer nyttes ikke til jordbruk i dag.  Hensynene 
bak kommuneplanen blir ikke ”vesentlig tilsidesatt.  Eier av fritidseiendom har disponert 
arealene i mange år og det er investert betydelige midler til restaurering av gamle 
grunnmurer.”   

ALF TORE SÆSTAD (KRF) foreslo:
1. ”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Ted Ove Slettebø om dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 
som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32 og fradeling 
av en parsell på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32, og finner at det foreligger 
grunner for å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt. 

Før saken tas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen
i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 

2. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven Ted Ove Slettebø tillatelse til 
fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32  og fradeling av en parsell på 
ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  
81/3/1  (festetomt) og 81/32

Dette med følgende begrunnelse: Omsøkte arealer nyttes ikke til jordbruk i dag.  
Hensynene bak kommuneplanen blir ikke  ”vesentlig tilsidesatt.  Eier av fritidseiendom 
har disponert arealene i mange år og det er investert betydelige midler til restaurering av 
gamle grunnmurer.”

Votering:
Rådmannens innstilling falt enstemmig.
Alf Tore Sæstads forslag vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer for Øiumshaugens forslag 
(H+SP).

PTU-106/13 Vedtak:
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1. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Ted Ove Slettebø om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 
som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32  og 
fradeling av en parsell på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32, og finner at det foreligger 
grunner for å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt. 

Før saken tas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen
i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 

2. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven Ted Ove Slettebø tillatelse til 
fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32 og fradeling av en parsell på ca. 
150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  
81/3/1 (festetomt) og 81/32

Dette med følgende begrunnelse: Omsøkte arealer nyttes ikke til jordbruk i dag.  
Hensynene bak kommuneplanen blir ikke ”vesentlig tilsidesatt.  Eier av fritidseiendom 
har disponert arealene i mange år og det er investert betydelige midler til restaurering av 
gamle grunnmurer.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Ted Ove Slettebø søker 30.3.2013 om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 
fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32  og fradeling av en parsell på ca. 
150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  
(festetomt) og 81/32.  
Omsøkte parseller ligger innenfor LNF-område (hensynssone landbruk). 
Søknaden er i strid med formål vist i kommuneplanens arealdel. Søknaden er også avhengig 
av tillatelse til deling etter jordloven.

Gnr./bnr. 81/3/1 eies av Kjell Petter Løhre og Monica Svanteson. Det er en fritidseiendom på 
ca. 1962 m2.

Ted Ove Slettebø søkte om fradeling av ca. 1800 m2 fra gnr./bnr. 81/3 og 82/2 i 2007 som 
tilleggsareal til fritidseiendommen 81/3/1 (Ca. 622 m2 gjaldt fradeling fra gnr./bnr. 81/3 og ca. 
1178 m2 gjaldt fradeling fra 82/2). Det ble kun gitt tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 
550 m2 fra gnr./bnr. 81/3. Fylkesmannen godtok ikke større tilleggsareal.  Parsellen har nå 
benevnelse gnr./bnr. 81/32 og er målt opp til å være ca. 622 m2. Ted Ove Slettebø står 
fremdeles som eier av gnr./bnr. 81/32. Landbrukskontoret gjorde Kjell Petter Løhre 
oppmerksom på dette nylig, og Kjell Petter Løhre og Monica Svanteson vil snarest sikre seg 
hjemmel til eiendommen gnr./bnr. 81/32.  
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Driftsenheten gnr./bnr. 81/3, 82/2, 82/4, 81/18 og 82/11 består av totalt 312,8 dekar, hvorav 
38,7 dekar fulldyrket jord, 60,8 dekar med innmarksbeite,  161,1 dekar med skog og 52,2 
dekar med annet areal. Drift på bruket er bortleie av jordbruksareal.  

Kjell Petter Løhre og Monica Svanteson har siden 2007 fått disponere det areal Ted Ove 
Slettebø søkte fradelt samme år.  De har også de siste årene restaurert to gamle 
verneverdige grunnmurer på eiendommene gnr./bnr. 81/3 og 82/2. Den ene grunnmuren er 
Enoksfjøset (gnr./bnr. 81/3) og den andre er Ragnhildfjøset (82/2). 

Det søkes nå fradelt en parsell fra gnr./bnr. 82/2  (ca.700 m2) som er mindre enn det som 
opprinnelig var søkt fradelt i 2007 (ca. 1178 m2). I tillegg søkes det nå om fradeling av en ny 
parsell på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 der grunnmuren til Enokfjøset står. 

Omsøkt parsell på gnr./bnr. 82/2 består av innmarksbeite. Omsøkte parsell på gnr./bnr. 81/3 
består av annet areal. 

Saksbehandlers vurderinger:
Omsøkt tiltak er i strid med vedtatt formål idet fradeling av tilleggsareal til fritidseiendom ikke 
er forenlig med landbruks-, natur- og friluftsformål. I LNF-områder er det etter plan- og 
bygningsloven kun tillatt med tiltak som fremmer disse formålene. Dersom en ønsker å 
fravike dette formålet, må det foreligge tungtveiende grunner.   

En eventuell tillatelse til fradeling bør etter rådmannens syn normalt skje ved at formålet først 
endres i kommuneplanens arealdel, som spredt område for fritidsbolig. Dette vil sikre en mer 
inngående og forutsigbar arealplanlegging både for nærområdet, men også for kommunen 
som helhet.

Omsøkt fradeling vil konflikt med kommuneplanen. Hensynet bak LNF-formålet i 
kommuneplanen er å ivareta landbruksinteressene og legge til rette for bruk av arealene til 
landbruksformål. Landbruksinteressene skal ha fortrinn i dette området.  

En vil etter plan- og bygningsloven frarå at Planteknisk utvalg går inn for omsøkte deling.

Saksbehandlers vurderinger etter jordloven:
I følge jordloven kan en gi samtykke til fradeling dersom samfunnsinteresser av stor vekt 
taler for deling eller deling er forsvarlig ut fra hensyn til den avkastning eiendommen kan gi. 
Ved avgjørelser skal det også tas hensyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige 
ulemper for landbruket i området. Det skal også tas hensyn til godkjente planer i området. 

Omsøkte deling er i strid med kommuneplanen. Parsellene ligger innenfor LNF område 
(hensynssone landbruk)  hvor det blant annet skal drives landbruk. 

Omsøkt parsell på ca. 700 m2 som skal fradeles gnr./bnr. 82/2 består av innmarksbeite. 
Fradelingen er ikke forsvarlig med hensyn på den avkastning eiendommen kan gi. Omsøkt 
parsell på gnr./bnr. 81/3 består riktignok av annet areal. 

Restaurering av grunnmurer på Ted Ove Slettebø sine eiendommer har blitt gjort på 
eksemplarisk vis, men  Kjell Petter Løhre og Monica Svanteson har selv vært klar av over at 
det ikke er noen selvfølge at de får fradelt omsøkte parseller med grunnmurer. SMIL-midler i 
landbruket har også blitt utbetalt til Ted Ove Slettebø som er eier av eiendommene.  
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Det er ikke samfunnsinteresser av stor vekt som taler for deling. Omsøkte parseller bør 
nyttes til landbruk. Fritidseiendommen inkludert tilleggsarealet gnr./bnr. 81/32 er på hele 
2584 m2. Det må regnes for å være en stor fritidseiendom. 

En vil etter jordloven anbefale at det gis avslag på søknaden.  

Naturmangfoldloven, vurdering etter § 7
Naturmangfoldloven fastsetter at prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og ved forvaltning av fast eiendom. 
Vurderingene skal fremgå av beslutningen.

Kunnskapsprinsippet § 8:
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakers karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

Føre-var-prinsippet § 9:
Når det treffes en beslutning uten et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag så skal en ta sikte på å 
unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Mangel på kunnskap skal ikke brukes som 
begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.

Prinsippet om samlet belastning § 10:
En påvirkning av et økosystem skal utredes fra den samlede belastningen som økosystemet 
er eller blir utsatt for, herunder både på kort og lang sikt.

Kostnader ved miljøforringelse § 11:
Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder.

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12:
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir det beste 
samfunnsmessige resultater.

Naturfakta: 
Det er ikke registrert noen prioriterte naturtyper i nærheten av omsøkt parsell.  Det er heller 
ikke registrert leveområder for prioriterte arter i nærheten.   

Vurdering:
I denne saken så vurderer en det til at en kan gjøre en beslutning som baserer seg på et 
tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag. En konkluderer med at tiltaket ikke har konsekvenser for 
det biologiske mangfoldet og at tiltaket ikke er i strid med forvaltningsformålene i 
naturmangfoldloven.

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

Økonomiske konsekvenser:
Utfallet i saken får ingen økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune. 
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Alternative løsninger:
3. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Ted Ove Slettebø  om dispensasjon 

fra kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 
82/2 som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32  og 
fradeling av en parsell på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal 
til fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32, og finner at det foreligger 
grunner for å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt. 

Før saken tas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen
i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 

4. Planteknisk utvalg gir i medhold av §12 i jordloven Ted Ove Slettebø tillatelse til 
fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32  og fradeling av en parsell 
på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til fritidseiendommen 
gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32

Dette med følgende begrunnelse: Omsøkte arealer nyttes ikke til jordbruk i dag.  Hensynene 
bak kommuneplanen blir ikke  ”vesentlig tilsidesatt.  Eier av fritidseiendom har disponert 
arealene i mange år og det er investert betydelige midler til restaurering av gamle 
grunnmurer.   

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
268965 Sønad om fradeling av tomt på Slettebø
268966 BEGRUNNELSE FOR SØNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL.docx
268967 Søknad om deling av grunneiendom på Slettebø Helleland 2013.docx
268968 Vedlegg 1, søknad om fradeling.doc
268969 Vedlegg 2, Saksbehandling Eigersund Kommune første ganngs behandling.doc
268970 Vedlegg 3, fylkesmannen første avslag.doc
268971 Vedlegg 4, Saksbehandling Eigersund Kommune andre gangs behandling.jpg
268972 Vedlegg 5, fylkesmannens andre avslag.pdf
268973 Vedlegg 8 kartskisse.jpg
268974 Vedlegg 9, Svar på SMIL søknad side 1.jpg
268975 Vedlegg 9, Svar på SMIL søknad side 2.jpg
268976 Vedlegg 10 Kartskisse057.jpg
268977 Vedlegg 11 Signert søknad.jpg
278873 Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr. 81 bnr. 3 - Ted Slettebø, Slettebøveien 129
278874 Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr. 82 bnr. 2 - Ted Slettebø, Slettebøveien 129
280173 img-428222735-0001.pdf
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Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 06.12.2007 Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse - søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanen for fradeling av tilleggsareal fra 
gnr. 81 bnr. 3

3 I 04.02.2008 Kjell Petter Løhre VS: Brev fra Fylkesmannen

4 I 10.03.2008 Tor Magne Jarl 
Munkejord Feil i saksliste - Formannskapet 12.03.08

5 U 16.05.2008 Ted Ove Slettebø
Oversendelse av formannskapets vedtak -
Søknad om fradeling av tilleggsparsell til 
fritidseiendom -

6 U 20.05.2008 Ted Ove Slettebø Foreløpig svarbrev

7 I 09.06.2008 Fylkesmannen i 
Rogaland

Klage på Eigersund kommune sitt vedtak om 
dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av

8 I 20.06.2008 Fylkesmannen i 
Rogaland

Klage på kommunens vedtak om å gi 
dispensasjon for fradeling av tilleggsareal til 
fritidseiendom på

9 U 18.07.2008 Ted Ove Slettebø Klage på deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 3 
og gnr. 82 bnr. 2 - Slettebø, Helleland

10 I 06.08.2008 Kjell Petter Løhre Deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 
bnr. 2 - Slettebø

13 I 06.08.2008 Kjell Petter Løhre Deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 
bnr. 2 - Slettebø

12 X 15.08.2008 Kart nr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 bnr. 2

14 U 02.09.2008 Ted Ove Slettebø
Søknad om deling av tilleggsparsell til 
fritidseiendom gnr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 bnr. 2-
Slettebø, Helleland - Ted Ove Slettebø

15 U 10.12.2008 Ted Ove Slettebø Vedrørende deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 
3 og gnr. 82 bnr. 2 - Slettebø, Helleland

16 U 17.12.2008

Kjell Petter Løhre; 
Monica Svanteson; 
Ted Ove Slettebø; 
Tor Magne Jarl 
Munkejord

Varsel om kartforretning

18 I 20.12.2008 Tor Magne Jarl 
Munkejord

Kvittering for varsel om kartforretning - gnr. 81 
bnr. 1,2

17 I 21.12.2008 Monica Svanteson Kvittering for varsel om kartforretning - gnr. 81 
bnr. 3 fnr. 1

19 I 21.12.2008 Kjell Petter Løhre Kvittering for varsel om kartforretning - gnr. 81 
bnr. 3 fnr. 1

21 I 11.01.2009 Ted Ove Slettebø Kvittering for varsel om kartforretning - gnr. 81 
bnr. 3 og gnr. 82 bnr. 2

22 I 06.02.2009 Kjell Petter Løhre Klage på deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 3 
og gnr. 82 bnr.2 - Slettebø

23 I 19.02.2009 Kjell Petter Løhre Deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 
bnr.2 - Slettebø

24 I 25.05.2009 Kjell Petter Løhre Behandlingstid - klage på fylkesmannens avslag 
gnr. 81 bnr. 3 og 32

25 U 02.06.2009 Kjell Petter Løhre Svar på behandlingstid - klage på fylkesmannens 
avslag gnr. 81 bnr. 3 og 32

26 I 29.06.2009 Kjell Petter Løhre
Vedr. fradeling av tomt på Helleland gnr. 81 bnr. 
3 og gnr. 82 bnr. 2 - nytt brev som ønskes 
vedlagt
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28 N 02.11.2009 Jarle Valle Feil gnr. i sak nr. 119/09 til formannskapet

29 U 13.11.2009 Ted Ove Slettebø

Oversendelsesbrev av formannskapets vedtak. 
Deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 
bnr. 2 - Slettebø, Helleland. Klage på 
formannskapets vedtak.

30 U 06.09.2010

Kjell Petter Løhre; 
Monica Svanteson; 
Ted Ove Slettebø; 
Tor Magne Jarl 
Munkejord

Varsel om kart- og delingsforretning

31 I 13.09.2010 Tor Magne Jarl 
Munkejord

Kvittering for varsel om kartforreting - gnr 81 bnr 
1, 2

32 I 13.09.2010 Ted Ove Slettebø Kvittering for varsel om kartforretning - gnr 81 bnr 
3

36 U 21.09.2010

Kjell Petter Løhre; 
Ted Ove Slettebø; 
Tor Magne Jarl 
Munkejord

Oversendelse - kopi av protokoll og målebrev

37 U 30.09.2010 Statens kartverk Dokument til tinglysing
38 I 08.10.2010 Statens kartverk Retur av målebrev gnr. 81 bnr. 3 - ikke tinglyst

39 U 18.10.2010 Fylkesmannen i 
Rogaland Tinglysingssperre på gnr.81 bnr.3

40 I 28.10.2010 Fylkesmannen i 
Rogaland

Tinglyst urådighet på gnr. 81 bnr. 3 - fradelt tomt: 
gnr. 81 bnr. 32

41 U 08.11.2010 Statens kartverk Dokument til tinglysing (med vedlagt erklæring 
fra fylkesmannen)

42 I 16.11.2010 Statens kartverk Retur av tinglyst målebrev - gnr. 81 bnr. 32
43 U 18.11.2010 Statens kartverk Oversendelse retting av gnr. 81 bnr. 32

44 I 25.11.2010 Statens kartverk
Hjemmelshaver til grunn - gnr. 81 bnr. 32 Ted 
Ove Slettebø -  melding om retting av 
grunnboken

45 U 21.12.2010 Kjell Petter Løhre Oversendelse av tinglyst målebrev
47 I 18.02.2013 Kjell Petter Løhre Sønad om fradeling av tomt på Slettebø

48 I 06.04.2013 Ted Slettebø Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr. 81 bnr. 
3 - Ted Slettebø, Slettebøveien 129

49 I 06.04.2013 Ted Slettebø Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr. 82 bnr. 
2 - Ted Slettebø, Slettebøveien 129

51 X 28.04.2013 Kart

Parter i saken:
            

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

N Kjell Petter Løhre Blomsterveien 1 4022 STAVANGER
N Monica Svanteson Blomsterveien 1 4022 STAVANGER
SØK Ted Ove Slettebø Skjerpeveien 6 4376 HELLELAND
N Tor Magne Jarl 

Munkejord
Jærveien 159 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 17.07.2013
Arkiv: :GBR-81/3, GBR-
82/2, GBR-81/32, GBR-
81/32, GBR-82/22, FA-
L33, FA-V61
Arkivsaksnr.:
07/3225
Journalpostløpenr.:
13/20490

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Teknisk avdeling
Landbrukskontoret
Steinar Nordvoll
Jordbrukssjef
51 46 10 32
steinar.nordvoll@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
172/13 Planteknisk utvalg 27.08.2013

Søknad om fradeling av tilleggsparseller til fritidseiendom -
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  - Ted Ove 
Slettebø - gnr. 81, bnr. 3 og gnr. 82, bnr. 2  - 2. gangs 
behandling
  

Sammendrag:
Ted Ove Slettebø søker 30.3.2013 om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 
fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32  og fradeling av en parsell på ca. 
150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  
(festetomt) og 81/32. Omsøkte parseller ligger innenfor LNF-område (hensynssone 
landbruk).  Søknaden er i strid med formål vist i kommuneplanens arealdel. Søknaden er 
også avhengig av tillatelse til deling etter jordloven.

Planteknisk utvalg stilte seg i sak 106/13 på møte 14.05.2013 positiv til fradeling av en 
parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  
81/3/1 (festetomt) og 81/32  og fradeling av en parsell på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i 
Eigersund som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32

Fylkesmannen frarår i brev av 13.06.2013 at det gis dispensasjon til tiltaket  (dvs. frarår 
begge delinger). 

Saksgang:
Planteknisk utvalg  avgjør saken. 

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg gir etter §19-2 og §20-1 i plan- og bygningsloven Ted Ove Slettebø tillatelse 
fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 som tilleggsareal til fritidseiendommen 
gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32 og tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 150 m2 fra 
gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 
81/32. 

Dette med følgende begrunnelse: Omsøkte arealer nyttes ikke til jordbruk i dag.  Hensynene 
bak kommuneplanen blir ikke vesentlig tilsidesatt.  Eier av fritidseiendom har disponert arealene 
i mange år og det er investert betydelige midler til restaurering av gamle grunnmurer.
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27.08.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
TOR OLAV GYA (SP) foreslo:

1. ”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Ted Ove Slettebø om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel for fradeling av en parsell på 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i 
Eigersund som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr. 81/3/1 (festetomt) og 81/32, 
og finner at det foreligger grunner for å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt. 

Før saken tas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen
i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 

2. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven Ted Ove Slettebø tillatelse til 
fradeling av en parsell på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32

Dette med følgende begrunnelse: Omsøkte arealer nyttes ikke til jordbruk i dag.  Hensynene 
bak kommuneplanen blir ikke ”vesentlig tilsidesatt.  Eier av fritidseiendom har disponert 
arealene i mange år og det er investert betydelige midler til restaurering av gamle 
grunnmurer.”   

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme for Gyas forslag (SP).

PTU-172/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg gir etter §19-2 og §20-1 i plan- og bygningsloven Ted Ove Slettebø 
tillatelse fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32  og tillatelse til fradeling av en 
parsell på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32. 

Dette med følgende begrunnelse: Omsøkte arealer nyttes ikke til jordbruk i dag.  
Hensynene bak kommuneplanen blir ikke vesentlig tilsidesatt.  Eier av fritidseiendom har 
disponert arealene i mange år og det er investert betydelige midler til restaurering av 
gamle grunnmurer.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Eventuell tidligere politisk behandling:
14.05.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

LIV TONE ØIUMSHAUGEN (H) foreslo:
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3. ”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Ted Ove Slettebø om dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel for fradeling av en parsell på 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i 
Eigersund som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr. 81/3/1 (festetomt) og 
81/32, og finner at det foreligger grunner for å kunne anbefale dispensasjon som 
omsøkt. 

Før saken tas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen
i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 

4. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven Ted Ove Slettebø tillatelse til 
fradeling av en parsell på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32

Dette med følgende begrunnelse: Omsøkte arealer nyttes ikke til jordbruk i dag.  
Hensynene bak kommuneplanen blir ikke ”vesentlig tilsidesatt.  Eier av fritidseiendom har 
disponert arealene i mange år og det er investert betydelige midler til restaurering av 
gamle grunnmurer.”   

ALF TORE SÆSTAD (KRF) foreslo:
1. ”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Ted Ove Slettebø om dispensasjon 

fra kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 
82/2 som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32 og 
fradeling av en parsell på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32, og finner at det foreligger 
grunner for å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt. 

Før saken tas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen
i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 

2. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven Ted Ove Slettebø tillatelse til 
fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32  og fradeling av en parsell 
på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til fritidseiendommen 
gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32

Dette med følgende begrunnelse: Omsøkte arealer nyttes ikke til jordbruk i dag.  
Hensynene bak kommuneplanen blir ikke  ”vesentlig tilsidesatt.  Eier av 
fritidseiendom har disponert arealene i mange år og det er investert betydelige midler 
til restaurering av gamle grunnmurer.”

Votering:
Rådmannens innstilling falt enstemmig.
Alf Tore Sæstads forslag vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer for Øiumshaugens forslag 
(H+SP).

PTU-106/13 Vedtak:
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1. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Ted Ove Slettebø om dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 
82/2 som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32  og 
fradeling av en parsell på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32, og finner at det foreligger 
grunner for å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt. 

Før saken tas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen
i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 

2. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven Ted Ove Slettebø tillatelse til 
fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32 og fradeling av en parsell på 
ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til fritidseiendommen 
gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32

Dette med følgende begrunnelse: Omsøkte arealer nyttes ikke til jordbruk i dag.  
Hensynene bak kommuneplanen blir ikke ”vesentlig tilsidesatt.  Eier av fritidseiendom 
har disponert arealene i mange år og det er investert betydelige midler til restaurering 
av gamle grunnmurer.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

Andre opplysninger / fakta i saken:

Ted Ove Slettebø søker 30.3.2013 om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 
fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32  og fradeling av en parsell på ca. 
150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  
(festetomt) og 81/32.  
Omsøkte parseller ligger innenfor LNF-område (hensynssone landbruk). 
Søknaden er i strid med formål vist i kommuneplanens arealdel. Søknaden er også avhengig 
av tillatelse til deling etter jordloven.

Gnr./bnr. 81/3/1 eies av Kjell Petter Løhre og Monica Svanteson. Det er en fritidseiendom på 
ca. 1962 m2.

Ted Ove Slettebø søkte om fradeling av ca. 1800 m2 fra gnr./bnr. 81/3 og 82/2 i 2007 som 
tilleggsareal til fritidseiendommen 81/3/1 (Ca. 622 m2 gjaldt fradeling fra gnr./bnr. 81/3 og ca. 
1178 m2 gjaldt fradeling fra 82/2). Det ble kun gitt tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 
550 m2 fra gnr./bnr. 81/3. Fylkesmannen godtok ikke større tilleggsareal.  Parsellen har nå 
benevnelse gnr./bnr. 81/32 og er målt opp til å være ca. 622 m2. Ted Ove Slettebø står 
fremdeles som eier av gnr./bnr. 81/32. Landbrukskontoret gjorde Kjell Petter Løhre 
oppmerksom på dette nylig, og Kjell Petter Løhre og Monica Svanteson vil snarest sikre seg 
hjemmel til eiendommen gnr./bnr. 81/32.  

Driftsenheten gnr./bnr. 81/3, 82/2, 82/4, 81/18 og 82/11 består av totalt 312,8 dekar, hvorav 
38,7 dekar fulldyrket jord, 60,8 dekar med innmarksbeite,  161,1 dekar med skog og 52,2 
dekar med annet areal. Drift på bruket er bortleie av jordbruksareal.  
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Kjell Petter Løhre og Monica Svanteson har siden 2007 fått disponere det areal Ted Ove 
Slettebø søkte fradelt samme år.  De har også de siste årene restaurert to gamle 
verneverdige grunnmurer på eiendommene gnr./bnr. 81/3 og 82/2. Den ene grunnmuren er 
Enoksfjøset (gnr./bnr. 81/3) og den andre er Ragnhildfjøset (82/2). 

Det søkes nå fradelt en parsell fra gnr./bnr. 82/2  (ca.700 m2) som er mindre enn det som 
opprinnelig var søkt fradelt i 2007 (ca. 1178 m2). I tillegg søkes det nå om fradeling av en ny 
parsell på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 der grunnmuren til Enokfjøset står. 

Omsøkt parsell på gnr./bnr. 82/2 består av innmarksbeite. Omsøkte parsell på gnr./bnr. 81/3 
består av annet areal. 

Planteknisk utvalg stilte seg i sak 106/13 på møte 14.05.2013 positiv til fradeling av en 
parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  
81/3/1 (festetomt) og 81/32  og fradeling av en parsell på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i 
Eigersund som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32.

Fylkesmannen frarår i brev av 13.06.2013 at det gis dispensasjon til tiltaket. 
Fylkesmannen mener at tiltaket innebærer en oppdeling av et mer sammenhengende 
jordbruksareal. Særlig parsellen på gnr./bnr. 82/2 vil gi en oppstykking i innmarksbeitet, samt 
tilrettelegge for ny tomt i umiddelbar nærhet til beitet som vil kunne gi negative konsekvenser 
for landbruket. Fylkesmannen er enig i administrasjonen i Eigersund kommune sin vurdering 
av saken. 

Saksbehandlers vurderinger:
Omsøkt tiltak er i strid med vedtatt formål idet fradeling av tilleggsareal til fritidseiendom ikke 
er forenlig med landbruks-, natur- og friluftsformål. I LNF-områder er det etter plan- og 
bygningsloven kun tillatt med tiltak som fremmer disse formålene. Dersom en ønsker å 
fravike dette formålet, må det foreligge tungtveiende grunner.   

En eventuell tillatelse til fradeling bør etter rådmannens syn normalt skje ved at formålet først 
endres i kommuneplanens arealdel, som spredt område for fritidsbolig. Dette vil sikre en mer 
inngående og forutsigbar arealplanlegging både for nærområdet, men også for kommunen 
som helhet.

Omsøkt fradeling er i konflikt med kommuneplanen. Hensynet bak LNF-formålet i 
kommuneplanen er å ivareta landbruksinteressene og legge til rette for bruk av arealene til 
landbruksformål. Landbruksinteressene skal ha fortrinn i dette området.  

En er enig med Fylkesmannen i at omsøkt deling vil kunne føre til hyttefortetting og en 
oppstykking av innmarksbeitet. 

Planteknisk utvalg bør avslå omsøkte delinger. 

Det er bestemt at administrasjonen skal stille seg vak det politiske vedtaket sist saken ble 
behandlet i Planteknisk utvalg. En anbefaler derfor å tillate fradeling av omsøkte parseller. 

Naturmangfoldloven, vurdering etter § 7
Naturmangfoldloven fastsetter at prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og ved forvaltning av fast eiendom. 
Vurderingene skal fremgå av beslutningen.

Kunnskapsprinsippet § 8:
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Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakers karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

Føre-var-prinsippet § 9:
Når det treffes en beslutning uten et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag så skal en ta sikte på å 
unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Mangel på kunnskap skal ikke brukes som 
begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.

Prinsippet om samlet belastning § 10:
En påvirkning av et økosystem skal utredes fra den samlede belastningen som økosystemet 
er eller blir utsatt for, herunder både på kort og lang sikt.

Kostnader ved miljøforringelse § 11:
Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder.

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12:
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir det beste 
samfunnsmessige resultater.

Naturfakta: 
Det er ikke registrert noen prioriterte naturtyper i nærheten av omsøkt parsell.  Det er heller 
ikke registrert leveområder for prioriterte arter i nærheten.   

Vurdering:
I denne saken så vurderer en det til at en kan gjøre en beslutning som baserer seg på et 
tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag. En konkluderer med at tiltaket ikke har konsekvenser for 
det biologiske mangfoldet og at tiltaket ikke er i strid med forvaltningsformålene i 
naturmangfoldloven.

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

Økonomiske konsekvenser:
Utfallet i saken får ingen økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune. 

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg finner ikke at det foreligger tungtveiende grunner som taler for at 
kommunen skal gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og avslår etter §19-2 i plan-
og bygningsloven søknad fra Ted Ove Slettebø om fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra 
gnr./bnr. 82/2 som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32  
og fradeling av en parsell på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32.  

Dette med følgende begrunnelse: *********
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Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

291221 Uttalelse til søknad om dispensasjon for fradeling av tilleggsparsell til fritidseiendom 
gnr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 bnr. 2

280155 Søknad om fradeling av tilleggsparsell til fritidseiendom - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel  - Ted Ove Slettebø - gnr. 81, bnr. 3 og gnr. 82, bnr. 2

268965 Søknad om fradeling av tomt på Slettebø
268966 BEGRUNNELSE FOR SØNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL.docx
268967 Søknad om deling av grunneiendom på Slettebø Helleland 2013.docx
268968 Vedlegg 1, søknad om fradeling.doc
268969 Vedlegg 2, Saksbehandling Eigersund Kommune første ganngs behandling.doc
268970 Vedlegg 3, fylkesmannen første avslag.doc
268971 Vedlegg 4, Saksbehandling Eigersund Kommune andre gangs behandling.jpg
268972 Vedlegg 5, fylkesmannens andre avslag.pdf
268973 Vedlegg 8 kartskisse.jpg
268974 Vedlegg 9, Svar på SMIL søknad side 1.jpg
268975 Vedlegg 9, Svar på SMIL søknad side 2.jpg
268976 Vedlegg 10 Kartskisse057.jpg
268977 Vedlegg 11 Signert søknad.jpg
278873 Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr. 81 bnr. 3 - Ted Slettebø, Slettebøveien 129
278874 Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr. 82 bnr. 2 - Ted Slettebø, Slettebøveien 129
280173 img-428222735-0001.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 06.12.2007 Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse - søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanen for fradeling av tilleggsareal fra 
gnr. 81 bnr. 3

3 I 04.02.2008 Kjell Petter Løhre VS: Brev fra Fylkesmannen

4 I 10.03.2008 Tor Magne Jarl 
Munkejord Feil i saksliste - Formannskapet 12.03.08

5 U 16.05.2008 Ted Ove Slettebø
Oversendelse av formannskapets vedtak -
Søknad om fradeling av tilleggsparsell til 
fritidseiendom -

6 U 20.05.2008 Ted Ove Slettebø Foreløpig svarbrev

7 I 09.06.2008 Fylkesmannen i 
Rogaland

Klage på Eigersund kommune sitt vedtak om 
dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av

8 I 20.06.2008 Fylkesmannen i 
Rogaland

Klage på kommunens vedtak om å gi 
dispensasjon for fradeling av tilleggsareal til 
fritidseiendom på

9 U 18.07.2008 Ted Ove Slettebø Klage på deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 3 
og gnr. 82 bnr. 2 - Slettebø, Helleland

10 I 06.08.2008 Kjell Petter Løhre Deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 
bnr. 2 - Slettebø

13 I 06.08.2008 Kjell Petter Løhre Deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 
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bnr. 2 - Slettebø
12 X 15.08.2008 Kart nr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 bnr. 2

14 U 02.09.2008 Ted Ove Slettebø
Søknad om deling av tilleggsparsell til 
fritidseiendom gnr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 bnr. 2-
Slettebø, Helleland - Ted Ove Slettebø

15 U 10.12.2008 Ted Ove Slettebø Vedrørende deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 
3 og gnr. 82 bnr. 2 - Slettebø, Helleland

16 U 17.12.2008

Kjell Petter Løhre; 
Monica Svanteson; 
Ted Ove Slettebø; 
Tor Magne Jarl 
Munkejord

Varsel om kartforretning

18 I 20.12.2008 Tor Magne Jarl 
Munkejord

Kvittering for varsel om kartforretning - gnr. 81 
bnr. 1,2

17 I 21.12.2008 Monica Svanteson Kvittering for varsel om kartforretning - gnr. 81 
bnr. 3 fnr. 1

19 I 21.12.2008 Kjell Petter Løhre Kvittering for varsel om kartforretning - gnr. 81 
bnr. 3 fnr. 1

21 I 11.01.2009 Ted Ove Slettebø Kvittering for varsel om kartforretning - gnr. 81 
bnr. 3 og gnr. 82 bnr. 2

22 I 06.02.2009 Kjell Petter Løhre Klage på deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 3 
og gnr. 82 bnr.2 - Slettebø

23 I 19.02.2009 Kjell Petter Løhre Deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 
bnr.2 - Slettebø

24 I 25.05.2009 Kjell Petter Løhre Behandlingstid - klage på fylkesmannens avslag 
gnr. 81 bnr. 3 og 32

25 U 02.06.2009 Kjell Petter Løhre Svar på behandlingstid - klage på fylkesmannens 
avslag gnr. 81 bnr. 3 og 32

26 I 29.06.2009 Kjell Petter Løhre
Vedr. fradeling av tomt på Helleland gnr. 81 bnr. 
3 og gnr. 82 bnr. 2 - nytt brev som ønskes 
vedlagt

28 N 02.11.2009 Jarle Valle Feil gnr. i sak nr. 119/09 til formannskapet

29 U 13.11.2009 Ted Ove Slettebø

Oversendelsesbrev av formannskapets vedtak. 
Deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 
bnr. 2 - Slettebø, Helleland. Klage på 
formannskapets vedtak.

30 U 06.09.2010

Kjell Petter Løhre; 
Monica Svanteson; 
Ted Ove Slettebø; 
Tor Magne Jarl 
Munkejord

Varsel om kart- og delingsforretning

31 I 13.09.2010 Tor Magne Jarl 
Munkejord

Kvittering for varsel om kartforreting - gnr 81 bnr 
1, 2

32 I 13.09.2010 Ted Ove Slettebø Kvittering for varsel om kartforretning - gnr 81 bnr 
3

36 U 21.09.2010

Kjell Petter Løhre; 
Ted Ove Slettebø; 
Tor Magne Jarl 
Munkejord

Oversendelse - kopi av protokoll og målebrev

37 U 30.09.2010 Statens kartverk Dokument til tinglysing
38 I 08.10.2010 Statens kartverk Retur av målebrev gnr. 81 bnr. 3 - ikke tinglyst

39 U 18.10.2010 Fylkesmannen i 
Rogaland Tinglysingssperre på gnr.81 bnr.3

40 I 28.10.2010 Fylkesmannen i 
Rogaland

Tinglyst urådighet på gnr. 81 bnr. 3 - fradelt tomt: 
gnr. 81 bnr. 32
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41 U 08.11.2010 Statens kartverk Dokument til tinglysing (med vedlagt erklæring 
fra fylkesmannen)

42 I 16.11.2010 Statens kartverk Retur av tinglyst målebrev - gnr. 81 bnr. 32
43 U 18.11.2010 Statens kartverk Oversendelse retting av gnr. 81 bnr. 32

44 I 25.11.2010 Statens kartverk
Hjemmelshaver til grunn - gnr. 81 bnr. 32 Ted 
Ove Slettebø -  melding om retting av 
grunnboken

45 U 21.12.2010 Kjell Petter Løhre Oversendelse av tinglyst målebrev
47 I 18.02.2013 Kjell Petter Løhre Søknad om fradeling av tomt på Slettebø

48 I 06.04.2013 Ted Slettebø Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr. 81 bnr. 
3 - Ted Slettebø, Slettebøveien 129

49 I 06.04.2013 Ted Slettebø Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr. 82 bnr. 
2 - Ted Slettebø, Slettebøveien 129

51 X 28.04.2013 Kart

52 U 06.05.2013

Tor Magne Jarl 
Munkejord; 
Ted Ove Slettebø; 
Monica Svanteson; 
Kjell Petter Løhre; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Varsel/informasjon om befaring

54 U 22.05.2013

Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Rogaland 
Fylkeskommune

Særutskrift: Søknad om fradeling av
tilleggsparsell til fritidseiendom - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel  - Ted Ove Slettebø -
gnr. 81, bnr. 3 og gnr. 82, bnr. 2

53 U 22.05.2013 Ted Ove Slettebø

Særutskrift: Søknad om fradeling av 
tilleggsparsell til fritidseiendom - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel  - Ted Ove Slettebø -
gnr. 81, bnr. 3 og gnr. 82, bnr. 2

55 I 13.06.2013 Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til søknad om dispensasjon for fradeling 
av tilleggsparsell til fritidseiendom gnr. 81 bnr. 3 
og gnr. 82 bnr. 2

Parter i saken:
            

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

N Kjell Petter Løhre Blomsterveien 1 4022 STAVANGER
N Monica Svanteson Blomsterveien 1 4022 STAVANGER
SØK Ted Ove Slettebø Skjerpeveien 6 4376 HELLELAND
N Tor Magne Jarl 

Munkejord
Jærveien 159 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 01.10.2014
Arkiv: :GBR-42/2, FA-L33
Arkivsaksnr.:
11/2529
Journalpostløpenr.:
14/26369

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak
Tom Grøsfjell
Rådgiver
51 46 83 25
tom.groesfjell@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
207/14 Planteknisk utvalg 21.10.2014

Ny klagebehandling - Dispensasjon/Deling av grunneiendom gnr. 42 
bnr. 2 - Egil Omdal, Øygreisvatnet
  

Sammendrag:
Planteknisk utvalg fattet den 19.11.13 som sak PTU-251/13 vedtak om dispensasjon og tillatelse til 
fradeling av parsell på ca. 1300 m² fra gnr. 42 bnr. 2 til gnr. 42 bnr. 11 på Øygrei. Parsellen skal brukes 
til fritidsformål. Tiltaket forutsatte dispensasjon fra formål i kommuneplanens arealdel, 
kommuneplanens bestemmelse § 1.2 om plankrav og kommuneplanens § 2-18 bokstav b om forbud 
mot tiltak langs vassdrag.
Byggesakssjefen fattet den 03.12.13 som sak BMD 467/13 vedtak om delingstillatelse.
Fylkesmannen i Rogaland har i skriv datert 18.12.13 påklaget vedtaket om deling.
Fylkesmannen i Vest-Agder opphevet i skriv av 30.05.14 kommunens vedtak begrunnet i at saken var 
mangelfullt opplyst. 
Planteknisk utvalg behandlet saken på ny i møte 26.08.14 som sak PTU-156/14 der det ble gitt 
dispensasjon.
Fylkesmannen i Rogaland har i skriv av 21.09.14 påklaget det nye vedtaket.

Saksgang:
Planteknisk utvalg kan ta klagen til følge eller stadfeste sitt tidligere vedtak. Klagen oversendes 
Fylkesmannen i Vest-Agder for endelig avgjørelse.

Rådmannens forslag til vedtak 01.10.2014:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage av 21.09.14 fra Fylkesmannen i Rogaland på vedtak om 
dispensasjon og tillatelse til deling av parsell på ca. 1.800 m² fra eiendommen gnr. 42 bnr. 2 som 
tilleggsareal til gnr. 42 bnr. 11 i strid med formål i kommuneplanens arealdel, kommuneplanens § 1.2 
om krav til reguleringsplan samt § 1-8 i plan- og bygningsloven om forbud mot tiltak langs vassdrag, 
og har kommet til at klagen tas til følge.

Vedtak om dispensasjon fattet 26.08.14 som sak PTU-156/14 omgjøres og søknaden om dispensasjon 
avslås. 

Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak formålet i kommuneplanen da 
eiendommen effektivt beslaglegger store områder som forutsettes brukt som landbruksområde 
samtidig som mulighetene for allmenn ferdsel i området forringes.
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Videre utvikling av området til fritidsformål bør avklares i arealplan sammen med nærliggende 
område avsatt til fremtidig HF-område.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36 og plan- og bygningsloven § 19-2.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak den 30.04.13 som sak PTU-092/13:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 02.12.11 om dispensasjon og tillatelse til fradeling av 
parsell på ca. 1.800 m² fra eiendommen gnr. 42 bnr. 2 som tilleggsareal til gnr. 42 bnr. 11 i strid med formål i 
kommuneplanens arealdel, kommuneplanens § 1.2 om krav til reguleringsplan samt § 1-8 i plan- og 
bygningsloven om forbud mot tiltak langs vassdrag, og har kommet til at dispensasjon kan gis.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak størrelsesbegrensningen i kommuneplanens 
bestemmelser da

! En vil få ryddet opp i en mulig feil, eller misforståelse som har vært gjeldende i flere tiår.
! Området fremstår som naturlig avgrenset, og er relativt vanskelig tilgjengelig for allmennheten, og vil 

ikke begrense allmennhetens bruk av området.
! Tomten har en naturlig avgrensning med myr, bratt fjellskrent og elv.

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da
! Omsøkte område ligger slik til at en må krysse vassdrag for å komme til det.
! Eiendommen er brukt som, og har fremstått som et fritids bolig område i over 40 år uten at dette har 

medført noen form for konflikt med landbruks interessene i området.

Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale før endelig vedtak fattes.

Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak den 19.11.13 som sak PTU-251/13:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 02.12.11 om dispensasjon og tillatelse til fradeling av 
parsell på ca. 1.800 m² fra eiendommen gnr. 42 bnr. 2 som tilleggsareal til gnr. 42 bnr. 11 i strid med formål i 
kommuneplanens arealdel, kommuneplanens § 1.2 om krav til reguleringsplan samt § 1-8 i plan- og 
bygningsloven om forbud mot tiltak langs vassdrag, og har kommet til at dispensasjon kan gis.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak størrelsesbegrensningen i kommuneplanens 
bestemmelser da

• En vil få ryddet opp i en mulig feil, eller misforståelse som har vært gjeldende i flere tiår. 
• Området fremstår som naturlig avgrenset, og er relativt vanskelig tilgjengelig for allmennheten, og vil 

ikke begrense allmennhetens bruk av området.
• Tomten har en naturlig avgrensning med myr, bratt fjellskrent og elv.

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da
• Omsøkte område ligger slik til at en må krysse vassdrag for å komme til det.
• Eiendommen er brukt som, og har fremstått som et fritids bolig område i over 40 år uten at dette har 

medført noen form for konflikt med landbruksinteressene i området.

Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av parsell på ca. 1.800 m² fra 
eiendommen gnr. 42 bnr. 2 som tilleggsareal til gnr. 42 bnr. 11 til fritidsboligformål. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og jordlovens § 12.

Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak den 11.02.14 som sak PTU-038/14:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage av 18.12.13 fra Fylkesmannen i Rogaland på vedtak om dispensasjon 
og tillatelse til deling av parsell på ca. 1.800 m² fra eiendommen gnr. 42 bnr. 2 som tilleggsareal til gnr. 42 bnr. 
11 i strid med formål i kommuneplanens arealdel, kommuneplanens § 1.2 om krav til reguleringsplan samt § 1-8 
i plan- og bygningsloven om forbud mot tiltak langs vassdrag, og har kommet til at klagen ikke tas til følge.
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Det fremkommer ingen nye momenter i klagen som ikke var kjent og vurdert i Planteknisk utvalgs vedtak av 
19.11.13 som sak PTU-251/13.

Planteknisk utvalg har vurdert Fylkesmannens merknader, og kommentarer, men har etter en samlet vurdering 
kommet til at denne saken bør godkjennes som omsøkt.
Det bør legges stor vekt på at eiendommen har vært benyttet, og fremstått slik den er i dag helt fra1968. 
Eiendommens beliggenhet og tilkomst skulle også tilsi at det bør kunne gis dispensasjon i denne saken.

Saken oversendes Fylkesmannen i Vest-Agder for endelig avgjørelse.

Etter at Fylkesmannen i Vest-Agder omgjorde kommunens vedtak ble søknaden behandlet på ny i 
møte den 26.08.14 som sak PTU-156/14. Det ble fattet følgende vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 02.12.11 om dispensasjon og tillatelse til 
fradeling av parsell på ca. 1.800 m² fra eiendommen gnr. 42 bnr. 2 som tilleggsareal til gnr. 42 bnr. 11 i 
strid med formål i kommuneplanens arealdel, kommuneplanens § 1.2 om krav til reguleringsplan samt 
kommuneplanens § 2-18 bokstav b om forbud mot tiltak langs vassdrag, og har kommet til at 
dispensasjon kan gis.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak størrelsesbegrensningen i 
kommuneplanens bestemmelser da

! En vil få ryddet opp i en mulig feil, eller misforståelse som har vært gjeldende i flere tiår. 
! Området fremstår som naturlig avgrenset, og er relativt vanskelig tilgjengelig for 

allmennheten, og vil ikke begrense allmennhetens bruk av området.
! Tomten har en naturlig avgrensning med myr, bratt fjellskrent og elv.

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da
! Omsøkte område ligger slik til at en må krysse vassdrag for å komme til det.
! Eiendommen er brukt som, og har fremstått som et fritids bolig område i over 40 år uten at 

dette har medført noen form for konflikt med landbruksinteressene i området.

Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av parsell på 
ca. 1.800 m² fra eiendommen gnr. 42 bnr. 2 som tilleggsareal til gnr. 42 bnr. 11 til fritidsboligformål. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og jordlovens § 12.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Eiendommen gnr. 42 bnr. 2 er i kommuneplanens arealdel, vedtatt av kommunestyret 06.06.11, vist 
som område for landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF). Fradeling til fritidsformål er ikke i samsvar 
med LNF-formål. I tillegg er eiendommen omfattet av hensynssone flom samtidig som den tilstøter 
hensynsområder skred og landbruk.

Eiendommen ligger ca. 15 meter fra Øygreisvatnet som er et vassdrag i lovens forstand, og omfattes 
følgelig av kommuneplanens bestemmelse om forbud mot tiltak langs vassdrag.

Egil Omdal står som eneeier av gnr/bnr. 42/1,2 og 9 og 43/9. Egil Omdal overtok eiendommen i 2003 
etter sin far Bjarne Omdal. Bruket ligger på Øygrei, ca. 7 km fra Egersund sentrum. Driftsenheten 
gnr./bnr. 42/1,2,9 og 43/9 har 71,9 dekar fulldyrket jord, 297,8 dekar med innmarksbeite, 268,7 
dekar med skog og 1739,1 dekar med annet areal.
I tillegg leies det innmarksbeite og fulldyrka jord. Drift på bruket er sauehold, ammekyr og slaktegris. 
Det er ca. 126 vinterfôra sau over 1 år , 16 ammekyr, 13 ungdyr og slaktes ca. 500 slaktegriser pr år. 
Det ble for ett år siden investert i nytt sauehus. I tillegg er det noen kaniner, gjess og ender på bruket 
da kona Anja Tingbø Omdal driver med grønn omsorg på bruket. Anja Tingbø Omdal har egen avtale 
med Eigersund kommune. Egil Omdal har hel stilling utenom landbruksdriften som snekker. 
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Det fremgår av kommuneplanens bestemmelse § 1.2:
Tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 20-1 første ledd bokstav a, b, d, e, g, j, k, l og m kan ikke finne sted 
før det foreligger reguleringsplan.

Deling av grunneiendom er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1 første ledd 
bokstav m, og omfattes dermed av kravet om reguleringsplan.

Som begrunnelse for dispensasjonen er det anført i skriv vedlagt søknaden:
Arealet som søkes fradelt ovennevnte eiendom og i neste runde lagt til gnr. 42 bnr. 11 har siden 1968 på alle 
måter fungert som en del av gnr. 42 bnr. 11.

Første eier til eiendommen, Thorbjørn Aase – Egersund, inngjerdet tilleggsarealet i samråd med og under 
godkjennelse av den tidens grunneier; Torvald Omdal.

I ettertid har eiendommen vært solgt i det åpne marked 4 ganger, sist til Elisabeth og Henning Berekvam som er 
nåværende eiere.

Det er nå oppdaget at arealet som i alle handler har fremgått som en fullverdig del av fritidseiendommen ikke 
er med i det tinglyste arealet. Dette ønsker både grunneier og eier av fritidseiendommen å rydde opp i slik at 
det tinglyste arealet og grensene stemmer overens med de faktiske forhold gjennom mange år.

Søker har ikke ønsket å begrunne søknaden ytterligere, og bedt kommunen behandle søknaden som 
den foreligger.

Fylkesmannen fraråder dispensasjon i skriv av 10.06.13. Det uttales følgende:
Fylkesmannen er enig i administrasjonens vurdering om at det er grunn til å tro at innvilgelse av dispensasjon vil 
medføre et økt press på utnytting av eiendommen til fritidsformål, samt at en fradeling vil medføre en 
tilsidesettelse av landbrukshensyn. Vi er også enig i at en dispensasjon vil øke konfliktnivået rundt utnyttelsen 
av de resterende jordbruksarealene i området, og derfor ikke bør tillates.

Fradeling med begrunnelse i privatrettslige forhold vil gi en uheldig presedensvirkning, og bør unngås. Vi 
vurderer at dispensasjon til fradeling også vil medføre et større press i strandsonen. Eventuell utbygging bør tas 
gjennom en grundig planprosess, og ikke gjennom dispensasjonsbehandling.

Samlet sett strider søknaden om dispensasjon for fradeling mot LNF-formålet i kommuneplanen, samt 
kommuneplanens bestemmelser i §§ 1.2 og 2.18.

Det skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser i 100-
metersbeltet langs vassdrag, jf. plan- og bygningslovens § 1-8. en tilsidesettelse av kommuneplanens 
bestemmelse av § 2.18 vil samtidig være i strid med plan- og bygningslovens § 1-8, og vi vurderer at 
allmennhetens muligheter til ferdsel i området vil reduseres som en følge av en eventuell fradeling.

Fylkesmannen er ikke enig i planteknisk utvalgs begrunnelse for at det kan gis dispensasjon etter § 19-2, og 
finner ikke at de privatrettslige forholdene som her er oppgitt kan gis vekt i behandling av dispensasjonssaken. 
De privatrettslige forholdene i saken kan etter vår vurdering heller ikke påberopes som begrunnelse for at 
fordelene med å gi dispensasjon er større enn ulempene.

Fylkesmannen fraråder dispensasjon for fradeling parsell fra gnr./bnr. 42/2 som tilleggsareal til gnr/bnr. 42/11 
og bruk til fritidsboligformål som en følge av at vilkårene etter plan- og bygningsloven § 19-2 ikke er oppfylt.

Plan- og bygningslovens dispensasjonsadgang fremgår av § 19-2:
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. 
Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

      Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 
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       Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 

       Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål 
tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og 
forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden. 

       Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling 
av dispensasjonssaker.

Fylkesmannen i Rogaland har i skriv av 18.12.13 påklaget kommunens vedtak. Det er anført følgende 
i klageskrivet:
I vedtaket er det oppgitt at dispensasjonen ikke vil tilsidesette hensynene bak størrelsesbegrensningene i 
kommuneplanens bestemmelser i vesentlig grad. Dette ut fra at en vil få ryddet opp i en mulig feil eller 
misforståelse som har vært gjeldende i flere tiår, samt at området fremstår som naturlig avgrenset, og er 
relativt vanskelig tilgjengelig og ikke vil begrense allmennhetens bruk av området. I tilegg er det oppgitt at 
tomten har en naturlig avgrensning med mye, bratt fjellskrent og elv. Utvalget har vurdert at fordelene med 
dispensasjonen er klart større enn ulempene som en følge av at området ligger slik til at en må krysse vassdrag 
for å komme til det, samt at eiendommen er brukt som og har fremstått som fritidsboligområdet i over 40 år 
uten at dette har medført noen form for konflikt med landbruksinteressene i området. 

Det er ikke oppgitt begrunnelse utover det som knytter seg til dispensasjon fra størrelsesbegrensningene i 
kommuneplanen. Det går ikke klart frem hva som menes med størrelsesbegrensninger, og Fylkesmannen 
vurderer at utelatelse av begrunnelse knyttet til blant annet dispensasjon fra plankravet i kommuneplanen og 
forbud mot tiltak langs vassdrag i kommuneplanens §§ 1.2 og 2.18 er mangler ved vedtaket.

Fylkesmannen fastholder at dispensasjon for fradeling av et LNF-område til fritidsformål vil gi et økt press i 
forhold til utnytting av eiendommen, og at det åpner for at det kan søkes om å bygge nye bygninger, herunder 
ny fritidsbolig. Eventuell videreutvikling av området, eventuelt til fritidsboliger, må vurderes gjennom en 
planprosess fremfor trinnvis fradeling og nedbygging.

Eiendommens plassering og omkringliggende medfører at fradeling vil gi begrensninger i tilgjengelig og 
mulighet til ferdsel er i strid med kommuneplanens bestemmelser, jf. § 2.18, samt hensynene i plan- og 
bygningsloven § 1-8.

Området for omsøkt tiltak har viktige naturverdier, og har en økologisk funksjon som yngleområde for en rekke 
arter. Dispensasjon til tiltaket vil kunne legge større press på området, og dermed ha negativ virkning på 
landskap, - natur- og kulturmiljø i området. Områdets betydning for naturmangfoldet bør vurderes nærmere før 
det tillates tiltak, herunder den samlede belastningen på økosystemet. Dispensasjon til tiltaket vil vesentlig 
tilsidesette hensynene bak plankravet og forbudet mot tiltak, jf. kommuneplanen §§ 1.2 og 2.18.

Samlet sett vil dispensasjon til fradeling gi uønskede virkninger for strandsonden langs vassdraget, samtidig 
som det åpner for en trinnvis nedbygging som en følge av press på arealet for nye tiltak på eiendommen. 
Begrunnelsen som ligger til grunn for vedtaket sannsynliggjør ikke at vilkårene for dispensasjon er oppfylt. 
Fylkesmannen vurderer at begrunnelsen knytter seg utelukkende til privatrettslige forhold, hvilket normalt ikke 
kan tillegges vesentlig vekt, samtidig som det gir vesentlige virkninger knyttet til presedens.

Konklusjon
Fylkesmannens samlede vurdering er at vilkårene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 annet 
ledd for fradeling av parsell til fritidsformål vil vesentlig tilsidesette hensynene bak bestemmelsene det 
dispenseres fra, samt at fordelene ved dispensasjon ikke er større enn ulempene, og påklager på dette 
grunnlaget vedtak om dispensasjon av 03.12.2013 i sak 467/13.

Fylkesmannen i Vest-Agder opphevet kommunens vedtak om dispensasjon og fradeling i skriv av 
30.05.14. Opphevelsen er begrunnet med følgende:
Det følger av fvl. § 17 første ledd at forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før 
vedtak treffes. Fylkesmannen finner denne saken utilstrekkelig opplyst. I denne sammenhengen viser vi til at det 
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er et sentralt rettslig spørsmål i saken om fradeling som omsøkt med sikte på sammenføyning med gnr. 42 bnr. 
11 er i strid med gjeldende kommuneplan. Hvis omsøkt fradeling ikke er i strid med gjeldende kommuneplan vil 
det ikke være nødvendig med dispensasjon for å kunne gi fradelingstillatelse etter plan- og bygningsloven. Vi 
bemerker at omsøkt deling ikke er i strid med pbl. § 1-8, da bestemmelsen ikke inneholder noe byggeforbud 
langs vassdrag. Slikt byggeforbud må følge av kommuneplanens arealdel, jf. § 1-8 siste ledd.

Vi viser til Sivilombudsmannens uttalelse i årsmelding for 1993 på s. 256 (sak 1993 59) og uttalelse i årsmelding 
for 2003 på s. 287 (sak 2003 90). Uttalelsene er vedlagt. I uttalelsene ble avslag på søknad om fradeling ikke 
ansett for å ha tilstrekkelig hjemmel i kommuneplanens arealdel. Klagerne i den førstnevnte uttalelsen hadde 
uttrykkelig oppgitt at fradeling ikke skulle skje med sikte på videre bebyggelse. Det aktuelle arealet skulle kun 
benyttes som tilleggsareal til allerede eksisterende bebyggelse. Det aktuelle arealet skulle kun benyttes som 
tilleggsareal til allerede eksisterende fritidseiendommer, og fradeling skulle skje ut fra et ønske om å få 
formalisert faktisk eksisterende eiendomsforhold. Eier av gnr. 42 bnr. 2 mener slik vi forstår 
dispensasjonssøknaden at det arealet som søkes fradelt privatrettslig tilhører gnr. 42 bnr. 11, og at dette har 
vært situasjonen siden 1968. dette taler for at fradeling skal skje for å få formalisert faktisk eksisterende 
eiendomsforhold. Nærværende klagesak har dermed likhetstrekk med Sivilombudsmannens sak 2003 90. 
dispensasjonssøknaden er imidlertid uklar på om det også er andre formål med fradelingen, for eksempel å 
oppføre ny bebyggelse på eiendommen. videre er det uklart om det var i strid med plan- og bygningsloven å ta 
arealet i bruk til fritidsformål i 1968, og om arealet i sin helhet er tatt i bruk til fritidsformål. Vi bemerker at vi 
finner det mest hensiktsmessig at kommunen utreder og vurderer de aktuelle uklarhetene. Dette fordi det bl.a. 
vil være nødvendig å sjekke hva som var gjeldende arealplan da det aktuelle arealet privatrettslig ble en del av 
gnr. 42 bnr. 11, og å vurdere om det var i strid med denne planen å ta arealet i bruk til fritidsformål. Når saken 
er mangelfullt opplyst i forhold til å belyse om tiltaket er i strid med gjeldende kommuneplan, gjelder 
saksbehandlingsfeilen et sentralt forhold ved saken, og at det er da grunn til å regne med at den kan ha virket 
bestemmende innholdet i kommunens dispensasjonsvedtak av 19.11.2013 og fradelingstillatelse av 03.12.2013. 
kommunens vedtak av 19.11.2013 og 03.12.2013 må følgelig oppheves som ugyldig. Saken sendes tilbake til 
kommunen for ny behandling. Det vil si at Fylkesmannen i Rogaland har fått medhold i sin klage i den forstand 
at kommunens vedtak er opphevet.

Selv om deling av eiendom var søknadspliktig etter bygningsloven av 1965 § 63, fremgår det ikke av 
kommunens arkiver at delingssøknaden ble vurdert etter plan- og bygningsloven. 
Fylkeslandbruksstyret har imidlertid i skriv av 11.11.65 samtykket i fradeling av parsell på 800 m². 
Det fremgår av målebrev av 16.08.66 at faktisk oppmålt parsell var på 1.707 m².

Det fremgår av situasjonskart datert 22.07.68 i søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig at 
søker har lagt til grunn målebrevet som endelige grenser for eiendommen. I den forbindelse skal det 
bemerkes at tillatelse til oppføring av fritidsbolig ble gitt på vilkår om at eiendomsgrensen skulle gå 
minst 20 meter fra strandlinje og at det ikke skulle sette opp gjerder til hinder for allmennhetens 
tilgjengelighet. Videre ble det gitt dispensasjon fra kravet til å utarbeide disposisjonsplan i vedtekt til 
bygningslovens § 62.
En eventuell privatrettslig overdragelse av ytterligere areal må derfor antas å ha skjedd etter at 
fritidsboligen var oppført.

Eigersund kommune vedtok en generalplan, som tilsvarer kommuneplan etter dagens lov, den 
14.12.71. Det var dermed ingen arealplan i kommunen før dette tidspunktet.  
Kommunen hadde imidlertid vedtatt regler for hyttebygging, vedtatt 08.11.66, samt lokale vedtekter 
til bygningslovens § 82, vedtatt 12.01.66.

Eiendommen er kun tillatt bebygd med fritidsbolig på ca. 27 m² BYA. I kommunens kartløsning 
fremgår det derimot at eksisterende fritidsbolig er ca. 43 m² BRA samtidig som det er oppført to 
uthus/anneks på ca. 15-20 m² BYA. Det er i tillegg satt opp gjerde i strid med byggetillatelsen.
Det er også oppført bryggeanlegg på ca. 40 m² på gnr. 42 bnr. 2, men som ligger i umiddelbar 
tilknytning til gnr. 42 bnr. 11.
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Fylkesmannen i Rogaland påklaget det nye dispensasjonsvedtaket i skriv av 21.09.14. I klagen 
fremgår det:
Planteknisk utvalg har i PTU-156/14 vedtatt å gi dispensasjon til fradeling av gnr./bnr. 42/2 ved Øygreisvatnet.

Kommunen har tidligere gitt dispensasjon til fradeling. Dette vedtaket ble påklaget av Fylkesmannen i Rogaland 
18.12.13. Ved endelig klagebehandling hos Settefylkesmannen ble kommunens dispensasjonsvedtak opphevet, 
jf. brev av 30.05.14.

Fylkesmannen holder fast på sin klage i saken, og påklager derfor kommunens nye dispensasjonsvedtak i PTU-
156/14. Begrunnelsen for klagen følger av vår forrige klage fra 18.12.13.

Saksbehandlers vurderinger:
Klagen er rettidig og tas til behandling.

Rådmannen er enig med Fylkesmannen i Rogaland at dispensasjonen vil gi et økt press på å utvide 
eksisterende bebyggelse samt oppføring av ny fritidsbolig.
Det bør legges vekt på at eiendommen vil bli ca. 3.100 m² etter delingen. Dette er et ualminnelig 
stort areal som kan medføre økte forventninger til fremtidige delinger i lignende saker. I denne 
anledning skal det påpekes at ca. 1.000 m² er det som på landsbasis vanligvis legges til grunn ved 
fradeling av punktfeste til egen grunneiendom.

Det fremstår som problematisk å legge så stor vekt på sosiale hensyn i dispensasjonsvurderingen som 
det tilsynelatende er gjort. Sosiale hensyn kan bare unntaksvis tillegges vekt da disse hensynene 
vanligvis ligger utenfor plan- og bygningslovens saklige virkeområde. 
Rådmannen kan ikke se at delingen gjelder fradeling etter prinsippet om ”uendret bruk” og en 
eventuell villfarelse om ukorrekt bruk og/eller eiendomsforhold bør ikke tillegges særlig vekt i denne 
saken.

Fylkesmannen mener videre at dispensasjonen vil kunne legge større press på området og dermed ha 
negativ virkning på LNF-formålet. Naturmangfoldet bør derfor vurderes nærmere før det tillates nye 
tiltak.
Rådmannen kan ikke se at dispensasjonen har særlig innvirkning på naturmangfoldet. Området ligger 
i jordbruksområde og vil uansett utfall være utsatt for betydelig menneskelig påvirkning. Så lenge 
eiendommen ikke bebygges ytterligere vil endring av bruken av området ha nevneverdig betydning. 
Dersom det søkes om byggetillatelse til bygninger bør det foretas en nærmere vurdering etter 
naturmangfoldlovens prinsipper.

For øvrig vises til tidligere saksfremlegg som følger vedlagt.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at klagen tas til følge og at tidligere vedtak om dispensasjon omgjøres.

Universell utforming:
Synes ivaretatt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~
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Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage av 21.09.14 fra Fylkesmannen i Rogaland på vedtak om 
dispensasjon og tillatelse til deling av parsell på ca. 1.800 m² fra eiendommen gnr. 42 bnr. 2 som 
tilleggsareal til gnr. 42 bnr. 11 i strid med formål i kommuneplanens arealdel, kommuneplanens § 1.2 
om krav til reguleringsplan samt kommuneplanens § 2-18 bokstav b om forbud mot tiltak langs 
vassdrag, og har kommet til at klagen ikke tas til følge.

Det fremkommer ingen nye momenter i klagen som ikke var kjent og vurdert i Planteknisk utvalgs 
vedtak av 26.08.14 som sak PTU-156/14.

Saken oversendes Fylkesmannen i Vest-Agder for endelig avgjørelse.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
273476 Oversiktskart
274154 Utsnitt kommuneplankart

360959 Klage på dispensasjon for fradeling av parsell til fritidsformål gnr. 42 bnr. 2 og gnr. 42 bnr. 
11, Øygreisvatnet

349489 Ny behandling - Dispensasjon/Deling av grunneiendom gnr. 42 bnr. 2 - Egil Omdal, 
Øygreisvatnet

357133 Godkjent situasjonskart ptu 156/14

343944 Fylkesmannens behandling av klage over godkjenning av søknad, herunder søknad om 
dispensasjon, om fradeling av parsell fra gnr. 42 bnr. 2

343945 vedlegg
203993 Søknad om deling av grunneiendom gnr. 42 bnr. 2
203994 Infoskriv til søknad om fradeling

288639 Uttalelse til søknad om dispensasjon for fradeling av parsell til fritidsformål gnr. 42 bnr.2 og 
bnr. 11

349323 P1010939.JPG
349324 P1010940.JPG
349325 P1010941.JPG
349327 P1010943.JPG
349333 P1010948.JPG
349334 P1010949.JPG
349335 P1010950.JPG
349336 P1010951.JPG
349337 P1010952.JPG
349338 P1010953.JPG
349339 P1010954.JPG
351600 SKM_C654e14071512410.pdf
349679 Regler om hyttebebyggelse
351607 Opprinnelig tillatelse og målebrev

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter
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Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 02.12.2011 Eiendomsmegler 1 Søknad om deling av grunneiendom gnr. 42 bnr. 
2

2 U 30.01.2012 Egil Omdal Foreløpig svar - Deling av grunneiendom gnr. 42 
bnr. 2

3 I 06.02.2012 Eiendomsmegler1 Deling av grunneiendom, gnr. 42 bnr. 2.

4 U 07.12.2012
Eiendomsmegler1; 
Tina Tønnessen 
Myklebust

Vedr. deling av grunneiendom, gnr. 42 bnr. 2

5 U 18.01.2013 Eiendomsmegler1 Vedr. deling av grunneiendom, gnr. 42 bnr. 2.

7 U 21.01.2013 Eiendomsmegler1 Ber om opplysninger - deling av grunneiendom, 
gnr. 42 bnr. 2.

6 I 21.01.2013 Eiendomsmegler1 Ønsker søknaden fremmet - deling av 
grunneiendom, gnr. 42 bnr. 2.

8 I 18.02.2013 Eiendomsmegler1 Revidert situasjonskart
10 X 15.03.2013 Oversiktskart
11 X 19.03.2013 Utsnitt kommuneplankart

12 U 25.05.2013

Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Ønsker uttalelse - Dispensasjon/ Deling av 
grunneiendom gnr. 42 bnr. 2

13 I 10.06.2013 Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til søknad om dispensasjon for fradeling 
av parsell til fritidsformål gnr. 42 bnr.2 og bnr. 11

16 X 03.12.2013 Godkjent situasjonskart

15 U 03.12.2013 Eiendomsmegler 1
Tillatelse til tiltak - Dispensasjon/ Deling av 
grunneiendom til fritidsformål - gnr. 42 bnr. 2 -
Egil Omdal

17 I 18.12.2013 Fylkesmannen i 
Rogaland

Klage på dispensasjon for fradeling av parsell til 
fritidsformål gnr 42 bnr. 2 og gnr. 42 bnr. 11 -
Øygreisvatnet

18 U 06.01.2014 Eiendomsmegler 1 Vedrørende klage på deling av grunneiendom 
gnr. 42 bnr. 2

20 U 14.02.2014 Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av klage for behandling -
Dispensasjon/Deling av grunneiendom gnr. 42 
bnr. 2

21 U 14.02.2014 Fylkesmannen i 
Rogaland Oversendelse av klagesak for behandling

22 I 20.02.2014 Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av klage gnr. 42 bnr. 2 fradeling 
parasell fritidsbolig - Egil Omdal, Øygreisvatnet

23 I 25.02.2014
Det kgl. kommunal- og 
moderniseringsdeparte
ment

Oppnevning av Fylkesmannen i Vest-Agder vedr. 
klage etter plan- og bygningsloven - fradeling av 
parsell  gnr. 42 bnr. 2

24 I 11.03.2014 Fylkesmannen i Vest-
Agder

Foreløpig svar - orientering om 
saksbehandlingstid gnr. 42 bnr. 2 - Øygreisvatnet

25 U 16.03.2014 Fylkesmannen i Vest-
Agder

Ettersending av gjeldende arealplan - klage 
deling gnr. 42 bnr. 2 - Øygreisvatnet - Eigersund 
kommune

26 I 30.05.2014 Fylkesmannen i Vest-
Agder

Fylkesmannens behandling av klage over 
godkjenning av søknad, herunder søknad om 
dispensasjon, om fradeling av parsell fra gnr. 42 
bnr. 2

29 X 02.07.2014 Regler om hyttebebyggelse
31 X 15.07.2014 Opprinnelig tillatelse og målebrev
30 X 15.07.2014 Vedtekt til § 82
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32 U 03.09.2014 Eiendomsmegler1
Utsendelse av politisk vedtak - Tillatelse til 
dispensasjon/deling av grunneiendom gnr. 42 
bnr. 2 - Egil Omdal, Øygreisvatnet

33 X 03.09.2014 Godkjent situasjonskart PTU 156/14

34 I 21.09.2014 Fylkesmannen i 
Rogaland

Klage på dispensasjon for fradeling av parsell til 
fritidsformål gnr. 42 bnr. 2 og gnr. 42 bnr. 11, 
Øygreisvatnet

Parter i saken:
            
TIL Egil Omdal Øygreisveien 116 4370 EGERSUND
P Kjell Henning og Elisabeth 

Berekvam
Nikkelveien 18 4313 SANDNES
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 15.07.2014
Arkiv: :GBR-42/2, FA-L33
Arkivsaksnr.:
11/2529
Journalpostløpenr.:
14/19632

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak
Tom Grøsfjell
Rådgiver
51 46 83 25
tom.groesfjell@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
156/14 Planteknisk utvalg 26.08.2014

Ny behandling - Dispensasjon/Deling av grunneiendom gnr. 42 bnr. 
2 - Egil Omdal, Øygreisvatnet
  

Sammendrag:
Planteknisk utvalg fattet den 19.11.13 som sak PTU-251/13 vedtak om dispensasjon og tillatelse til 
fradeling av parsell på ca. 1300 m² fra gnr. 42 bnr. 2 til gnr. 42 bnr. 11 på Øygrei. Parsellen skal brukes 
til fritidsformål. Tiltaket forutsatte dispensasjon fra formål i kommuneplanens arealdel, 
kommuneplanens bestemmelse § 1.2 om plankrav og kommuneplanens § 2-18 bokstav b om forbud 
mot tiltak langs vassdrag.
Byggesakssjefen fattet den 03.12.13 som sak BMD 467/13 vedtak om delingstillatelse.
Fylkesmannen i Rogaland har i skriv datert 18.12.13 påklaget vedtaket om deling.
Fylkesmannen i Vest-Agder opphevet i skriv av 30.05.14 kommunens vedtak begrunnet i at saken var 
mangelfullt opplyst. 

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak 15.07.2014:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 02.12.11 om dispensasjon og tillatelse til 
fradeling av parsell på ca. 1.800 m² fra eiendommen gnr. 42 bnr. 2 som tilleggsareal til gnr. 42 bnr. 11 i 
strid med formål i kommuneplanens arealdel, kommuneplanens § 1.2 om krav til reguleringsplan samt 
kommuneplanens § 2-18 bokstav b om forbud mot tiltak langs vassdrag, og har kommet til at søknaden 
må avslås.

Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak formålet i kommuneplanen da 
eiendommen effektivt beslaglegger store områder som forutsettes brukt som landbruksområde 
samtidig som mulighetene for allmenn ferdsel i området forringes.
Videre utvikling av området til fritidsformål bør avklares i arealplan sammen med nærliggende område 
avsatt til fremtidig HF-område.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2.
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Møtebehandling:
BJØRN CARLSEN (H) foreslo:

«Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 02.12.11 om dispensasjon og tillatelse 
til fradeling av parsell på ca. 1.800 m² fra eiendommen gnr. 42 bnr. 2 som tilleggsareal til gnr. 42 
bnr. 11 i strid med formål i kommuneplanens arealdel, kommuneplanens § 1.2 om krav til 
reguleringsplan samt kommuneplanens § 2-18 bokstav b om forbud mot tiltak langs vassdrag, og 
har kommet til at dispensasjon kan gis.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak størrelsesbegrensningen i 
kommuneplanens bestemmelser da

! En vil få ryddet opp i en mulig feil, eller misforståelse som har vært gjeldende i flere tiår. 
! Området fremstår som naturlig avgrenset, og er relativt vanskelig tilgjengelig for 

allmennheten, og vil ikke begrense allmennhetens bruk av området.
! Tomten har en naturlig avgrensning med myr, bratt fjellskrent og elv.

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da
! Omsøkte område ligger slik til at en må krysse vassdrag for å komme til det.
! Eiendommen er brukt som, og har fremstått som et fritids bolig område i over 40 år 

uten at dette har medført noen form for konflikt med landbruksinteressene i området.

Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av parsell på 
ca. 1.800 m² fra eiendommen gnr. 42 bnr. 2 som tilleggsareal til gnr. 42 bnr. 11 til 
fritidsboligformål. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og jordlovens § 12.»

Votering:
Carlsens forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling.

PTU-156/14 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 02.12.11 om dispensasjon og tillatelse til 
fradeling av parsell på ca. 1.800 m² fra eiendommen gnr. 42 bnr. 2 som tilleggsareal til gnr. 42 
bnr. 11 i strid med formål i kommuneplanens arealdel, kommuneplanens § 1.2 om krav til 
reguleringsplan samt kommuneplanens § 2-18 bokstav b om forbud mot tiltak langs vassdrag, 
og har kommet til at dispensasjon kan gis.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak størrelsesbegrensningen i 
kommuneplanens bestemmelser da

! En vil få ryddet opp i en mulig feil, eller misforståelse som har vært gjeldende i flere tiår. 
! Området fremstår som naturlig avgrenset, og er relativt vanskelig tilgjengelig for 

allmennheten, og vil ikke begrense allmennhetens bruk av området.
! Tomten har en naturlig avgrensning med myr, bratt fjellskrent og elv.

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da
! Omsøkte område ligger slik til at en må krysse vassdrag for å komme til det.
! Eiendommen er brukt som, og har fremstått som et fritids bolig område i over 40 år uten 

at dette har medført noen form for konflikt med landbruksinteressene i området.

Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av parsell på 
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ca. 1.800 m² fra eiendommen gnr. 42 bnr. 2 som tilleggsareal til gnr. 42 bnr. 11 til 
fritidsboligformål. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og jordlovens § 12.

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak den 30.04.13 som sak PTU-092/13:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 02.12.11 om dispensasjon og tillatelse til fradeling av 
parsell på ca. 1.800 m² fra eiendommen gnr. 42 bnr. 2 som tilleggsareal til gnr. 42 bnr. 11 i strid med formål i 
kommuneplanens arealdel, kommuneplanens § 1.2 om krav til reguleringsplan samt § 1-8 i plan- og 
bygningsloven om forbud mot tiltak langs vassdrag, og har kommet til at dispensasjon kan gis.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak størrelsesbegrensningen i kommuneplanens 
bestemmelser da

! En vil få ryddet opp i en mulig feil, eller misforståelse som har vært gjeldende i flere tiår.
! Området fremstår som naturlig avgrenset, og er relativt vanskelig tilgjengelig for allmennheten, og vil 

ikke begrense allmennhetens bruk av området.
! Tomten har en naturlig avgrensning med myr, bratt fjellskrent og elv.

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da
! Omsøkte område ligger slik til at en må krysse vassdrag for å komme til det.
! Eiendommen er brukt som, og har fremstått som et fritids bolig område i over 40 år uten at dette har 

medført noen form for konflikt med landbruks interessene i området.

Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale før endelig vedtak fattes.

Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak den 19.11.13 som sak PTU-251/13:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 02.12.11 om dispensasjon og tillatelse til fradeling av 
parsell på ca. 1.800 m² fra eiendommen gnr. 42 bnr. 2 som tilleggsareal til gnr. 42 bnr. 11 i strid med formål i 
kommuneplanens arealdel, kommuneplanens § 1.2 om krav til reguleringsplan samt § 1-8 i plan- og 
bygningsloven om forbud mot tiltak langs vassdrag, og har kommet til at dispensasjon kan gis.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak størrelsesbegrensningen i kommuneplanens 
bestemmelser da

• En vil få ryddet opp i en mulig feil, eller misforståelse som har vært gjeldende i flere tiår. 
• Området fremstår som naturlig avgrenset, og er relativt vanskelig tilgjengelig for allmennheten, og vil 

ikke begrense allmennhetens bruk av området.
• Tomten har en naturlig avgrensning med myr, bratt fjellskrent og elv.

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da
• Omsøkte område ligger slik til at en må krysse vassdrag for å komme til det.
• Eiendommen er brukt som, og har fremstått som et fritids bolig område i over 40 år uten at dette har 

medført noen form for konflikt med landbruksinteressene i området.

Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av parsell på ca. 1.800 m² fra 
eiendommen gnr. 42 bnr. 2 som tilleggsareal til gnr. 42 bnr. 11 til fritidsboligformål. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og jordlovens § 12.

Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak den 11.02.14 som sak PTU-038/14:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage av 18.12.13 fra Fylkesmannen i Rogaland på vedtak om dispensasjon 
og tillatelse til deling av parsell på ca. 1.800 m² fra eiendommen gnr. 42 bnr. 2 som tilleggsareal til gnr. 42 bnr. 
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11 i strid med formål i kommuneplanens arealdel, kommuneplanens § 1.2 om krav til reguleringsplan samt § 1-8 
i plan- og bygningsloven om forbud mot tiltak langs vassdrag, og har kommet til at klagen ikke tas til følge.

Det fremkommer ingen nye momenter i klagen som ikke var kjent og vurdert i Planteknisk utvalgs vedtak av 
19.11.13 som sak PTU-251/13.

Planteknisk utvalg har vurdert Fylkesmannens merknader, og kommentarer, men har etter en samlet vurdering 
kommet til at denne saken bør godkjennes som omsøkt.
Det bør legges stor vekt på at eiendommen har vært benyttet, og fremstått slik den er i dag helt fra1968. 
Eiendommens beliggenhet og tilkomst skulle også tilsi at det bør kunne gis dispensasjon i denne saken.

Saken oversendes Fylkesmannen i Vest-Agder for endelig avgjørelse.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Eiendommen gnr. 42 bnr. 2 er i kommuneplanens arealdel, vedtatt av kommunestyret 06.06.11, vist 
som område for landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF). Fradeling til fritidsformål er ikke i samsvar 
med LNF-formål. I tillegg er eiendommen omfattet av hensynssone flom samtidig som den tilstøter 
hensynsområder skred og landbruk.

Eiendommen ligger ca. 15 meter fra Øygreisvatnet som er et vassdrag i lovens forstand, og omfattes 
følgelig av kommuneplanens bestemmelse om forbud mot tiltak langs vassdrag.

Egil Omdal står som eneeier av gnr/bnr. 42/1,2 og 9 og 43/9. Egil Omdal overtok eiendommen i 2003 
etter sin far Bjarne Omdal. Bruket ligger på Øygrei, ca. 7 km fra Egersund sentrum. Driftsenheten 
gnr./bnr. 42/1,2,9 og 43/9 har 71,9 dekar fulldyrket jord, 297,8 dekar med innmarksbeite, 268,7 
dekar med skog og 1739,1 dekar med annet areal.
I tillegg leies det innmarksbeite og fulldyrka jord. Drift på bruket er sauehold, ammekyr og slaktegris. 
Det er ca. 126 vinterfôra sau over 1 år , 16 ammekyr, 13 ungdyr og slaktes ca. 500 slaktegriser pr år. 
Det ble for ett år siden investert i nytt sauehus. I tillegg er det noen kaniner, gjess og ender på bruket 
da kona Anja Tingbø Omdal driver med grønn omsorg på bruket. Anja Tingbø Omdal har egen avtale 
med Eigersund kommune. Egil Omdal har hel stilling utenom landbruksdriften som snekker. 

Det fremgår av kommuneplanens bestemmelse § 1.2:
Tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 20-1 første ledd bokstav a, b, d, e, g, j, k, l og m kan ikke finne sted 
før det foreligger reguleringsplan.

Deling av grunneiendom er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1 første ledd 
bokstav m, og omfattes dermed av kravet om reguleringsplan.

Som begrunnelse for dispensasjonen er det anført i skriv vedlagt søknaden:
Arealet som søkes fradelt ovennevnte eiendom og i neste runde lagt til gnr. 42 bnr. 11 har siden 1968 på alle 
måter fungert som en del av gnr. 42 bnr. 11.

Første eier til eiendommen, Thorbjørn Aase – Egersund, inngjerdet tilleggsarealet i samråd med og under 
godkjennelse av den tidens grunneier; Torvald Omdal.

I ettertid har eiendommen vært solgt i det åpne marked 4 ganger, sist til Elisabeth og Henning Berekvam som er 
nåværende eiere.

Det er nå oppdaget at arealet som i alle handler har fremgått som en fullverdig del av fritidseiendommen ikke 
er med i det tinglyste arealet. Dette ønsker både grunneier og eier av fritidseiendommen å rydde opp i slik at 
det tinglyste arealet og grensene stemmer overens med de faktiske forhold gjennom mange år.

Søker har ikke ønsket å begrunne søknaden ytterligere, og bedt kommunen behandle søknaden som 
den foreligger.
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Fylkesmannen fraråder dispensasjon i skriv av 10.06.13. Det uttales følgende:
Fylkesmannen er enig i administrasjonens vurdering om at det er grunn til å tro at innvilgelse av dispensasjon vil 
medføre et økt press på utnytting av eiendommen til fritidsformål, samt at en fradeling vil medføre en 
tilsidesettelse av landbrukshensyn. Vi er også enig i at en dispensasjon vil øke konfliktnivået rundt utnyttelsen 
av de resterende jordbruksarealene i området, og derfor ikke bør tillates.

Fradeling med begrunnelse i privatrettslige forhold vil gi en uheldig presedensvirkning, og bør unngås. Vi 
vurderer at dispensasjon til fradeling også vil medføre et større press i strandsonen. Eventuell utbygging bør tas 
gjennom en grundig planprosess, og ikke gjennom dispensasjonsbehandling.

Samlet sett strider søknaden om dispensasjon for fradeling mot LNF-formålet i kommuneplanen, samt
kommuneplanens bestemmelser i §§ 1.2 og 2.18.

Det skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser i 100-
metersbeltet langs vassdrag, jf. plan- og bygningslovens § 1-8. en tilsidesettelse av kommuneplanens 
bestemmelse av § 2.18 vil samtidig være i strid med plan- og bygningslovens § 1-8, og vi vurderer at 
allmennhetens muligheter til ferdsel i området vil reduseres som en følge av en eventuell fradeling.

Fylkesmannen er ikke enig i planteknisk utvalgs begrunnelse for at det kan gis dispensasjon etter § 19-2, og 
finner ikke at de privatrettslige forholdene som her er oppgitt kan gis vekt i behandling av dispensasjonssaken. 
De privatrettslige forholdene i saken kan etter vår vurdering heller ikke påberopes som begrunnelse for at 
fordelene med å gi dispensasjon er større enn ulempene.

Fylkesmannen fraråder dispensasjon for fradeling parsell fra gnr./bnr. 42/2 som tilleggsareal til gnr/bnr. 42/11 
og bruk til fritidsboligformål som en følge av at vilkårene etter plan- og bygningsloven § 19-2 ikke er oppfylt.

Plan- og bygningslovens dispensasjonsadgang fremgår av § 19-2:
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. 
Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

       Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 

       Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 

       Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål 
tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og 
forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden. 

       Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling 
av dispensasjonssaker.

Fylkesmannen i Rogaland har i skriv av 18.12.13 påklaget kommunens vedtak. Det er anført følgende 
i klageskrivet:
I vedtaket er det oppgitt at dispensasjonen ikke vil tilsidesette hensynene bak størrelsesbegrensningene i 
kommuneplanens bestemmelser i vesentlig grad. Dette ut fra at en vil få ryddet opp i en mulig feil eller 
misforståelse som har vært gjeldende i flere tiår, samt at området fremstår som naturlig avgrenset, og er 
relativt vanskelig tilgjengelig og ikke vil begrense allmennhetens bruk av området. I tilegg er det oppgitt at 
tomten har en naturlig avgrensning med mye, bratt fjellskrent og elv. Utvalget har vurdert at fordelene med 
dispensasjonen er klart større enn ulempene som en følge av at området ligger slik til at en må krysse vassdrag 
for å komme til det, samt at eiendommen er brukt som og har fremstått som fritidsboligområdet i over 40 år 
uten at dette har medført noen form for konflikt med landbruksinteressene i området. 
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Det er ikke oppgitt begrunnelse utover det som knytter seg til dispensasjon fra størrelsesbegrensningene i 
kommuneplanen. Det går ikke klart frem hva som menes med størrelsesbegrensninger, og Fylkesmannen 
vurderer at utelatelse av begrunnelse knyttet til blant annet dispensasjon fra plankravet i kommuneplanen og 
forbud mot tiltak langs vassdrag i kommuneplanens §§ 1.2 og 2.18 er mangler ved vedtaket.

Fylkesmannen fastholder at dispensasjon for fradeling av et LNF-område til fritidsformål vil gi et økt press i 
forhold til utnytting av eiendommen, og at det åpner for at det kan søkes om å bygge nye bygninger, herunder 
ny fritidsbolig. Eventuell videreutvikling av området, eventuelt til fritidsboliger, må vurderes gjennom en 
planprosess fremfor trinnvis fradeling og nedbygging.

Eiendommens plassering og omkringliggende medfører at fradeling vil gi begrensninger i tilgjengelig og 
mulighet til ferdsel er i strid med kommuneplanens bestemmelser, jf. § 2.18, samt hensynene i plan- og 
bygningsloven § 1-8.

Området for omsøkt tiltak har viktige naturverdier, og har en økologisk funksjon som yngleområde for en rekke 
arter. Dispensasjon til tiltaket vil kunne legge større press på området, og dermed ha negativ virkning på 
landskap, - natur- og kulturmiljø i området. Områdets betydning for naturmangfoldet bør vurderes nærmere før 
det tillates tiltak, herunder den samlede belastningen på økosystemet. Dispensasjon til tiltaket vil vesentlig 
tilsidesette hensynene bak plankravet og forbudet mot tiltak, jf. kommuneplanen §§ 1.2 og 2.18.

Samlet sett vil dispensasjon til fradeling gi uønskede virkninger for strandsonden langs vassdraget, samtidig 
som det åpner for en trinnvis nedbygging som en følge av press på arealet for nye tiltak på eiendommen. 
Begrunnelsen som ligger til grunn for vedtaket sannsynliggjør ikke at vilkårene for dispensasjon er oppfylt. 
Fylkesmannen vurderer at begrunnelsen knytter seg utelukkende til privatrettslige forhold, hvilket normalt ikke 
kan tillegges vesentlig vekt, samtidig som det gir vesentlige virkninger knyttet til presedens.

Konklusjon
Fylkesmannens samlede vurdering er at vilkårene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 annet 
ledd for fradeling av parsell til fritidsformål vil vesentlig tilsidesette hensynene bak bestemmelsene det 
dispenseres fra, samt at fordelene ved dispensasjon ikke er større enn ulempene, og påklager på dette 
grunnlaget vedtak om dispensasjon av 03.12.2013 i sak 467/13.

Fylkesmannen i Vest-Agder opphevet kommunens vedtak om dispensasjon og fradeling i skriv av 
30.05.14. Opphevelsen er begrunnet med følgende:
Det følger av fvl. § 17 første ledd at forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før 
vedtak treffes. Fylkesmannen finner denne saken utilstrekkelig opplyst. I denne sammenhengen viser vi til at det 
er et sentralt rettslig spørsmål i saken om fradeling som omsøkt med sikte på sammenføyning med gnr. 42 bnr. 
11 er i strid med gjeldende kommuneplan. Hvis omsøkt fradeling ikke er i strid med gjeldende kommuneplan vil 
det ikke være nødvendig med dispensasjon for å kunne gi fradelingstillatelse etter plan- og bygningsloven. Vi 
bemerker at omsøkt deling ikke er i strid med pbl. § 1-8, da bestemmelsen ikke inneholder noe byggeforbud 
langs vassdrag. Slikt byggeforbud må følge av kommuneplanens arealdel, jf. § 1-8 siste ledd.

Vi viser til Sivilombudsmannens uttalelse i årsmelding for 1993 på s. 256 (sak 1993 59) og uttalelse i årsmelding 
for 2003 på s. 287 (sak 2003 90). Uttalelsene er vedlagt. I uttalelsene ble avslag på søknad om fradeling ikke 
ansett for å ha tilstrekkelig hjemmel i kommuneplanens arealdel. Klagerne i den førstnevnte uttalelsen hadde 
uttrykkelig oppgitt at fradeling ikke skulle skje med sikte på videre bebyggelse. Det aktuelle arealet skulle kun 
benyttes som tilleggsareal til allerede eksisterende bebyggelse. Det aktuelle arealet skulle kun benyttes som 
tilleggsareal til allerede eksisterende fritidseiendommer, og fradeling skulle skje ut fra et ønske om å få 
formalisert faktisk eksisterende eiendomsforhold. Eier av gnr. 42 bnr. 2 mener slik vi forstår 
dispensasjonssøknaden at det arealet som søkes fradelt privatrettslig tilhører gnr. 42 bnr. 11, og at dette har 
vært situasjonen siden 1968. dette taler for at fradeling skal skje for å få formalisert faktisk eksisterende 
eiendomsforhold. Nærværende klagesak har dermed likhetstrekk med Sivilombudsmannens sak 2003 90. 
dispensasjonssøknaden er imidlertid uklar på om det også er andre formål med fradelingen, for eksempel å 
oppføre ny bebyggelse på eiendommen. videre er det uklart om det var i strid med plan- og bygningsloven å ta 
arealet i bruk til fritidsformål i 1968, og om arealet i sin helhet er tatt i bruk til fritidsformål. Vi bemerker at vi 
finner det mest hensiktsmessig at kommunen utreder og vurderer de aktuelle uklarhetene. Dette fordi det bl.a. 
vil være nødvendig å sjekke hva som var gjeldende arealplan da det aktuelle arealet privatrettslig ble en del av 
gnr. 42 bnr. 11, og å vurdere om det var i strid med denne planen å ta arealet i bruk til fritidsformål. Når saken 
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er mangelfullt opplyst i forhold til å belyse om tiltaket er i strid med gjeldende kommuneplan, gjelder 
saksbehandlingsfeilen et sentralt forhold ved saken, og at det er da grunn til å regne med at den kan ha virket 
bestemmende innholdet i kommunens dispensasjonsvedtak av 19.11.2013 og fradelingstillatelse av 03.12.2013. 
kommunens vedtak av 19.11.2013 og 03.12.2013 må følgelig oppheves som ugyldig. Saken sendes tilbake til 
kommunen for ny behandling. Det vil si at Fylkesmannen i Rogaland har fått medhold i sin klage i den forstand 
at kommunens vedtak er opphevet.

Selv om deling av eiendom var søknadspliktig etter bygningsloven av 1965 § 63, fremgår det ikke av 
kommunens arkiver at delingssøknaden ble vurdert etter plan- og bygningsloven. 
Fylkeslandbruksstyret har imidlertid i skriv av 11.11.65 samtykket i fradeling av parsell på 800 m². 
Det fremgår av målebrev av 16.08.66 at faktisk oppmålt parsell var på 1.707 m².

Det fremgår av situasjonskart datert 22.07.68 i søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig at 
søker har lagt til grunn målebrevet som endelige grenser for eiendommen. I den forbindelse skal det 
bemerkes at tillatelse til oppføring av fritidsbolig ble gitt på vilkår om at eiendomsgrensen skulle gå 
minst 20 meter fra strandlinje og at det ikke skulle sette opp gjerder til hinder for allmennhetens 
tilgjengelighet. Videre ble det gitt dispensasjon fra kravet til å utarbeide disposisjonsplan i vedtekt til 
bygningslovens § 62.
En eventuell privatrettslig overdragelse av ytterligere areal må derfor antas å ha skjedd etter at 
fritidsboligen var oppført.

Eigersund kommune vedtok en generalplan, som tilsvarer kommuneplan etter dagens lov, den 
14.12.71. Det var dermed ingen arealplan i kommunen før dette tidspunktet.
Kommunen hadde imidlertid vedtatt regler for hyttebygging, vedtatt 08.11.66, samt lokale vedtekter 
til bygningslovens § 82, vedtatt 12.01.66.

Eiendommen er kun tillatt bebygd med fritidsbolig på ca. 27 m² BYA. I kommunens kartløsning 
fremgår det derimot at eksisterende fritidsbolig er ca. 43 m² BRA samtidig som det er oppført to 
uthus/anneks på ca. 15-20 m² BYA. Det er i tillegg satt opp gjerde i strid med byggetillatelsen.
Det er også oppført bryggeanlegg på ca. 40 m² på gnr. 42 bnr. 2, men som ligger i umiddelbar 
tilknytning til gnr. 42 bnr. 11.

Saksbehandlers vurderinger:
Det skal først og fremst påpekes at Rådmannen mener tiltaket ikke er i strid med plan- og 
bygningsloven § 1-8 om byggeforbud langs vassdrag. Dette er for så vidt riktig, men det følger av 
kommuneplanens § 2-18 bokstav b:
Innenfor følgende vassdragsbelter er det forbud mot tiltak som nevnt i PBL § 1-6, herunder sprenging,
utfylling og graving , men der hensynssone flomsone går foran dersom denne er større:

! 50-metersbeltet på begge sider av vassdrag i LNF-områder
! 100-metersbeltet på begge sider av Bjerkreimsvassdraget

Tiltaket forutsetter dermed dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse om byggeforbud langs 
vassdrag. Dispensasjonsvurderingen blir likevel den samme og derfor neppe en ugyldighetsgrunn.

Fylkesmannen i Vest-Agder viser til uttalelser fra Sivilombudsmannen som gjelder såkalt «fradeling til 
uendret bruk». Dette prinsippet er begrunnet i at en arealplan kun regulerer fremtidig utnyttelse. 
Dersom utnyttelsen/bruken ikke endres av selve delingen, vil planens formål ikke berøres og deling 
vil dermed ikke være i strid med planen. Dette er likevel ikke til hinder for at utvidelse av 
eksisterende bruk kan være i strid med formål i arealplan.

Sivilombudsmannen uttaler i sak 1993 59:
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I utgangspunktet må det, slik fylkesmannen har gjort det, legges vekt på hva de omsøkte parsellene objektivt 
fremstår som egnet til jf. Ot.prp. nr. 56 (1984-85) s. 53. Det må vises forsiktighet med å legge avgjørende vekt 
på søkerens subjektive hensikter med fradelingen.

I de nevnte forarbeidene heter det:
Når det gjelder fradeling av eiendom til formål som nevnt i §§ 84 og 94, er det avgjørende hva det aktuelle 

arealet fremstår som egnet til. Dersom fradelingen gjelder areal som fremstår som byggetomt, er det dette som 
skal legges til grunn, selv om det på det nåværende tidspunkt ikke er aktuelt å bebygge arealet.

Likevel fant Sivilombudsmannen grunn til å legge avgjørende vekt på at søknaden var fremmet med 
sikte på å formalisere eierforhold.
Fylkesmannen i Vest-Agder mener også at delingen er ment å formalisere eksisterende eierforhold 
og at delingen dermed skjer til uendret bruk slik at gjeldende kommuneplan ikke får rettsvirkning. I 
den anledning ønsker Fylkesmannen avklart hvorvidt det er andre formål med fradelingen.
Rådmannen legger til grunn at tiltakshaver ikke har umiddelbare planer om å bebygge det aktuelle 
arealet da søknaden ikke nevner dette. Det er ingen grunn for at foreliggende søknad ikke skal anses 
fullstendig.

Som det fremgår av forarbeidene skal det imidlertid i utgangspunktet være den objektive 
vurderingen av tomtens beskaffenhet som er avgjørende. Med andre ord har tiltakshavers subjektive 
vurdering underordnet betydning. Ved et eventuelt eierskifte kan planene for utnyttelse endres 
raskt.

Rådmannen mener at spesielt tomtens størrelse (ca. 3.200 m²) objektivt sett er egnet til å skape 
forventninger om ytterligere utnyttelse. Dette er en langt større eiendom enn det som vanligvis er 
blitt tillatt fradelt. Til sammenligning legges det vanligvis til grunn ca. 1.000 m² ved innløsing av 
punktfester. Det er som nevnt ovenfor grunn til å tro at en så stor tomt ikke ville blitt tillatt fradelt av 
fylkeslandbruksstyret og at vurderingen om dispensasjonen fra kravet om opparbeidelse av 
disposisjonsplan kunne stilt seg annerledes.
Hytten ble tillatt bebygd fordi allmennheten fortsatt kunne sikres fri ferdsel langs vassdraget. Dersom
omsøkt areal tillates fradelt vil allmennhetens ferdsel bli helt avskåret.
Rådmannen finner ikke å tillegge stor vekt på at det aktuelle arealet er blitt inngjerdet i strid med den 
opprinnelige byggetillatelsen.
Utover det oppførte annekset og et mindre areal der det står noen vedstabler, fremstår området i 
stor grad som kratt og i liten grad opparbeidet til fritidsbebyggelse. 
At store deler av arealet fremstår som utmark taler i tillegg for at arealet ikke ble tatt i bruk som 
fritidsboligformål i 1968.

Det bør heller ikke legges stor vekt på at området ikke drives aktivt som landbruksareal. Det er mye 
kratt og villnis i kommunen, men også rundt det aktuelle området som ligger tilnærmet brakk, men 
som fortsatt må anses som landbruksareal. 

Det ble ikke vedtatt en generalplan i Eigersund kommune før etter 1970. Det var dermed ingen 
vedtatt arealplan for kommunen i 1968.
Det fremgår imidlertid av den lokale vedtekten til bygningsloven § 82, vedtatt 12.01.66:
Hyttebygging m.v. kan bare foretas etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og 
godkjent av fylkesmannen.

Dette må etter Rådmannens syn forstås som at vedtekten regulerer bruk å ta i bruk arealer til 
fritidsboligformål.
Tilnærmet samme ordlyd er brukt i særvedtekter, vedtatt 08.11.66.
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Selv om det ikke forelå en arealplan som bestemte arealbruken, var det vedtatt egne bestemmelser 
som regulerte hvor og hvordan arealer kunne brukes til fritidsboligformål
Selv om de involverte partene skulle ha blitt enig om å overdra det aktuelle området, vil ikke denne 
disposisjonen ha betydning for offentligrettslige forhold da endret bruk ikke kan skje uten 
kommunens samtykke.

Det synes derfor klart at arealet i 1968 ikke lovlig kunne tas i bruk til fritidsboligformål uten 
kommunens samtykke.
Omdisponering av areal fra jordbruk til fritidsbolig forutsatte i alle tilfelle tillatelse etter jordloven av 
1955.

På slik bakgrunn finner Rådmannen at delingen ikke skjer til såkalt uendret bruk, men i strid med 
gjeldende arealdel i kommuneplanen.

For selve vurderingen av dispensasjonen vises til det til vurderingen som fremgår av saksfremlegget 
til sak PTU-092/13:
Etter pbl. § 19-2 annet ledd kan det ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må 
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

I Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) pkt. 6.19 er det blant annet uttalt følgende om adgangen til å dispensere 
fra arealplaner:
Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til gjennom en omfattende 
beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Planene omhandler 
dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan.

Dispensasjoner må heller ikke undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Ut fra hensynet 
til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen, er det viktig at endringer i planer av betydning ikke 
skjer ved dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og reguleringsplaner. 
Innstrammingen er likevel ikke til hinder for at det f.eks. dispenseres fra eldre planer som ikke er fullt utbygget, 
og der reguleringsbestemmelsene er til hinder eller direkte motvirker en hensiktsmessig utvikling av de 
gjenstående eiendommene.

Eiendommen er i dag ca. 1800 m². Omsøkt parsell er 1300 m² og fritidsboligeiendommen blir ved en 
eventuell deling ca. 3100 m². 
Kommunens arkiver kan være noe mangelfulle, men så langt en kan se ble det avholdt 
oppmålingsforretning 26.05.66. Begjæringen gjaldt kun en parsell på ca. 800 m², og det er dette 
arealet Fylkeslandbruksstyret har gitt samtykke til fradeling av i skriv av 11.11.65. Det er derfor uvisst 
hvorfor det er fradelt et over dobbelt så stort areal som tillatt. 

I sin begrunnelse for dispensasjon har søker lagt utelukkende vekt på at det skal ha vært partenes 
forståelse seg imellom at eiendommen gnr. 42 bnr. 2 også omfatter den omsøkte parsellen. 
Rådmannen betviler ikke dette, men privatrettslige disposisjoner vil sjelden ha selvstendig betydning 
for offentlig rett. 
Det er heller ikke slik at delingen kun er en formalisering av eiendomsforhold som behandles etter 
noen andre prinsipper.
I nærværende sak har private parter utført tiltak som skulle vært forelagt myndighetene for 
behandling etter plan- og bygningsloven og jordloven. Hvorvidt det er enighet mellom partene om 
dette tiltaket, kan ikke tillegges selvstendig vekt i denne behandlingen.

Det er grunn til å tro at dispensasjonen vil medføre et økt press på utnytting av eiendommen til 
fritidsformål, for eksempel ved oppføring av tilbygg/ annekser eller oppføring ny fritidsbolig.
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Legger man til grunn at landbrukshensyn ikke blir skadelidende av delingen, har man også akseptert 
at landbrukshensyn ikke blir skadelidende ved oppføring av ny fritidsbolig. Det aktuelle arealet har 
riktig nok i seg selv liten verdi som landbruksareal, delvis på grunn av den allerede fradelte 
eiendommen. Dispensasjonen vil likevel øke konfliktnivået rundt utnyttelsen av de resterende 
jordbruksarealene i området, og bør derfor ikke tillates.

Området rundt eiendommen er i dag noe vanskelig tilgjengelig for allmenn ferdsel. Dispensasjonen 
vil vanskeliggjøre denne ferdselen ytterligere, blant annet fordi eiendommen grenser mot et 
myrområde i sør og bratt skråning mot nord. Hele området rundt fjellknausen direkte sør for hytten 
vil dermed bli avskåret for allmennheten.

Rådmannen vil videre påpeke den sterke presedensvirkningen det vil ha å gi dispensasjon 
utelukkende på bakgrunn av bruk i strid med offentligrettslige forhold. En slik dispensasjon kan få 
svært vidtrekkende og uventede konsekvenser med tanke på at den er så generell at den samme 
begrunnelsen kan påberopes av de fleste.

Søker har ikke begrunnet hvorfor en ikke ønsker å utarbeide reguleringsplan i tråd med 
kommuneplanens forutsetninger. Dispensasjonen synes for Rådmannen å legge til rette for 
ytterligere tiltak i strid med LNF-formålet i området, og det vil være naturlig å avklare den videre 
utnyttelsen i en reguleringsplan.

Dispensasjonen vil etter dette vesentlig tilsidesette hensynene bak formål i kommuneplanens 
arealdel, kommuneplanens plankrav og kommuneplanens forbud mot tiltak langs vassdrag.

Skulle planteknisk utvalg komme til at dispensasjonen ikke vesentlig tilsidesetter 

Det er kun anført at det bør gis dispensasjon fordi hjemmelshavere til eiendommen gnr. 42 bnr. 11 
har tatt i bruk området i strid med den bruk offentlige myndigheter har forutsatt. 
Rådmannen kan vanskelig se at dette er momenter som kan tillegges selvstendig vekt. 
Det finnes således ingen fordeler med å gi dispensasjonen, og søknaden må derfor avslås. 

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler som i tidligere saksfremlegg at søknaden avslås.

Universell utforming:
Synes ivaretatt.

Naturmangfold:
Synes ivaretatt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsning 1:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 02.12.11 om dispensasjon og tillatelse til 
fradeling av parsell på ca. 1.800 m² fra eiendommen gnr. 42 bnr. 2 som tilleggsareal til gnr. 42 bnr. 11 
i strid med formål i kommuneplanens arealdel, kommuneplanens § 1.2 om krav til reguleringsplan 
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samt § 1-8 i plan- og bygningsloven om forbud mot tiltak langs vassdrag, og finner å kunne fatte 
følgende vedtak:

! De delene av søknaden som omtaler dispensasjon avvises da tiltaket ikke forutsetter 
dispensasjon.

! Deling tillates som omsøkt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 og jordloven § 12.

Alternative løsning 2:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 02.12.11 om dispensasjon og tillatelse til 
fradeling av parsell på ca. 1.800 m² fra eiendommen gnr. 42 bnr. 2 som tilleggsareal til gnr. 42 bnr. 11 
i strid med formål i kommuneplanens arealdel, kommuneplanens § 1.2 om krav til reguleringsplan 
samt kommuneplanens § 2-18 bokstav b om forbud mot tiltak langs vassdrag, og har kommet til at 
dispensasjon kan gis.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak størrelsesbegrensningen i 
kommuneplanens bestemmelser da

! En vil få ryddet opp i en mulig feil, eller misforståelse som har vært gjeldende i flere tiår. 
! Området fremstår som naturlig avgrenset, og er relativt vanskelig tilgjengelig for 

allmennheten, og vil ikke begrense allmennhetens bruk av området.
! Tomten har en naturlig avgrensning med myr, bratt fjellskrent og elv.

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da
! Omsøkte område ligger slik til at en må krysse vassdrag for å komme til det.
! Eiendommen er brukt som, og har fremstått som et fritids bolig område i over 40 år uten at 

dette har medført noen form for konflikt med landbruksinteressene i området.

Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av parsell på ca. 1.800 m² fra 
eiendommen gnr. 42 bnr. 2 som tilleggsareal til gnr. 42 bnr. 11 til fritidsboligformål. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og jordlovens § 12.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

307643 2. gangs behandling - Dispensasjon/Deling av grunneiendom gnr. 42 bnr. 2 - Egil Omdal, 
Øygrei

273457 Dispensasjon - Deling av grunneiendom gnr. 42 bnr. 2 - Egil Omdal - Øygrei
318103 Klage - Dispensasjon/Deling av grunneiendom gnr. 42 bnr. 2 - Egil Omdal - Øygrei

312820 Tillatelse til tiltak - Dispensasjon/ Deling av grunneiendom til fritidsformål - gnr. 42 bnr. 2 -
Egil Omdal

312875 Godkjent situasjonskart

343944 Fylkesmannens behandling av klage over godkjenning av søknad, herunder søknad om 
dispensasjon, om fradeling av parsell fra gnr. 42 bnr. 2

343945 vedlegg
203993 Søknad om deling av grunneiendom gnr. 42 bnr. 2
203994 Infoskriv til søknad om fradeling
273476 Oversiktskart
274154 Utsnitt kommuneplankart
288639 Uttalelse til søknad om dispensasjon for fradeling av parsell til fritidsformål gnr. 42 bnr.2 og 
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bnr. 11
349323 P1010939.JPG
349324 P1010940.JPG
349325 P1010941.JPG
349327 P1010943.JPG
349333 P1010948.JPG
349334 P1010949.JPG
349335 P1010950.JPG
349336 P1010951.JPG
349337 P1010952.JPG
349338 P1010953.JPG
349339 P1010954.JPG
351600 SKM_C654e14071512410.pdf
349679 Regler om hyttebebyggelse
351607 Opprinnelig tillatelse og målebrev

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 02.12.2011 Eiendomsmegler 1 Søknad om deling av grunneiendom gnr. 42 bnr. 
2

2 U 30.01.2012 Egil Omdal Foreløpig svar - Deling av grunneiendom gnr. 42 
bnr. 2

3 I 06.02.2012 Eiendomsmegler1 Deling av grunneiendom, gnr. 42 bnr. 2.

4 U 07.12.2012
Eiendomsmegler1; 
Tina Tønnessen 
Myklebust

Vedr. deling av grunneiendom, gnr. 42 bnr. 2

5 U 18.01.2013 Eiendomsmegler1 Vedr. deling av grunneiendom, gnr. 42 bnr. 2.

7 U 21.01.2013 Eiendomsmegler1 Ber om opplysninger - deling av grunneiendom, 
gnr. 42 bnr. 2.

6 I 21.01.2013 Eiendomsmegler1 Ønsker søknaden fremmet - deling av 
grunneiendom, gnr. 42 bnr. 2.

8 I 18.02.2013 Eiendomsmegler1 Revidert situasjonskart
10 X 15.03.2013 Oversiktskart
11 X 19.03.2013 Utsnitt kommuneplankart

12 U 25.05.2013

Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Ønsker uttalelse - Dispensasjon/ Deling av 
grunneiendom gnr. 42 bnr. 2

13 I 10.06.2013 Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til søknad om dispensasjon for fradeling 
av parsell til fritidsformål gnr. 42 bnr.2 og bnr. 11

16 X 03.12.2013 Godkjent situasjonskart

15 U 03.12.2013 Eiendomsmegler 1
Tillatelse til tiltak - Dispensasjon/ Deling av 
grunneiendom til fritidsformål - gnr. 42 bnr. 2 -
Egil Omdal

17 I 18.12.2013 Fylkesmannen i 
Rogaland

Klage på dispensasjon for fradeling av parsell til 
fritidsformål gnr 42 bnr. 2 og gnr. 42 bnr. 11 -
Øygreisvatnet

18 U 06.01.2014 Eiendomsmegler 1 Vedrørende klage på deling av grunneiendom 
gnr. 42 bnr. 2

20 U 14.02.2014 Fylkesmannen i Oversendelse av klage for behandling -
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Rogaland Dispensasjon/Deling av grunneiendom gnr. 42 
bnr. 2

21 U 14.02.2014 Fylkesmannen i 
Rogaland Oversendelse av klagesak for behandling

22 I 20.02.2014 Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av klage gnr. 42 bnr. 2 fradeling 
parasell fritidsbolig - Egil Omdal, Øygreisvatnet

23 I 25.02.2014
Det kgl. kommunal- og 
moderniseringsdeparte
ment

Oppnevning av Fylkesmannen i Vest-Agder vedr. 
klage etter plan- og bygningsloven - fradeling av 
parsell  gnr. 42 bnr. 2

24 I 11.03.2014 Fylkesmannen i Vest-
Agder

Foreløpig svar - orientering om 
saksbehandlingstid gnr. 42 bnr. 2 - Øygreisvatnet

25 U 16.03.2014 Fylkesmannen i Vest-
Agder

Ettersending av gjeldende arealplan - klage 
deling gnr. 42 bnr. 2 - Øygreisvatnet - Eigersund 
kommune

26 I 30.05.2014 Fylkesmannen i Vest-
Agder

Fylkesmannens behandling av klage over 
godkjenning av søknad, herunder søknad om 
dispensasjon, om fradeling av parsell fra gnr. 42 
bnr. 2

29 X 02.07.2014 Regler om hyttebebyggelse
31 X 15.07.2014 Opprinnelig tillatelse og målebrev
30 X 15.07.2014 Vedtekt til § 82

Parter i saken:
            
TIL Egil Omdal Øygreisveien 116 4370 EGERSUND
P Kjell Henning og Elisabeth 

Berekvam
Nikkelveien 18 4313 SANDNES
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 29.09.2014
Arkiv: :GBR-92/15, FA-L42
Arkivsaksnr.:
13/1379
Journalpostløpenr.:
14/26085

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak
Asbjørn Herredsvela
Rådgiver
51 46 83 26
asbjoern.herredsvela@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
208/14 Planteknisk utvalg 21.10.2014

Klage på avslag på søknad om redusert behandlingsgebyr - Tillatelse 
og dispensasjon fra formål i plan og plankrav for oppføring av 
tilbygg fritidsbolig - gnr. 92 bnr. 15 - Erik Jacob Berge m.fl., Berge, 
Helleland
  

Sammendrag:
Arkitektkontoret Schjelderup & Gram søkte i skriv den 28.10.13 på vegne av Erik Jacob Berge m.fl. 
om redusert behandlingsgebyr for tillatelse og dispensasjon for oppføring av tilbygg til fritidsbolig på 
eiendommen gnr. 92 bnr. 15.

Saken gjelder et eldre bolighus fra ca. 1750, som er registrert i SEFRAK-registret som A-objekt. 

Det ble i administrativt vedtak den 16.07.14 som sak BMD 296/14 og den 30.07.14 som sak BMD 
310/14 ilagt gebyr på samlet kr. 30.104,-.

Det ble søkt om 80 % reduksjon av behandlingsgebyr, som er det samme som gis ideelle lag og 
organisasjoner. 

Søknaden om redusert behandlingsgebyr var til behandling hos Planteknisk utvalg den 26.08.14 som 
sak PTU 155/14. Planteknisk utvalg avslo søknaden om redusert behandlingsgebyr på 80 %, og 
opprettholdt ilagt behandlingsgebyr på kr. 30.104,-. 

Vedtaket ble oversendt partene ved skriv datert 02.09.14. Klage på vedtaket ble mottatt 16.09.14. 

Klage er mottatt innen klagefristen på 3 uker. Klagen tas til behandling.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken. Dersom Planteknisk utvalg ikke gir medhold i klagen, sendes saken 
over til Fylkesmannen i Rogaland for endelig klagebehandling. 

Side 524 av 638



2

Rådmannens forslag til vedtak 29.09.2014:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Stig A. Eriksson på vegne av eierne av Bergehuset i sak 
PTU 155/14, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke tas til følge ettersom klagen 
ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble 
fattet.

Vedtaket i sak PTU 155/14 opprettholdes.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 28-36 og gebyrregulativ for plan- og 
byggesaker §§ 8 og 9. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
Søknad om redusert behandlingsgebyr ved tillatelse og dispensasjon for oppføring av tilbygg til 
fritidsbolig på eiendommen gnr. 92 bnr. 15 var til behandling hos Planteknisk utvalg den 26.08.14 
som sak PTU 155/14. Følgende vedtak ble fattet: 

PTU-155/14 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om redusert behandlingsgebyr fra 
Arkitektkontoret Schjelderup & Gram på vegne av Erik Jacob Berge m.fl., og har etter 
en samlet vurdering kommet til at ilagt gebyr på kr. 30.104,- ikke er åpenbart urimelig 
ut fra det arbeid seksjon byggesak har i saken eller er åpenbart urimelig av andre 
grunner.

Ilagt gebyr på kr. 30.104,- opprettholdes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i gebyrregulativ for plan- og byggesaker i Eigersund 
kommune § 8.

Vedtaket er enstemmig.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Gebyrregulativ for plan- og byggesaker er vedtatt ved forskrift. Da gebyret er vedtatt gjennom 
forskrift og ikke enkeltvedtak, er det ikke klagerett på vedtaket. Gebyrregulativ for plan- og 
byggesaker forutsetter likevel i § 8 at det kan søkes om redusert behandlingsgebyr og gebyr 
reduseres dersom ilagt gebyr er «åpenbart urimelig». Søknad om redusert behandlingsgebyr 
behandles av Planteknisk utvalg, jamfør gebyrregulativets § 9.

Arkitektkontoret Schjelderup & Gram har på vegne av Erik Jacob Berge m.fl. begrunnet søknaden 
om redusert behandlingsgebyr med følgende:
Midtgangshuset på Berge er et viktig kulturminne i Eigersund kommune. Dette er et svært autentisk 
og svært godt eksemplar av denne bygningstypologien fra denne tiden i denne regionen.
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Tilbygget det her søkes om er lite, i underkant av 10m2 BYA. Men, på grunn av at dette er et LNF-
område og at det må søkes om flere dispensasjoner, har vi fått oppgitt at gebyret for byggesaken vil 
ligge på omtrent 30.000,-. Dette er svært mye tatt det beskjedne tiltaket i betraktning.

Vårt arkitektkontor bidrar med en rekke dugnadstimer for å støtte dette tiltaket. Vi håper at dusj og 
biotoalett vil øke bruken av huset på Berge, noe vi av erfaring ser er den beste form for bevaring. Vi 
oppfordrer kommunen også om å støtte tiltaket, og vi søker herved Eigersund kommune om 80 % 
reduksjon av byggesaksgebyrer, det samme som gis ideelle lag og organisasjoner. På denne måten 
kan kommunen også gi sin støtte til en hensynsfull og forsiktig oppgradering og tilbakeføring av det 
verneverdige bygget.

Stig A. Eriksson har levert følgende tilleggsinformasjon til søknaden om redusert behandlingsgebyr:
Etter at arkitektkontoret Schjelderup & Gram, på vegne av Bergehuset, sendte søknad om tillatelse til 
å rehabilitere Bergehuset, har vi som eiere mottatt et hyggelig tilsagn fra Antikvarisk vernefond 
(Fortidsminnemerkeforeningen i Rogaland) at de vil dekke en andel av de utgiftene vi har hatt til selve 
prosjekteringen, dvs. en del av honoraret til arkitektkontoret.

Vi håper det kan styrke vår søknad til Eigersund kommune, både selve tiltaket og anmodningen om 
dispensasjon og gebyrreduksjon, at vernefondet veldig klart uttaler: «Styret finner formålet med 
tilbygget relevant. Det er viktig å sikre autentisiteten til bygningen slik den er bevart til nå. Den 
foreliggende planen for tilbygget er god. Detaljene er reflektert. (Se vedlagte kopi av uttalelsen). 
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I uttalen fra Antikvarisk vernefond er fondet villig til å støtte prosjektet med kr. 20.000,-:
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Stig A. Eriksson har på vegne av eierne av Bergehuset begrunnet klagen med følgende:
Undertegnede fremmer klagen på vegne av eierne av «Bergehagen», Helleland, gnr. 92 bnr. 15. 
Opprinnelig søknad om redusert gebyr ble fremmet av arkitektkontoret Schjelderup & Gram, 
28.10.2013.

Vi har gått gjennom skrivet fra Eigersund kommune, forfattet av planteknisk utvalg, datert 
02.09.2014. I motsetning til utvalget, betrakter vi avslaget på vår søknad om redusert 
behandlingsgebyr som svært urimelig. Følgelig påklager vi vedtaket, og ber om aksept for vår 
opprinnelige søknad om 80 % reduksjon av gebyret.

Kommentarer:
- Slik vi forstår gebyrregulativet for plan- og byggesaker i Eigersund kommune, kan ikke selve 

beregningsgrunnlaget påklages. Man kan bare klage etter § 8 og § 9. Det er dette vi nå gjør. 
Vi vil imidlertid anføre at vi opplever gebyret på kr. 30.104 å være urimelig høyt for et tilbygg 
på under 10m2 BYA.

- I saksbehandlers vurderinger (s.5) beskrives først hvilket beregningsgrunnlag og hvilke 
behandlingsgebyr som er valgt, samt at det er medgått 33 timer til saksbehandlingen. Det 
nevnes ikke at dette har tatt nesten 12 måneder. Gitt den grundige og profesjonelle 
utredningen med plantegninger og beskrivelser som arkitektkontoret Schjelderup & Gram har 
levert, som må ha virket tidsbesparende, hadde vi nok håpet på både kortere behandlingstid 
og færre arbeidstimer for utredningen.

- Saksbehandler bruker mye plass på å beskrive kommunens gebyrpolitikk og hvilke eventuelle 
politiske vedtak som må fattes for å kunne sette ned ilagt gebyr, for eksempel for eldre bygg 
(s.6). Vedtaket om avslag synes dermed hovedsakelig å være basert på rent prinsipielle og 
byråkratiske vurderinger.

- Et argument for avslaget, som anføres helt til slutt i utredningen (s.6), er at «adgangen til å 
nedsette gebyret med 80% bare gjelder ideelle lag og organisasjoner, og ikke 
privatpersoner». Vi vet at dette nevnes i gebyrregulativets § 11, men generelt åpner likevel 
regulativet for ulike gebyrreduksjoner og – tilpasninger, og inneholder ingen bestemmelser 
om at privatpersoner ikke kan søke om gebyrreduksjon.

- Det er hyggelig å lese (øverst s.6) at «Rådmannen anser det som svært positivt at det eldre 
bolighuset rehabiliteres og at en ved tilbygget tilbakefører den ene skuten» (s.6). Men 
saksbehandlers antydning om at rehabiliteringen skulle gi «større bruks- og markedsverdi for 
privatpersoner» (s.6) er mer teoretisk enn reell, gitt de meget spartanske bruksforholdene 
eierne har innordnet seg, og de årlige vedlikeholdsutgiftene som er medgått for å verne om 
husets unike eksteriør og interiør, over svært lang tid. Gitt restriksjonene som knyttes til dette 
huset, er dette neppe et salgsobjekt som egner seg for Finn.no. Argumenter om 
markedsorientert verdiøkning burde ikke brukes mot eierne.

- Nåværende eieres foreldregenerasjon bidro i sin tid til Dalane Folkemuseums samlinger med 
gjenstander fra Bergehuset, bl.a. den originale bileggerovnen som sto i huset ved 
arveoppgjøret på 1930-tallet, og husets gamle religiøse boksamling ble donert til Statsarkivet 
i Stavanger. For øvrig er en del av husets originale møbler og andre gjenstander intakt, og i 
stor grad husets opprinnelige utseende og «finish», men med nokså primitive (les «gamle») 
bruksløsninger, inkludert utedo. Dette er ikke et hus som noen gang har vært «på markedet». 
Dette er det opprinnelige våningshuset på Berge og er gått i arv til familiens nåværende eiere. 
Vi har med beskjedne private midler forsøkt å bidra til et viktig kulturminne for kommunen og 
distriktet, og har håpet at kommunen viser anerkjennelse for dette gjennom å gi oss den 
gebyrreduksjonen vi søker om. (Vi er imidlertid svært glade for den anerkjennelsen 
kommunen har vist for planene gjennom å gi oss byggetillatelse).
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- I søknaden vår av 28.10.2013 mener vi det fremføres gode kulturorienterte argumenter, noe 
vi også har vist til ovenfor. Riktignok inneholder søknaden også et fritidshus-aspekt, men 
dette har ikke vært familiens hovedmotivasjon for å holde Bergehuset ved like. Vi betrakter 
ikke Bergehuset som en utpreget «fritidsbolig», slik saksbehandlers hovedreferanse synes å 
være. De tilskuddene vi har mottatt fra andre offentlige instanser (fylkeskommunen og 
antikvarisk vernefond) til hjelp for å saksforberede og igangsette rehabiliteringen av huset, er 
ikke hos disse giverne motivert ut fra privatpersoners behov for fritidsbolig, men ut fra et 
ønske om å bidra til bevaring av et kulturminne i distriktet.

Vi håper med dette at planteknisk utvalg kan behandle søknaden på nytt og slik at vi innvilges 80 % 
reduksjon av det ilagte gebyret på kr. 30.104.

Saksbehandlers vurderinger:

Kommunens gebyrregulativ er vedtatt av kommunestyret. Planteknisk utvalg har gjennom 
regulativets §§ 8 og 9 adgang til å nedsette ilagt gebyr dersom gebyret fremstår som åpenbart 
urimelig. 

Adgangen til å nedsette gebyret gjelder der avviket mellom ilagt gebyr og de ressurser en har brukt i 
saken er markant. Det er også adgang til å nedsette gebyr dersom avviket fremstår som markant av 
andre grunner. Det er etter gebyrregulativet følgelig tillatt med både en viss urimelighet og en stor 
grad av urimelighet. 

Det vises i klagen til at ilagt gebyr på kr. 30.104,- fremstår som urimelig høyt tatt i betraktning at 
tiltaket gjelder et mindre tilbygg på under 10m2 BYA og den lange saksbehandlingstiden på nesten 12 
måneder. 

Rådmannen viser til saksforelegg ved behandling om søknad om redusert behandlingsgebyr den 
26.08.14 som sak PTU 155/144. Rådmannen anser det ikke for å fremkomme vesentlige nye 
opplysninger i klagen enn det som var kjent på det tidspunkt da det vedtaket det klages over ble 
fattet. 

Klager viser videre til at en har fått tilskudd til tiltaket fra andre offentlige myndigheter ved Rogaland 
fylkeskommune og antikvarisk vernefond. Det fremgår av tidligere saksfremlegg at Antikvarisk 
vernefond ønsker å støtte det totale byggeprosjektet med kr. 20.000,-. 

Det fremgår også i klagen at bruks- og verdistigning på bygget som «fritidsbolig» er mer teoretisk enn 
reell, da bolighuset har en nokså enkel bruksløsning samt at det medfører årlige vedlikeholdsutgifter 
for å bevare bolighusets eksteriør og interiør. Det vises ellers til at nåværende eieres 
foreldregenerasjon har bidratt i sin tid til Dalane folkemuseum og Statsarkivet i Stavanger, og at en 
ved beskjedne private midler har forsøkt å bevare et viktig kulturminne for kommunen og distriktet. 

Ved vurderingen av om ilagt gebyr er «åpenbart urimelig av andre grunner», må det foretas en 
samlet vurdering.

I denne vurderingen er det blant annet vektlagt at bolighuset vil få større bruks- og verdistigning. I 
tillegg er det vektlagt at en såpass vesentlig nedsettelse av gebyr bør vurderes gjennom en endring 
av gjeldende gebyrregulativ samt hensyn til forventninger om likebehandling ved andre søknader om 
bevaringsverdige bygg. 
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Etter gebyrregulativets § 11 har en adgang til å nedsette gebyret med 80 % når det gjelder ideelle lag 
og organisasjoner. 

I andre tilfeller kan Planteknisk utvalg nedsette gebyr dersom ilagt gebyr fremstår som åpenbart 
urimelig. Dette kan være tilfeller som «ligner på» det bidrag ideelle lag og organisasjoner gir.
Rådmannen har vurdert det som svært positivt at bolighuset rehabiliteres og tilbakeføres, samt at 
nåværende eieres foreldregenerasjon har bidratt positivt med kulturminner til Dalane folkemuseum 
og Statsarkivet i Stavanger.

Rådmannen viser imidlertid til at en i kommunen har mange bevaringsverdige bygg av ulik karakter, 
og at det som det klare utgangspunkt er den eller de som eier et bevaringsverdig bygg, som har 
ansvaret for det. Dersom en skulle satt ned ilagt gebyr ved rehabilitering av eller tiltak på eldre bygg, 
forutsetter Rådmannen at dette bør vedtas av kommunestyret som egen bestemmelse i
gebyrregulativet for plan- og byggesaker og ikke gjennom den skjønnsmessige adgangen til å 
nedsette gebyr etter § 8. 

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at klagen ikke gis medhold, da det av klagen ikke fremgår vesentlige nye 
opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Redusert gebyr vil medføre reduserte inntekter for seksjon byggesak. Dette forholdet er ikke vektlagt 
i saksforelegget.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~
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Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Stig A. Eriksson på vegne av eierne av Bergehuset i sak 
PTU 155/14, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen tas til følge ettersom klagen 
inneholder vesentlige opplysninger som ikke var kjent eller ble tilstrekkelig vektlagt da det vedtaket 
det klages over ble fattet.

Ilagt gebyr på kr. 30.104,- er ikke åpenbart urimelig ut fra det arbeid seksjon byggesak har hatt i 
saken, men er åpenbart urimelig av andre grunner ettersom saken gjelder et mindre tilbygg på et 
bygg av særlig høy verneklasse. Det vises også til at Rogaland fylkeskommune og Antikvarisk 
vernefond er villige til å støtte prosjektet med rehabilitering av Bergehuset.

Det ilegges et gebyr på kr. …..

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 28-36 og gebyrregulativ for plan- og 
byggesaker §§ 8 og 9. 

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
352811 Gebyrregulativ.pdf
361543 Klage på vedtak - PTU-155-14  om redusert behandlingsgebyr.pdf

352775
Søknad om redusert behandlingsgebyr - Tillatelse og dispensasjon fra formål i plan og 
plankrav for oppføring av tilbygg fritidsbolig - gnr. 92 bnr. 15 - Erik Jacob Berge m.fl., Berge, 
Helleland

351659 Rammetillatelse - dispensasjon fra plan -  Tilbygg fritidsbolig gnr. 92 bnr. 15 - Erik Jacob 
Berge m.fl., Berge, Helleland

352782 Rammetillatelse - dispensasjon fra kravet om reguleringsplan - Tiltak fritidsbolig gnr. 92 bnr. 
15 - Erik Jacob Berge m.fl., Berge, Helleland

308353 Situasjonskart
353786 Reviderte tegninger Huset på Berge gnr. 92 bnr. 15
352812 Oversiktskart.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 25.06.2013 Sivilarkitekt Live Gram Søknad om tillatelse til tiltak på gården Berge
gnr. 92 bnr. 15 - Berge, Helleland

2 U 28.06.2013 Sivilarkitekt Live Gram Vedrørende tiltak på eiendommen gnr. 92 bnr. 15 
- Berge, Helleland

3 I 28.10.2013 Arkitektkontoret Søknad om rammetillatelse - tilbygg gnr. 92 bnr. 
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Schjelderup & Gram 15, Bergeveien 18

4 U 29.11.2013 Arkitektkontoret 
Schjelderup & Gram

Foreløpig svar - Tiltak på gården Berge gnr. 92 
bnr. 15 - Erik Jacob Berge m.fl., Berge, Helleland

5 U 29.11.2013 Rogaland 
fylkeskommune

Oversendelse av sak for uttale - Tiltak på gården 
Berge gnr. 92 bnr. 15 - Erik Jacob Berge m.fl., 
Berge, Helleland

6 I 04.12.2013 Schjelderup & Gram AS Tegninger i målestokk - gården Berge gnr. 92 
bnr. 15

7 I 09.01.2014 Stig A. Eriksson Tiltak på gården Berge gnr. 92 bnr. 15 -
informasjon om tilsagn fra Antikvarisk vernefond

8 I 10.02.2014 Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til tiltak på gården Berge gnr. 92 bnr.15 
- Erik Jacob Berge m.fl., Berge, Helleland

9 I 26.02.2014 Arkitektkontoret 
Schjelderup & Gram

Reviderte tegninger Huset på Berge gnr. 92 bnr. 
15

10 I 06.03.2014 Stig A. Eriksson Tilleggsinformasjon vedrørende søknad 
Bergehagen, Helleland

11 U 16.07.2014 Arkitektkontoret 
Schjelderup & Gram

Rammetillatelse - dispensasjon fra plan -  Tilbygg 
fritidsbolig gnr. 92 bnr. 15 - Erik Jacob Berge 
m.fl., Berge, Helleland

13 U 30.07.2014 Arkitektkontoret 
Schjelderup & Gram

Rammetillatelse - dispensasjon fra kravet om 
reguleringsplan - Tiltak fritidsbolig gnr. 92 bnr. 15 
- Erik Jacob Berge m.fl., Berge, Helleland

14 U 02.09.2014 Arkitektkontoret 
Schjelderup & Gram

Oversendelse av politisk vedtak - Avslag på 
søknad om redusert behandlingsgebyr - Tillatelse 
og dispensasjon fra formål i plan og plankrav for 
oppføring av tilbygg fritidsbolig gnr. 92 bnr. 15 -
Erik Jacob Berge m.fl., Berge, Helleland

15 I 18.09.2014 Stig A. Eriksson Klage på vedtak om redusert behandlingsgebyr 
gnr. 92 bnr. 15

Parter i saken:
            
SØK Arkitektkontoret 

Schjelderup & Gram
Valberget 11 4006 STAVANGER

TIL Arthur Eriksson Haugåsstubben 1 4016 STAVANGER
TIL Erik Jacob Berge Skogveien 60 4326 SANDNES
TIL Idar Vange Berge Riarveien 1 4326 SANDNES
TIL Sara Marie Haarr Steingata 72 4024 STAVANGER
TIL Stig A. Eriksson Åsligrenda 19 5115 ULSET
TIL Unn Vange Berge Hoddeland 129 4324 SANDNES
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Kapittel 1 . Alminnelige bestemmelser
Regulativet gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene 
medfører.

§ 1 Betalingsplikt

Faktura sendes tiltakshaver. Gebyr mindre enn kr. 500,- faktureres ikke.
Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr såfremt kommunestyret 
ikke har gitt fritak for betaling. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved 
for sen betaling påløper purregebyr på kr. 150,- samt forsinkelsesrenter. Ved innsending av 
plan til behandling skal det vedlegges erklæring på hvem som skal motta gebyret. Dersom det 
er flere tiltakshavere må disse sette opp en adressat som skal motta regningen.

§ 2 Gebyrberegningstidspunkt/Avregning

Gebyret beregnes på det tidspunkt det fattes et vedtak om for eksempel rammetillatelse 
og/eller igangsettingstillatelse, utslippstillatelse, seksjoneringstillatelse, osv..

§ 3 Fakturerings- og betalingstidspunkt

Gebyr faktureres når kommunens vedtak foreligger. Når vedtak i forbindelse med søknad om 
rammetillatelse blir gitt, faktureres gebyret fullt ut. Gebyr for rammetillatelse skal være betalt 
før igangsettingstillatelse gis. Gebyr for eventuelle dispensasjoner skal betales når det gis 
rammetillatelse.

§ 4 Kombinerte bygg

Består bygningen av flere funksjoner beregnes gebyret etter del med størst areal.

§ 5 Midlertidige bygg

Ved midlertidige bygninger betales fullt gebyr i den kategori bygget omfatter.

§ 6 Avslag på søknad om dispensasjon

Ved vedtak som medfører avslag på søknad om dispensasjon betales 100 % av fullt gebyr 
fastsatt i kapittel 3.7.

§ 7 Avslag på søknad

Ved avslag på søknad ilegges et gebyr på 60 % av gebyret ved en eventuell tillatelse.

§ 8 Urimelige gebyr

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen 
har hatt med saken eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan planteknisk utvalg 
fastsette passende gebyr.
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§ 9 Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages. Det kan søkes om redusert gebyr til 
planteknisk utvalg.

§ 10 Indeksregulering

Satsene i regulativets kap. 2, 3 og 4 blir regulert den 1. januar hvert år tilsvarende prosentvis 
regulering i konsumprisindeksen. Grunnlaget for beregning av gebyr er konsumprisindeksen 
pr. oktober måned året før.

§ 11 Ideelle lag og organisasjoner

Ideelle lag og organisasjoner kan søke om reduksjon av gebyr med inntil 80%.

§12 ByggSøk

Søknader innsendt via ByggSøk gis reduksjon i gebyr med kroner 500,-.

§13 Overtredelsesgebyr

Plan- og bygningsloven (2008) gir i § 32-8 hjemmel til at kommunen kan ilegge et 
overtredelsesgebyr. Størrelsen på ulovlighetsgebyret (gebyr for brudd på plan- og 
byggingsloven og/eller forskrifter til denne lov) settes til de maksimale grensene som er 
oppgitt i byggesaksforskriftens § 16.

Behandlingsgebyr

Kapittel 2 - Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av 
tiltakshaver jamfør pb§ 20-2

a) Mindre tiltak på bebygd eiendom. 3.000,-
b) Alminnelige driftsbygninger i landbruket. 3.000,-
c) Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i 
pbl § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for 
lengre tidsrom enn 2 år.

3.000,-

d) Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås 
av tiltakshaver. 3.000,-

Kapittel 3 - Tiltak som behandles etter søknad jamfør Pbl §20-
1 - basisgebyr
I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr per m2 bruksareal. 13,-
Redusert arealgebyr per m2 for tiltak i henhold til § 21-7, 2.ledd 8,-

Boliger inkludert eventuell garasje Klasse1 Klasse2 Klasse3
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a) Enebolig. 11.000,- 14.000,-
b) Andre boliger – pr. boenhet. 7.000,- 9.000,-
c) Tilbygg/påbygg til a-b, inkludert hagestue/vinterhage 5.000,- 7.000,-
d) Ombygging (a,b) mindre enn 50 % av totalt areal 4.000,- 5.000,-
e) Ombygging (a,b) større enn 50 % av totalt areal 5.000,- 6.000,-
Garasje
f) Garasjer eller uthus 4.000,- 6.000,-
g) Naust i tilknyttning til bolig 4.000,- 6.000,-
Store boligbygg
h) Blokk/høyhus/terrassehus (flere enn 5 boenheter) 35.000 60.000,- 70.000.-
Bruksendring
i) Bruksendring (a-g) 10.000,- 13.000,- 21.000,-
Andre tiltak på boligeiendom
j) Fasadeendring 3.000,-
k) Støttemurer 3.000,-
l) Innhegning/gjerde/støyskjerm 3.000,-
m) Brygger 3.000,-
n) graving/fylling/spregning 3.000,-
o) Basseng/brønn/dam 3.000,-

2. Fritidshus Klasse1 Klasse2 Klasse3
a) Fritidsbolig,fritidsbygg 10.000,- 13.000,-
b) tilbygg/påbygg til a. 4.000,- 6.000,-
c) Naust 5.000,- 7.000,-

3. Andre bygg Klasse1 Klasse2 Klasse3
Alle andre bygg, til- og påbygg, minimum gebyr 8.000,- 15.000,- 21.000,-
a) For de første 0 – 500 m² BRA pr. m². 63 63 63
b) For de neste 501 – 1000 m² BRA pr. m². 29 39 49
c) For de neste 1001 – 2000 m² BRA pr. m². 14 24 34
d) 2001 → pr. m². 12 12 12
e) 50 % reduksjon for rene lagerbygg, garasjer, drivhus og 
lignende
f) 50 % reduksjon for ombygging og bruksendring av eksisterende 
BRA

4. Godkjenning av ansvarsrett
a) Ved lokal godkjenning (pr. foretak). 2.000,-
b) Ved sentral godkjenning (pr. foretak). 1.000,-
c) Første gangs godkjenning – lokal godkjenning, selvbygger 2.200,-
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5. Andre tiltak Klasse1 Klasse2 Klasse3
a) Riving av bygning, § 20-1 e. 3.000,- 5.000,-
b) Fasadeendring, § 20-1 c. 3.000,-
c) Støttemur, gjerde, støyskjerm. 3.000,- 4.000,- 5.000,-
d) Skilt og reklameinnretning, § 20-1 i. 3.000,- 4.000,-
e) Graving, fylling, sprenging, basseng, brønn, dam,§ 20-1 a, k, l. 3.000,- 5.000,- 6.000,-
f) Oppføring/endring av bygningstekniske installasjoner, § 20-1 e. 4.000,- 5.000,- 6.000,-
g) Deling av eiendom, § 20-1 m (pr. tillatelse). 4.000,-
h) Behandling av ulovlig byggearbeid - §§ 32-1 – 32-10. 9.600,-
i) Reviderte tegninger, små endringer i areal. 3.500,- 4.000,- 5.000,-
j) Ved større endringer beregnes gebyr som ved ny søknad.
k) Fornyelse av ramme-/igangsettingstillatelse. 75 % av 
opprinnelig gebyr
l) Trinnvis igangsettingstillatelse, pr. igangsetting utover 1 gang, 3.000,-
jfr. Pbl § 21-4.

6. Melding/Søknad om utslippstillatelse
a) For behandling av utslipp fra avløpsanlegg med 0-50 PE. 6.000,-
b) For behandling av utslipp fra avløpsanlegg med 50-10.000 PE. 26.000,-

7. Dispensasjoner
I tillegg til gebyr for behandling av dispensasjonssøknad, kommer ordinært behandlingsgebyr. 
Det skal beregnes gebyr for hver dispensasjon.Tiltak som forutsetter dispensasjon både fra 
kapittel 3.7a ”byggeforbud etter pbl” § 1-8 og kapittel 3.7a ”formål i vedtatt plan” ilegges 
50% av hvert gebyr.
a) Pbl § 1-8 og formål i vedtatt kommuneplan eller 
reguleringsplan. 16.800,-

b) Utnyttelsesgrad, byggehøyder og andre tilsvarende forhold 
fastsatt i 4.700,-

pbl § 29-4 eller planbestemmelser.
c) Plassering (byggelinje/byggegrense), jfr. Pbl § 29-4 og vedtatt 
plan. 4.700,-

d) Andre forhold i planbestemmelser. 4.700,-
e) Opparbeidelse vei, vann, avløp - § 18-1. 4.700,-
f) Andre bestemmelser i pbl eller tilhørende forskrifter. 4.700,-
g) Kommuneplanbestemmelse § 1-2. 7.200,-

8. Situasjonskart
a) Utarbeidelse situasjonskart for melding og søknad om tiltak. 500,-
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9. Saksbehandling per medgått time
(Tiltak/oppgaver av slik karakter at de ikke er dekket i regulativet)
a) Timesats 900,-
b) Samordningsgebyr 900,-
c) Tilsyn 900,-

Kap. 5. seksjonering av fast eiendom
Rettsgebyr i henhold til sentralt vedtak: p.t. 860
a. For behandling om seksjonering der det ikke foretas befaring - 3 x rettsgebyr
For behandling av seksjoneringssøknad uten befaring betales et gebyr på 3 x rettsgebyret 
2.580
I tillegg belastes gebyr for tinglysing på 525,- kroner
Sum for behandling av seksjoneringssøknad uten befaring 3.105,-
kroner
b. For behandling av begjæring om seksjonering der det foretas befaring - 5 x rettsgebyr
For behandling av seksjoneringssøknad med befaring betales et gebyr på 5 x rettsgebyret på 
4.300,- kroner.
I tillegg belastes gebyr for tinglysing på 525,- kroner
Sum for behandling av seksjoneringssøknad med befaring 4.825,-
kroner
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 30.07.2014
Arkiv: :GBR-92/15, FA-L42
Arkivsaksnr.:
13/1379
Journalpostløpenr.:
14/21355

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak
Asbjørn Herredsvela
Rådgiver
51 46 83 26
asbjoern.herredsvela@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
155/14 Planteknisk utvalg 26.08.2014

Søknad om redusert behandlingsgebyr - Tillatelse og dispensasjon 
fra formål i plan og plankrav for oppføring av tilbygg fritidsbolig -
gnr. 92 bnr. 15 - Erik Jacob Berge m.fl., Berge, Helleland
  

Sammendrag:
Arkitektkontoret Schjelderup & Gram søker i skriv den 28.10.13 på vegne av Erik Jacob Berge m.fl. 
om redusert behandlingsgebyr for tillatelse og dispensasjon for oppføring av tilbygg fritidsbolig på 
eiendommen gnr. 92 bnr. 15.

Saken gjelder et eldre bolighus fra ca. 1750, som er registrert i SEFRAK-registret som A-objekt.

Det er i administrativt vedtak den 16.07.14 som sak BMD 296/14 og den 30.07.14 som sak BMD 
310/14 ilagt gebyr på samlet kr. 30.104,-.

Det søkes om 80 % reduksjon av byggesaksgebyrer, som er det samme som gis ideelle lag og 
organisasjoner. Søker påpeker at kommunen på denne måten kan gi sin støtte til en hensynsfull og 
forsiktig oppgradering og tilbakeføring av det verneverdige bygget.

Etter gebyrregulativ for plan- og byggesaker § 9 behandles alle søknader om redusert 
behandlingsgebyr av Planteknisk utvalg.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken. Det er klagerett på vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 30.07.2014:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om redusert behandlingsgebyr fra Arkitektkontoret 
Schjelderup & Gram på vegne av Erik Jacob Berge m.fl., og har etter en samlet vurdering kommet til 
at ilagt gebyr på kr. 30.104,- ikke er åpenbart urimelig ut fra det arbeid seksjon byggesak har i saken 
eller er åpenbart urimelig av andre grunner.

Ilagt gebyr på kr. 30.104,- opprettholdes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i gebyrregulativ for plan- og byggesaker i Eigersund kommune § 8.
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26.08.2014 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-155/14 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om redusert behandlingsgebyr fra 
Arkitektkontoret Schjelderup & Gram på vegne av Erik Jacob Berge m.fl., og har etter 
en samlet vurdering kommet til at ilagt gebyr på kr. 30.104,- ikke er åpenbart urimelig 
ut fra det arbeid seksjon byggesak har i saken eller er åpenbart urimelig av andre 
grunner.

Ilagt gebyr på kr. 30.104,- opprettholdes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i gebyrregulativ for plan- og byggesaker i Eigersund 
kommune § 8.

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Gebyrregulativ for plan- og byggesaker er vedtatt ved forskrift. Da gebyret er vedtatt gjennom 
forskrift og ikke enkeltvedtak, er det ikke klagerett på vedtaket. Gebyrregulativ for plan- og 
byggesaker forutsetter likevel i § 8 at det kan søkes om redusert behandlingsgebyr og gebyr 
reduseres dersom ilagt gebyr er «åpenbart urimelig». Søknad om redusert behandlingsgebyr 
behandles av Planteknisk utvalg, jamfør gebyrregulativets § 9.

Arkitektkontoret Schjelderup & Gram har på vegne av Erik Jacob Berge m.fl. begrunnet søknaden 
om redusert behandlingsgebyr med følgende:
Midtgangshuset på Berge er et viktig kulturminne i Eigersund kommune. Dette er et svært autentisk 
og svært godt eksemplar av denne bygningstypologien fra denne tiden i denne regionen.

Tilbygget det her søkes om er lite, i underkant av 10m2 BYA. Men, på grunn av at dette er et LNF-
område og at det må søkes om flere dispensasjoner, har vi fått oppgitt at gebyret for byggesaken vil 
ligge på omtrent 30.000,-. Dette er svært mye tatt det beskjedne tiltaket i betraktning.

Vårt arkitektkontor bidrar med en rekke dugnadstimer for å støtte dette tiltaket. Vi håper at dusj og 
biotoalett vil øke bruken av huset på Berge, noe vi av erfaring ser er den beste form for bevaring. Vi 
oppfordrer kommunen også om å støtte tiltaket, og vi søker herved Eigersund kommune om 80 % 
reduksjon av byggesaksgebyrer, det samme som gis ideelle lag og organisasjoner. På denne måten 
kan kommunen også gi sin støtte til en hensynsfull og forsiktig oppgradering og tilbakeføring av det 
verneverdige bygget.
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Stig A. Eriksson har levert følgende tilleggsinformasjon til søknaden om redusert behandlingsgebyr:
Etter at arkitektkontoret Schjelderup & Gram, på vegne av Bergehuset, sendte søknad om tillatelse til 
å rehabilitere Bergehuset, har vi som eiere mottatt et hyggelig tilsagn fra Antikvarisk vernefond 
(Fortidsminnemerkeforeningen i Rogaland) at de vil dekke en andel av de utgiftene vi har hatt til selve 
prosjekteringen, dvs. en del av honoraret til arkitektkontoret.

Vi håper det kan styrke vår søknad til Eigersund kommune, både selve tiltaket og anmodningen om 
dispensasjon og gebyrreduksjon, at vernefondet veldig klart uttaler: «Styret finner formålet med 
tilbygget relevant. Det er viktig å sikre autentisiteten til bygningen slik den er bevart til nå. Den 
foreliggende planen for tilbygget er god. Detaljene er reflektert. (Se vedlagte kopi av uttalelsen). 

I uttalen fra Antikvarisk vernefond er fondet villig til å støtte prosjektet med kr. 20.000,-:
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Saksbehandlers vurderinger:

Det er ved rammetillatelse den 16.07.14 som sak BMD 296/14 ilagt gebyr på kr. 5.000,- for tilbygg 
etter plan- og bygningsloven § 20-1, arealgebyr på kr. 104,-, gebyr for sentral godkjenning på kr. 
1.000,-, samt gebyr på kr. 16.800,- for dispensasjon fra LNF-formål i plan for oppføring av tilbygg til 
fritidsbolig. Ved rammetillatelse den 16.07.14 som sak BMD 296/14 er det ilagt fullt gebyr for 
dispensasjon og 50 % for rammetillatelse, samlet kr. 19.852,-. Ved rammetillatelse den 30.07.14 som 
sak BMD 310/14 er det de resterende 50 % for tiltaket i samsvar med gebyrregulativets § 3 kr. 3.052,-
og kr. 7.200,- for dispensasjon fra kravet om reguleringsplan. Samlet er det ved rammetillatelse ilagt 
gebyr på kr. 30.104,-. I tillegg kommer eventuelle gebyrer ved igangsettingstillatelse.

Kommunens gebyrregulativ er vedtatt av kommunestyret. Det er deretter opp til Planteknisk utvalg å 
vurdere om ilagt gebyr er åpenbart urimelig og dermed kan reduseres, se gebyrregulativets §§ 8 og 9. 

Ordvalget «åpenbart urimelig» tilsier at det bare er adgang til å sette ned gebyret der rimelighet er 
markant ut i fra de ressurser en har brukt i saken eller av andre grunner. Det er følgelig tillatt med 
både en viss urimelighet og en stor grad av urimelighet. 

I den foreliggende saken er det mottatt 1 søknad om rammetillatelse med vedlegg fra 
arkitektkontoret Schjelderup & Gram AS. Det er sendt et utgående brev med foreløpig svar fra 
Eigersund kommune. Det er også mottatt 2 skriv med reviderte tegninger fra arkitektkontoret 
Schjelderup & Gram samt mottatt 1 skriv med tilleggsinformasjon til byggesøknaden fra 
tiltakshaverne. Saken er også sendt på uttale til Rogaland fylkeskommune som antikvarisk myndighet 
og det er ved vedtak gitt rammetillatelse med dispensasjoner for tiltaket. Med en timesats på kr. 
900,- tilsvarer dette arbeid for 1 saksbehandler i overkant av 33 timer. 

Fastsatte gebyrer er basert på selvkost, det vil si at det arbeid kommunen påføres ved behandling av 
saker skal dekkes gjennom gebyrer. Det tilkommer utgifter ved behandling av inngående og 
utgående brev, drøfting av saker internt samt kurs. Selvkost baseres på en 5-årsperiode. Ved 
behandling av saker tilkommer også utgifter til kommunens sentralarkiv og matrikkelfører.

Alle gebyrene som ikke er fastsatt etter medgått tid, er gebyrer basert på en gjennomsnittlig 
ressursbruk. Det vil si at alle tilsvarende søknader gis samme gebyr, selv om noen saker medfører 
mer eller mindre tid enn andre. Dersom alle saker som etter en nøyaktig timeregistrering hadde 
lavere tidsbruk enn gjennomsnittet for denne typen saker skulle betale under fastsatt gebyr, mens 
alle saker som førte til mer tidsbruk enn gjennomsnittet skulle betale det fastsatte gebyret, ville man 
måtte heve standardgebyrene for å få dekket seksjonens kostnader.

Det er ikke grunn til å tro at ilagt gebyr avviker i markant grad fra det arbeid kommunen har hatt som 
følge av behandling av byggesøknaden.

Rådmannen anser ikke vilkåret «åpenbart urimelig» som å være oppfylt i forhold til prinsippet om 
selvkostet.

Spørsmålet er derfor om ilagt gebyr på kr. 30.104,- er «åpenbart urimelig» av andre grunner.

Søker viser til at tiltaket gjelder et beskjedent tilbygg på ca. 10m2 samt at tiltakshaverne ved 
rehabilitering av bolighuset er med å ta vare med kulturminne av betydning for Eigersund kommune.
Det vises også til uttale fra Antikvarisk vernefond som ønsker å støtte det totale byggeprosjektet med 
kr. 20.000,-. 
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Rådmannen anser det som svært positivt at det eldre bolighuset rehabiliteres og at en ved tilbygget 
tilbakefører den ene skuten på bolighuset. Rådmannen vil påpeke at ved vedtakelsen av 
gebyrregulativet har kommunestyret i regulativets § 11 konkretisert at adgangen til å nedsette 
gebyret med 80 % bare gjelder ideelle lag og organisasjoner, og ikke privatpersoner. Det er det klare 
utgangspunktet at den eller de som eier et verneverdig bygg, som har ansvaret for bygget. Ved å gi 
tillatelse og dispensasjon for tiltaket vil Bergehuset også få større bruks- og markedsverdi for 
privatpersoner. Det har også medgått tid til å behandle byggesøknaden. I tillegg kommer hensyn til 
forventninger om likebehandling ved behandling av andre søknader om bevaringsverdige bygg. 
Dersom en skulle satt ned ilagt gebyr ved rehabilitering av eldre bygg, forutsetter Rådmannen at 
dette bør vedtas av kommunestyret som egen bestemmelse i gebyrregulativet for plan- og 
byggesaker og ikke gjennom den skjønnsmessige adgangen til å nedsette gebyr etter § 8.

Konklusjon: 

Rådmannen anbefaler at det ikke gis redusert behandlingsgebyr i saken da ilagt gebyr ikke fremstår 
som «åpenbart urimelig» i forhold til de ressurser som er medgått i saken eller at ilagt gebyr er 
«åpenbart urimelig» av andre grunner. Ilagt gebyr kan derfor ikke nedsettes.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Redusert gebyr vil medføre reduserte inntekter for seksjon byggesak. Dette forholdet er ikke vektlagt 
i saksforelegget.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om redusert behandlingsgebyr fra Arkitektkontoret 
Schjelderup & Gram på vegne Erik Jacob Berge m.fl., og har etter en samlet vurdering kommet til at 
ilagt gebyr på kr. 30.104 ikke er åpenbart urimelig ut fra det arbeid seksjon byggesak har hatt i saken, 
men er åpenbart urimelig av andre grunn, da saken gjelder et mindre tilbygg på et bygg av særlig høy 
verneklasse. Det vises også til at Antikvarisk vernefond er villige til å støtte prosjektet med 
rehabilitering av Bergehuset.

Det ilegges et gebyr på kr. …..

Vedtaket er fattet med hjemmel i gebyrregulativ for plan- og byggesaker i Eigersund kommune § 8.
~ o ~

Side 546 av 638



7

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
352811 Gebyrregulativ.pdf

351659 Rammetillatelse - dispensasjon fra plan -  Tilbygg fritidsbolig gnr. 92 bnr. 15 - Erik Jacob 
Berge m.fl., Berge, Helleland

352782 Rammetillatelse - dispensasjon fra kravet om reguleringsplan - Tiltak fritidsbolig gnr. 92 bnr. 
15 - Erik Jacob Berge m.fl., Berge, Helleland

308353 Situasjonskart
353786 Reviderte tegninger Huset på Berge gnr. 92 bnr. 15
352812 Oversiktskart.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 25.06.2013 Sivilarkitekt Live Gram Søknad om tillatelse til tiltak på gården Berge 
gnr. 92 bnr. 15 - Berge, Helleland

2 U 28.06.2013 Sivilarkitekt Live Gram Vedrørende tiltak på eiendommen gnr. 92 bnr. 15 
- Berge, Helleland

3 I 28.10.2013 Arkitektkontoret 
Schjelderup & Gram

Søknad om rammetillatelse - tilbygg gnr. 92 bnr. 
15, Bergeveien 18

4 U 29.11.2013 Arkitektkontoret 
Schjelderup & Gram

Foreløpig svar - Tiltak på gården Berge gnr. 92 
bnr. 15 - Erik Jacob Berge m.fl., Berge, Helleland

5 U 29.11.2013 Rogaland 
fylkeskommune

Oversendelse av sak for uttale - Tiltak på gården 
Berge gnr. 92 bnr. 15 - Erik Jacob Berge m.fl., 
Berge, Helleland

6 I 04.12.2013 Schjelderup & Gram AS Tegninger i målestokk - gården Berge gnr. 92 
bnr. 15

7 I 09.01.2014 Stig A. Eriksson Tiltak på gården Berge gnr. 92 bnr. 15 -
informasjon om tilsagn fra Antikvarisk vernefond

8 I 10.02.2014 Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til tiltak på gården Berge gnr. 92 bnr.15 
- Erik Jacob Berge m.fl., Berge, Helleland

9 I 26.02.2014 Arkitektkontoret 
Schjelderup & Gram

Reviderte tegninger Huset på Berge gnr. 92 bnr. 
15

10 I 06.03.2014 Stig A. Eriksson Tilleggsinformasjon vedrørende søknad 
Bergehagen, Helleland

11 U 16.07.2014 Arkitektkontoret 
Schjelderup & Gram

Rammetillatelse - dispensasjon fra plan -  Tilbygg 
fritidsbolig gnr. 92 bnr. 15 - Erik Jacob Berge 
m.fl., Berge, Helleland

13 U 30.07.2014 Arkitektkontoret 
Schjelderup & Gram

Rammetillatelse - dispensasjon fra kravet om 
reguleringsplan - Tiltak fritidsbolig gnr. 92 bnr. 15 
- Erik Jacob Berge m.fl., Berge, Helleland
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Parter i saken:
            
SØK Arkitektkontoret 

Schjelderup & Gram
Valberget 11 4006 STAVANGER

TIL Arthur Eriksson Haugåsstubben 1 4016 STAVANGER
TIL Erik Jacob Berge Skogveien 60 4326 SANDNES
TIL Idar Vange Berge Riarveien 1 4326 SANDNES
TIL Sara Marie Haarr Steingata 72 4024 STAVANGER
TIL Stig A. Eriksson Åsligrenda 19 5115 ULSET
TIL Unn Vange Berge Hoddeland 129 4324 SANDNES
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EIGERSUND KOMMUNE
Teknisk avdeling
Seksjon byggesak

Arkitektkontoret Schjelderup & Gram   
  

Valberget 11
4006 STAVANGER

Vår ref.: 14/20642 / 13/1379 / GBR-92/15, FA-L42 Dato: 16.07.2014

Saksbehandler: Asbjørn Herredsvela Direkte telefon: 51 46 83 26 /    

E-post: asbjoern.herredsvela@eigersund.kommune.no Deres ref.: / 

Rammetillatelse - dispensasjon fra plan -  Tilbygg fritidsbolig gnr. 92 bnr. 15 - Erik Jacob 
Berge m.fl., Berge, Helleland

Saken gjelder:
Det er søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-4. Søknaden gjelder 
oppføring av tilbygg til fritidsbolig med bruksareal ca. 8m2.   

Tiltaket forutsetter at det gis dispensasjon fra Landbruk-, natur- og friluftsformål i kommuneplanens 
arealdel for oppføring av tilbygg til fritidsbolig. 

Saken gjelder et tilbygg til eldre bolighus fra ca. 1750,  som er registert i SEFRAK-registeret som A-objekt. 
Det foreligger uttale i saken fra Rogaland fylkeskommune som antikvarisk myndighet.

Det foreligger skriftlig erklæring om samtykke vedrørende avstand fra tilbygg til eiendomsgrensen mot 
eiendommen gnr. 92 bnr. 1 og 2. Tilbygget plasseres ved grensen til eiendommene gnr. 92 bnr. 1 og bnr.2. 
Det forutsettes at ingen bygningsdeler går over eiendomsgrensen.

Naboene er varslet om dispensasjonssøknaden og det foreligger ikke nabomerknader til søknaden.

Gjeldende plangrunnlag:
Den aktuelle eiendommen er ikke regulert ved reguleringsplan. Arealet er vist med formål LNF-
område i kommuneplanenes areadel, vedtatt av kommunestyret den 06.06.2011. 

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak BMD
Saksnummer Vedtaksdato
296/14 Byggesakssjefen delegert 16.07.2014
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Ansvarlig søker har begrunnet levert følgende følgebrev til søknad i skriv datert 28.10.13:
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Det foreligger uttale fra Rogaland fylkeskommune som antikvarisk myndighet:
Søknaden gjelder tilbygg på bolig på eiendommen gnr. 92, bnr. 15, Bergeveien 18, i Eigersund 
kommune, i form av gjenoppbygging av skut mot sør for å etablere moderne bad/vaskerom med 
biotoalett i huset. Det er ikke bad i huset i dag, kun utedo. Det er innlagt vann fra brønn. Huset brukes 
som fritidsbolig.

Ansvarlig søker er arkitektkontoret Schelderup & Gram.

Omsøkte bolighus er et midtgangshus fra ca. 1750. Bygningen er evaluert i verneklasse A i SEFRAK, 
d.v.s. i fredningsklasse. Men huset er ikke formelt fredet etter kulturminneloven.

Midtgangshuset har i dag skut i gavl mot nord, samt svoler bak begge stuene langs hele bygget, og 
asymmetrisk saltak. Huset har hatt skuter i begge gavler tidligere, jfr. eldre foto. På eldre foto har 
huset stående kledning. Huset ble modernisert på 1920-tallet, bl.a. med liggende kledning og 
omramming/listverk rundt vinduer i sveitserstil. I følge søknad ble skuten mot sør revet en gang på 
1920-tallet.

Det søkes om å få gjenoppføre skuten i sør 20 cm bredere enn skuten i nord, d.v.s. 1,6 m bred, for å få 
funksjonell bredde. Den tidligere skuten mot sør var i følge oppmålingstegning fra 1926 skråkuttet på 
hjørnet på baksiden. Den nye skuten skal fylle hele gavlsiden med rett hjørne på baksiden. 
Gjenoppføring av skut med omsøkt bredde, ser imidlertid ut til å nærmest tangere Bergeveien som 
svinger tett forbi huset.

I følge søknad skal taket på skuten tekkes med brukt takstein, lik som på resten av huset, og ny 
ringmur i betong skal forblendes med naturstein, slik at den fremstår på samme måte som 
natursteinsmurer på resten av bygget. Skuten skal ha liggende kledning, slik som resten av huset har i 
dag. Etter vår vurdering kunne den også hatt stående kledning, som en dokumentert tilbakeføring av 
den opprinnelige skuten. Vi aksepterer imidlertid at den nye skuten får liggende kledning lik den 
andre skuten og resten av huset for øvrig, for å videreføre helhetlig uttrykk, da kledningstype er blitt 
endret på et tidligere tidspunkt. Dør på skuten skal være lik som dør på den andre skuten.

Det søkes videre om å sette inn et smalt, langt vindusbånd med knappe detaljer for å vise at skuten er 
oppført i nyere tid. Fylkesrådmannen er noe skeptisk til omsøkte, moderne vindusbånd. Behovet for 
utlufting og ønsket om dagslys p.g.a. ny funksjon kunne vært løst ved å sette inn ett eller evt. flere 
små vinduer med et mer tradisjonelt utseende, som ikke var så i øyenfallende moderne, og ber søker 
om å vurdere en slik alternativ løsning her. Det er viktig at omsøkt vindusbånd eller evt. annen 
vindusløsning males i samme farge som veggen, slik at vindu ikke blir mer fremtredende enn
nødvendig. Dette fordi skutene opprinnelig ikke hadde vinduer.

Fylkesrådmannen vurderer søknaden som grundig og veldokumentert med bl.a. gamle foto, 
tegningsmateriale og materialbeskrivelser. Vi synes det er en fin løsning å løse behovet for moderne 
bad/vaskerom ved å gjenoppføre tidligere skut mot sør som omsøkt, da dette innebærer en tilnærmet 
tilbakeføring av husets opprinnelige utseende med skuter på begge gavlsider.

Fylkesrådmannen ved seksjon for kulturarv tilrår at Eigersund kommune gir tillatelse til tilbygg på 
gnr. 92, bnr. 15, på Berge, Helleland, i Eigersund, som omsøkt. Bortsett fra foreslått vindusbånd, som 
vi gjerne skulle sett en alternativ, mer tradisjonell utforming på, forutsetter vi at de 
materialbeskrivelser og utførelser som er beskrevet i søknaden blir fulgt.
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Vedrørende reviderte tegninger:
Det er levert reviderte tegninger etter uttale fra Rogaland fylkeskommune.

Vurderinger:
Området er vist som LNF-område i kommuneplanens arealdel. I området er det tillatt med bygninger 
og tiltak knyttet til landbruk, natur- og friluftsformål. Tilbygg til fritidsbolig krever dispensasjon fra 
LNF-formålet. 

Etter plan- og bygningsloven § 11-6 er kommuneplanens arealdel bindende for fremtidige tiltak. 

Vilkårene for dispensasjon fremgår av plan- og bygningsloven §§ 19-1 og 19-2: 

§ 19-1 – Søknad om dispensasjon:
Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som nevnt i § 
21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes samtidig med søknad om 
tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens interesser. Regionale og 
statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis 
dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8. 

§ 19-2 – Dispensasjonsvedtaket:
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne 
lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål 
tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og 
forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden. 

17.01.12 PTU-004/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg videredelegerer følgende myndighet knyttet til dispensasjonssaker i henhold til plan- og 
bygningsloven til rådmannen:

1. Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak i dispensasjonssaker i henhold til plan- og 
bygningsloven hvor administrasjonen mener det er grunnlag for å gi dispensasjon.

2. I saker der vedtatt plandato er nyere enn 5 år kan rådmannen avslå søknader om dispensasjon.
3. Klager behandles av planteknisk utvalg.
4. Dispensasjonssaker av prinsipiell betydning legges frem for politisk behandling.
5. Delegeringen gjelder inneværende periode til 31.12.15.

Rådmannen kan videredelegere gitt myndighet i pkt. 1 og pkt. 2.

Vedtaket er truffet i henhold til delegasjonsvedtak 17.01.12 gjort av Planteknisk utvalg i sak PTU-004/12.
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Det er fattet følgende vedtak om dispensasjon:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og med henvisning til delegert myndighet fra 
Planteknisk utvalg den 17.01.12 som sak PTU 004/12, dispenseres det fra LNF-formål i 
kommuneplanens arealdel slik at tilbygg til fritidsbolig på eiendommen gnr. 92 bnr. 15 kan oppføres 
som omsøkt.

Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynene bak Landbruk-, natur- og friluftsformål ikke blir 
«vesentlig tilsidesatt», da tiltaket gjelder tilbakeføring av mindre tilbygg på ca. 10m2 til eksisterende 
fritidsbolig.

Det er etter en samlet vurdering funnet at fordelene med tiltaket er «klart større» enn ulempene. Det 
legges særlig vekt på nytten av tilbygget og at tilbygget gjelder en tilbakeføring av tilbygg på eldre 
bolighus registrert som A-objekt i SEFRAK-registeret. Byggesakssjefen er i tillegg positiv til 
dispensasjonssøknaden. Det vektlegges at det ikke foreligger merknader fra statlige og regionale 
myndigheter. Det er vektlagt at det ikke foreligger nabomerknader til tiltaket.

Etter dette kan tilbygg til fritidsbolig på eiendommen gnr. 92 bnr. 15, godkjennes.

Naturmangfoldsloven
Det er ingen registrerte rødlistearter eller andre spesielle naturtyper i området.
Tiltaket vil ikke berøre naturmangfoldet. 
Etter en konkret helhetsvurdering etter naturmangfoldslovens §§ 8 – 12 har Eigersund
kommune funnet at tiltaket ikke berører naturmangfoldet, jamfør naturmangfoldslovens § 7.

Generelt:
! Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort, jamfør plan- og 

bygningslovens § 21-9.
! Tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før ferdigattest er gitt, jamfør plan-

og bygningslovens § 21-10.
! Med henvisning til plan- og bygningslovens § 28-2, må det på forhånd treffes nødvendige tiltak 

for å sikre mot at skade kan oppstå på person eller eiendom.
! Det må utføres nødvendig kontroll slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller i 

medhold av plan- og bygningsloven.
! Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av den 

opprinnelige og nye tiltakshaver. Det samme gjelder eierskifte, jfr. pbl § 23-2.

I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av 28.01.1999, 
godkjennes søknaden om byggetillatelse for tilbygg til fritidsbolig på eiendommen gnr. 92 bnr. 15
på følgende vilkår:

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
2. Tiltaket plasseres som vist på vedlagt godkjent situasjonskart datert 02.09.13.
3. Beskrivelser fremsatt av Rogaland fylkeskommune i skriv datert 10.02.14 må følges nøye.
4. De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra kommunen.
5. Etter en konkret helhetsvurdering etter naturmangfoldslovens §§ 8–12 har Eigersund kommune 

funnet at tiltaket ikke berører naturmangfold, jamfør naturmangfoldslovens § 7.
6. Takutstikk må ikke kommer over på naboeiendommen.
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7. Tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før midl. brukstillatelse eller 
ferdigattest er gitt, jfr. pbl. § 21-10. 

8. Følgende ansvarlige godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 22:
- Arkitektkontoret Schjelderup & Gram gis ansvarsrett som ansvarlig søker for tiltaket i 
tiltaksklasse 1 og ansvarlig prosjekterende av arkitektur i tiltaksklasse 1, i henhold til søknad om 
ansvarsrett datert 29.10.13.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og kommuneplanenes 
areadel.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra mottakelsen av vedtaket. Eventuelle 
klager sendes Eigersund kommune, pb. 580, 4379 EGERSUND. Vedlagt følger orientering om 
klageadgangen.

Behandlingsgebyr:
Type Pris Antall Beløp Mottaker
pbl § 20-
1Tilbygg/påbygg (pkt 
a-b) ikke pbl § 20-2

5000 1 5000 Stig A. Eriksson

Arealgebyr for tiltak 
etter pbl § 20-1 13 8 104 Stig A. Eriksson

Ved sentral 
godkjenning 
ansvarsrett (pr. 
foretak)

1000 1 1000 Stig A. Eriksson

Dispensasjon pbl § 1-
8 og formål i vedtatt 
plan

16800 1 16800 Stig A. Eriksson

- 50 % av gebyr 
ved 
rammetillatel
se, med 
unntak 
dispensasjons
gebyr

-3052

SUM 19.852,-

Vedrørende behandlingsgebyr:
Det er søkt om 80 % reduksjon i behandlingsgebyr. Alle søknader om redusert behandlingsgebyr, 
behandles politisk av Planteknisk utvalg. Søknaden vil bli lagt frem for behandling så snart som mulig.
Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt når søknaden er ferdig behandlet hos Planteknisk utvalg.
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Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 et. Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 49 10 38
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Dok.nr Tittel på vedlegg
328110 Reviderte tegninger Huset på Berge gnr. 92 bnr. 15
308353 Situasjonskart
325561 Uttalelse til tiltak på gården Berge gnr. 92 bnr.15 - Erik Jacob Berge m.fl., Berge, Helleland

Kopi til:
Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 4001 STAVANGER
Kurt Knubedal Avdelingsingeniør
Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER
Stig A. Eriksson Åsligrenda 19 5115 ULSET
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EIGERSUND KOMMUNE
Teknisk avdeling
Seksjon byggesak

Arkitektkontoret Schjelderup & Gram   
  

Valberget 11
4006 STAVANGER

Vår ref.: 14/21360 / 13/1379 / GBR-92/15, FA-L42 Dato: 30.07.2014

Saksbehandler: Asbjørn Herredsvela Direkte telefon: 51 46 83 26 /    

E-post: asbjoern.herredsvela@eigersund.kommune.no Deres ref.: / 

Rammetillatelse - dispensasjon fra kravet om reguleringsplan - Tiltak fritidsbolig gnr. 92 
bnr. 15 - Erik Jacob Berge m.fl., Berge, Helleland

Saken gjelder:
Det er søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-4. Søknaden gjelder 
oppføring av tilbygg til fritidsbolig med bruksareal ca. 8m2.

Det er tidligere gitt rammetillatelse med dispensasjon fra Landbruk-, natur- og friluftsformål i 
kommuneplanens arealdel, den 16.07.14 som sak BMD 296/14. Byggesakssjefen gjør oppmerksom på en 
tillatelse og dispensasjon for oppføring av tilbygg til fritidsbolig på eiendommen gnr. 92 bnr. 15, også 
krever dispensasjon fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan i kommuneplanbestemmelsenes § 1.2. 
Tillatelsen er avhengig av dispensasjon også fra dette forhold for å være gyldig.

Tiltaket forutsetter at det gis dispensasjon fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan etter 
kommuneplanbestemmelsenes § 1.2. Plankravet er generelt for tilbygg i uregulert område og ingen av 
unntakene i kommuneplanbestemmelsene kommer til anvendelse.

Det foreligger uttale i saken fra Rogaland fylkeskommune, som ikke har spesielle merknader til tiltaket.

Naboene er varslet om dispensasjonssøknaden og det foreligger ikke nabomerknader til søknaden.

Gjeldende plangrunnlag:
Den aktuelle eiendommen er ikke regulert ved reguleringsplan. Arealet er vist med formål LNF-
område i kommuneplanenes areadel, vedtatt av kommunestyret den 06.06.2011. 

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak BMD
Saksnummer Vedtaksdato
310/14 Byggesakssjefen delegert 30.07.2014
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Vurderinger:
Etter kommuneplanbestemmelsenes § 1.2 er det krav om utarbeidelse av reguleringsplan ved tiltak 
etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav a). Unntak fra plankravet gjelder i områder hvor areal er 
vist med formål bebyggelse og anlegg i kommuneplanens arealdel, se § 1.2.1. 

Tiltak knyttet til eksisterende fritidsbebyggelse og unntak fra plankravet fremgår av § 5.3 første ledd.

Unntaket gjelder ikke mindre endringer enn 25m2 og hvor det grunnflaten på fritidsboligen ikke 
overstiger 90m2. I tillegg må avstanden mot dyrket mark være minimum 20 meter. 

Da disse vilkårene ikke er oppfylt krever tiltaket dispensasjon fra kravet om utarbeidelse av 
reguleringsplan etter kommuneplanbestemmelsenes § 1.2.
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Ansvarlig søker har begrunnet levert følgende følgebrev til søknad i skriv datert 28.10.13:
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Vedrørende uttale fra Rogaland fylkeskommune:
Rogaland fylkeskommune har samordningsansvar med Fylkesmannen i Rogaland når det uttaler til 
dispensasjonssøknader. Det foreligger uttale i saken fra Rogaland fylkeskommune, som ikke har 
spesielle merknader til dispensasjonssøknaden.

Vilkårene for dispensasjon fremgår av plan- og bygningsloven §§ 19-1 og 19-2:

§ 19-1 – Søknad om dispensasjon:
Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som nevnt i § 
21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes samtidig med søknad om 
tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens interesser. Regionale og 
statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis 
dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8. 

§ 19-2 – Dispensasjonsvedtaket:
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne 
lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål 
tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og 
forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden. 

17.01.12 PTU-004/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg videredelegerer følgende myndighet knyttet til dispensasjonssaker i henhold til plan- og 
bygningsloven til rådmannen:

1. Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak i dispensasjonssaker i henhold til plan- og 
bygningsloven hvor administrasjonen mener det er grunnlag for å gi dispensasjon.

2. I saker der vedtatt plandato er nyere enn 5 år kan rådmannen avslå søknader om dispensasjon.
3. Klager behandles av planteknisk utvalg.
4. Dispensasjonssaker av prinsipiell betydning legges frem for politisk behandling.
5. Delegeringen gjelder inneværende periode til 31.12.15.

Rådmannen kan videredelegere gitt myndighet i pkt. 1 og pkt. 2.

Vedtaket er truffet i henhold til delegasjonsvedtak 17.01.12 gjort av Planteknisk utvalg i sak PTU-004/12.
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Det er fattet følgende vedtak om dispensasjon:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og med henvisning til delegert myndighet fra 
Planteknisk utvalg den 17.01.12 som sak PTU 004/12, dispenseres det fra kravet om utarbeidelse av 
reguleringsplan etter kommuneplanbestemmelsenes § 1.2, slik at tilbygg til fritidsbolig på 
eiendommen gnr. 92 bnr. 15 kan oppføres som omsøkt.

Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynene bak plankravet ikke blir «vesentlig tilsidesatt», 
da tiltaket gjelder et mindre tilbygg på ca. 10m2 samt at statlige og regionale myndigheter ikke har 
merknader til tiltaket.

Det er etter en samlet vurdering funnet at fordelene med tiltaket er «klart større» enn ulempene. Det 
legges særlig vekt på tiltaket gjelder etter tilbakeføring av mindre tilbygg og at utgiftene med 
utarbeidelse av reguleringsplan ikke vil stå i forhold til fordelene med utarbeidelse av egen 
reguleringsplan. Det legges også særlig vekt på at statlige og regionale myndigheter ikke har 
merknader til dispensasjonssøknaden. Byggesakssjefen er i tillegg positiv til dispensasjonssøknaden. 
Det er vektlagt at det ikke foreligger nabomerknader til tiltaket.

Etter dette kan tilbygg til fritidsbolig på eiendommen gnr. 92 bnr. 15, godkjennes.

Generelt:
! Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort, jamfør plan- og 

bygningslovens § 21-9.
! Tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før ferdigattest er gitt, jamfør plan-

og bygningslovens § 21-10.
! Med henvisning til plan- og bygningslovens § 28-2, må det på forhånd treffes nødvendige tiltak 

for å sikre mot at skade kan oppstå på person eller eiendom.
! Det må utføres nødvendig kontroll slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller i 

medhold av plan- og bygningsloven.
! Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av den 

opprinnelige og nye tiltakshaver. Det samme gjelder eierskifte, jfr. pbl § 23-2.

Tiltaket synes å være belagt med nødvendige ansvarsretter og tillatelse kan gis. 

I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av 28.01.1999, 
godkjennes søknaden om byggetillatelse for tilbygg til fritidsbolig på eiendommen gnr. 92 bnr. 15
på følgende vilkår:

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
2. Betingelser fremsatt i administrativ tillatelse den 16.07.14 som sak BMD 296/14 må følges nøye.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og kommuneplanenes 
areadel.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra mottakelsen av vedtaket. Eventuelle 
klager sendes Eigersund kommune, pb. 580, 4379 EGERSUND. Vedlagt følger orientering om 
klageadgangen.
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Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 et. Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 49 10 38
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Behandlingsgebyr:
Type Pris Antall Beløp Mottaker
pbl § 20-
1Tilbygg/påbygg (pkt 
a-b) ikke pbl § 20-2

5000 1 5000 Stig A. Eriksson

Arealgebyr for tiltak 
etter pbl § 20-1 13 8 104 Stig A. Eriksson

Ved sentral 
godkjenning 
ansvarsrett (pr. 
foretak)

1000 1 1000 Stig A. Eriksson

Dispensasjon pbl § 1-
8 og formål i vedtatt 
plan

16800 1 16800 Stig A. Eriksson

- 50 % av gebyr 
som ikke er 
ilagt ved 
rammetillatel
se den 
16.07.14 som 
sak BMD 
296/14

3052

Dispensasjon 
Kommuneplanbestem
melse § 3-1

7200 1 7200 Stig A. Eriksson

SUM 10.252,-

Vedrørende behandlingsgebyr:
Endring i gebyrregulativets § 3 medfører at gebyr ved rammetillatelse faktureres fullt ut. Resterende 
50 % for tiltaket ilegges ved dette vedtaket samt gebyr for dispensasjon fra kravet om 
reguleringsplan. Samlet gebyr for saken vil bli på kr. 30.104,-. I tillegg kommer gebyr for eventuell 
ansvarsretter ved søknad om igangsettingstillatelse. Det er søkt om 80 % reduksjon i 
behandlingsgebyr. Alle søknader om redusert behandlingsgebyr behandles politisk av Planteknisk 
utvalg. Søknaden vil bli lagt frem for behandling så snart som mulig. Regning for behandlingsgebyr vil 
bli ettersendt når søknaden er ferdig behandlet hos Planteknisk utvalg. 

Med vennlig hilsen
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Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 et. Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 49 10 38
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Jarle Valle
Byggesakssjef

Kopi til:
Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 4001 STAVANGER
Kurt Knubedal Avdelingsingeniør
Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER
Stig A. Eriksson Åsligrenda 19 5115 ULSET
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GJENOPPFØRING AV SKUT MOT SØR. 
BERGEVEIEN 18. HELLELAND. GNR 92/ 15. EIGERSUND KOMMUNE.
OPPDRAGSGIVER: STIG ERIKSSON & FAMILIE

Byggemelding. OKTOBER 2013
Revidert 25.02.2014 
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GJENOPPFØRING AV SKUT MOT SØR. 
BERGEVEIEN 18. HELLELAND. GNR 92/ 15. EIGERSUND KOMMUNE.

Huset på Berge i eldre tider
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GJENOPPFØRING AV SKUT MOT SØR. 
BERGEVEIEN 18. HELLELAND. GNR 92/ 15. EIGERSUND KOMMUNE.

Huset ble “modernisert” over i sveitserstil på slutten av 20-tallet, 
blant annet med skut i begge gavlender
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GJENOPPFØRING AV SKUT MOT SØR. 
BERGEVEIEN 18. HELLELAND. GNR 92/ 15. EIGERSUND KOMMUNE.

PLAN 1. ETASJE m 1:50

17 120

STOVE STOVE

GANG

KJØKKEN

SKUT

“NY” SKUT

BAD

SVAL SVAL

13 7201 250150 2001 400

6 
10

0
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GJENOPPFØRING AV SKUT MOT SØR. 
BERGEVEIEN 18. HELLELAND. GNR 92/ 15. EIGERSUND KOMMUNE.

FASADE SØR  m 1:50

1 400 1 600

“NY” SKUT
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GJENOPPFØRING AV SKUT MOT SØR. 
BERGEVEIEN 18. HELLELAND. GNR 92/ 15. EIGERSUND KOMMUNE.

FASADE NORD m 1:50

“NY” SKUT
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GJENOPPFØRING AV SKUT MOT SØR. 
BERGEVEIEN 18. HELLELAND. GNR 92/ 15. EIGERSUND KOMMUNE.

FASADE VEST m 1:50 FASADE ØST m 1:50

“NY” SKUT
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GJENOPPFØRING AV SKUT MOT SØR. 
BERGEVEIEN 18. HELLELAND. GNR 92/ 15. EIGERSUND KOMMUNE.

FORENKLET BESKRIVELSE AV TILBYGGET     
Generelt om prosjektet
Midtgangshuset på Berge, Helleland, er fra ca.1750. Huset har vernestatus, men er 
ikke fredet. 
Eierne av midtgangshuset på Berge er arvinger etter familien som har bodd i huset i 
��������	���
�����������������������������	���������������������������	���������-
bolig.

Midtgangshus
Huset er et svært godt eksempel på det tradisjonelle midtgangshuset som var den 
vanlige måten å bygge våningshus på i dette distriktet. Huset består av to tøm-
merkjerner (stover) med inngangssone i mellomrommet (midtgangen) mellom stovene 
��	�����������������������
���������������������	������������������������	�����
��������������������������������������������������
������������������������������
asymmetrisk saltaksform. 

Gjenetablering av skut mot sør
Skuten mot sør ble revet en gang på 1920-tallet og ønskes nå gjenoppført. Tiltaket vil 
gi huset tilbake dets opprinnelige utseende og symmetri. Samtidig er det behov for 
et bad/ vaskerom som inneholder biotoalett/ vaskerom. Det er i dag innlagt vann (fra 
brønn). Toalettfasilitetene er i dag et utedo.

Overordnet beskrivelse av tiltaket
De “nye” skuten er utvidet med 20 cm i bredden ifht skuten på vestsiden av huset, 
dvs fra utvendig mål  1,4meter til 1,6 meter. Skuten skal bygges I hele husets bredde. 
Dette gir akkurat nok rom for et funksjonelt bad med praktisk innredning og brukbar 
bredde. Vi har foreskått å sette inn et lite, tradisjonelt vindusfelt. Romlig sett vil det 
være positivt med dagslys og ikke minst luftemuligheter.
 
Materialbruk
Det legges vekt på at materialene som brukes til oppføring av skuten skal være furu 
����	����������
�������������������������������������������������	���������������-
get. Takutstikk, kledning og detaljering forøvrig utføres slik som skuten på motsatt side 
���������
�!����������������������������������������	���������	�������������������
kledningen. Tilbygget er ikke tegnet med isolasjonsverdier i vegg og tak i henhold til 
nye forskriftskrav. Det vil ikke bli synlig betong (forblendes med naturstein).

Dør og vindu
Dør og vindu produseres av anerkjent leverandør etter vedlagt skjema og beskrivelse. 
Viktig med kontrollmåling.

Generelt
Alle løsninger skal diskuteres/ godkjennes av tiltakshaver/ arkitekt.  

Utførelse skal generelt ha stor grad av nøyaktighet. Det gis lite rom for å kunne skjule 
������"�������������
�#�����������������������������������	�������������$������%	��
Bygningsloven og lokale vedtekter. For utførelsen gjelder forøvrig NS 3420 utg 4.

ENKEL GJENNOMGANG AV BYGGET.

0. RIGG OG DRIFT

Tilbudet skal omfatte rigg og drift, transportutgifter, forsikring og garantier.

1. GRUNN -OG BETONGARBEIDER, MURERARBEIDER

Graving
Byggegrop graves ut i henhold til situasjonsplan. Huset ligger i LNF-område og er et 
gammelt verneverdig kulturlandskap. Arbeidet må foregå så skånsomt som mulig
Bygningen er ikke koordinatfestet. 
Byggegropa rettes av med og det legges singel. Det legges ut isolasjon i henhold til 
forskriftskravet samt radonduk (som klemmes godt under bunnsvill).

Ringmur/såle
Det støpes ringmur/ såle. Det må tas høyde for at synlig betong ikke skal forekomme. 
Grunnmur må derfor forblendes med naturstein. Natursteinen legges med forbilde i 
natursteinsmurer rundt resten av bygget.

Gulv 
Det legges varmkabler i støpen. NB! Tilstrekkelig fall mot sluk. Gulvet primes og 
påføres vinylbelegg type Forbo Marmoleum våtromsvinyl. Gulvbelegg legges etter 
anvisning fra produsent. Gulvbelegg legges før veggpanel oppføres og med oppkant 
på minimum 80 mm.

NB. Det gjøres oppmerksom på at det har vært noe oppsprekking rundt gruen på 
kjøkkenet, noe som kan tyde på at det har vært en liten bevegelse i huset/ setning 

2. TØMMERARBEIDER 
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GJENOPPFØRING AV SKUT MOT SØR. 
BERGEVEIEN 18. HELLELAND. GNR 92/ 15. EIGERSUND KOMMUNE.

Alt treverk skal være i furu av god kvalitet. 

Vegger
Tilbygget er planlagt med isolert stenderverksvegger og sperretak 
Oppbygging utenfra: 
Liggende panel som ellers på huset, 20mm sløyfer/klemlekter
Dampåpen vindsperre type Tyvek eller tilsvarende
12 mm huntonit asfaltplater.
98 mm stenderverk isolert
Dampsperre
32 mm isolert utlekting montert liggende. NB, trekkerør legges i dette sjiktet.
Stående slettpanel av kvistfri furu 100 mm uten fas.
Veggpanelet avsluttes 50 mm fra gulv, og overlapper dermed vinylbelegget med min 
30 mm.

Nødvendig svilleunderlag, fuging og tettelister for totrinnstetting pluss musebånd 
medregnes.

Listverk utvendig rundt vindusbåndet gjøres så minimalistisk som mulig. Vannbord 
oppe og nede på dører og vinduer utføres med 23x75mm bord med 15 graders vin-
kel. Listverk rundt ytterdør som på ytterdør på skuten mot vest.

'������������������������������	�����������������������
���������������	���������	���
����������	����	������������
�*��������������������������
����������������������
avsluttes 50 mm over gulv. 

Tak
Bygges med 6” sperr. Isolasjon mellom sperr. Tilstrekkelig lufting og diffsperr. Brukte 
teglpanner på tak. NB! Takutstikket skal ikke bygge mer enn som på skuten på mot-
satt side. Sperrene kles inne med veggens kledningsbord fortløpende slik at veg-
gens og takets vindsperre kan legges i omlegg.

Overgang mellom yttervegg hovedhus og nytt tilbygg løses på samme måte som 
skuten på motsatt side

Innvendig himling 
Baderommet skal ha himlingsbord 100 mm som korresponderer med veggpanelet. 
Ingen list i overgang himling/ vegg.

Vinduer og dører
Kontrollmåling før produksjon besørges av byggmester. Byggmester besørger bes-
tilling av vinduer og dører. Vinduer og dører skal ha karmer i veggtykkelse med fulle 
rektangulære tverrsnitt. Det benyttes glasslister av hardved rundt hele vinduet, også 
nede.

3. RØRLEGGER
����������������������������	������
�'��������������������	�����������+$;��������

lengde, med plass til varmtvannsbereder i underskap.

Det skal legges opp sluk i baderom nedstøpt i gulv til dusjkabinett. Det skal lages 
opplegg for mulig fremtidig tilkobling til offentlig vann og avløp. Dette føres til utside 
yttervegg og dekkes med solid lokk og litt masser.

Det leveres og monteres solid dusjkabinett med blandebatteri og dusjhode, biotoalett 
evnt forbrenningstoalett, servant med tilhørende blandebatterier av grei standard. 

<�������������������������������������
���	�������������������	������


4. ELEKTRIKER
I tilbudet tas det med nødvendig uttak/kurser for varmtvannsbereder, biodo/ forbren-
ningsdo og varmekabler på bad. Det skal medtas pris for  3 stk Ifø Opus 100 med 
opal glass og grå sokkel inkludert veggmontering. Det må også tas høyde for et 
ekstra par stikk, fes ifbm vask.

5. BLIKKSLAGERARBEIDER
Det skal ikke monteres takrenne.
Overgang tak og sval løses med sinkbeslag som ”males inn” i takpannene.

6. MALING
=������������������	������������������������������������

Utvendig males tilbygget samme farge som resten, det gjelder også vindusbåndet 
mot øst.
Innvendig kan veggpanelet stå ubehandlet eventuelt laseres for eksempel i en 
blågrå tone.

7. TEGNINGER SOM GRUNNLAG FOR PRIS
Situasjonsplan.
����$�������	����������>?�@;
�
Dør og vindusskjema/ beskrivelse vindu & dør
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GJENOPPFØRING AV SKUT MOT SØR. 
BERGEVEIEN 18. HELLELAND. GNR 92/ 15. EIGERSUND KOMMUNE.

VINDUER OG DØRER. GENERELL BESKRIVELSE 

Utførelse og kvalitetskrav i henhold til Byggeforskriftene og Norsk Standard. Leverandør skal være 
godkjent av Norsk Vinduskontroll.

Alt treverk skal være av beste sort tørr snekkerfuru. Terskler i eik. Glasslister i hardved. Vinduer og dører 
skal leveres komplett som beskrevet og i følge tegninger, med tetningslister og alle beslag. Treverk i 
vinduer og ytterdører leveres ferdig impregnert fra fabrikk med Owatrol D1.

Eventuelle endringer i forhold til tegninger og beskrivelse skal avtales med tiltakshaver/ arkitekt.

VINDUSBÅND
Karmer og rammer i beste sort tørr snekkerfuru. 
J�������������������������������������	����
�

P�����������������������������	���	�
�P���������������������������������������

Gode avrenningsdetaljer. Trykkutjevningsfuge og tetningslister mellom karm og lukkeramme.
Glass: to lag energiglass 
Uten ventiler i karm

Glasslister i hardved. Festes med skruer av rustfritt og galvanisert stål. Tett sammenslutning i hjørner.
Solide hengsler og beslag av anerkjent fabrikat. Slagretning på lukkerammer i følge skjema.
Alt treverk impregneres med Owatrol D1 fra fabrikk.

YTTERDØRER,�������
Karmer og dørblad i beste sort tørr snekkerfuru. Terskel i eik. 
Slagretning i følge skjema. Trykkutjevningsfuge og tetningslister mellom karm og dørblad. Gode 
avrenningsdetaljer. Solide lagerhengsler, lås og beslag av anerkjent fabrikat. Forelegges arkitekt.
Alt treverk impregneres med Owatrol D1 fra fabrikk.

J�������������������������������������	����
�P�����������������������������	���	�
�
P���������������������������������������

INNERDØRER (speildør).
Karmer og dørblad i beste sort tørr snekkerfuru. Terskel i eik. 
'��������	���������	�������������
�J���������	�����������������
��������

Solide lagerhengsler, lås og beslag av anerkjent fabrikat. Forelegges arkitekt.
Q��������������
�������


Kontroll av mål før produksjon:
Alle karmmål og veggtykkelser kontrolleres på stedet før vinduer og dører settes i produksjon. 
W������������������������	���	���	��������
���	����	������������������	�����������������������������
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato:  01.10.2014
Arkiv: :GBR-12/570, FA-L42
Arkivsaksnr.:
13/2037
Journalpostløpenr.:
14/26206

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak
Jarle Valle
Byggesakssjef
51 46 83 20
jarle.valle@eigersund.kommune.no

      

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
209/14 Planteknisk utvalg 21.10.2014

Søknad om redusert gebyr - Terrasser gnr. 12 bnr. 570 - Nils Olaf 
Evensen, Kjærlighetsstien 7
  
Sammendrag:
Etter at Planteknisk utvalg hadde anbefalt dispensasjoner ble søknadene sendt på høring. Vi mottok 
ingen merknader fra høringsinstansene. Byggesakssjefen innvilget dispensasjonene og ga tillatelse til 
tiltaket den 23.06.14. Ilagt saksbehandlingsgebyr ble på kr. 34.100,-. Evensen har søkt om redusert 
gebyr. Byggesakssjefen anbefaler ikke at søknaden innvilges.

Saksgang:
Søknaden avgjøres av Planteknisk utvalg. Partene har klagerett på vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 01.10.2014:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om redusert gebyr fra Nils Olaf Evensen den 09.07.14 
sammen med sakens øvrige dokumenter og har etter en samlet vurdering kommet til at det samlede 
ilagte saksbehandlingsgebyret ikke er åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader 
kommunen har hatt med denne saken eller av andre årsaker. Søknaden avslås.

Vedtaket er fattet med hjemmel i Gebyrregulativ for byggesaker i Eigersund kommune 2014, § 8.

Eventuell tidligere politisk behandling:

23.09.2014 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
BJØRN REIDAR BERENTSEN(AP) foreslo slikt utsettelsesforslag:

«Saken sendes tilbake til administrasjonen for retting av tekst og beløp.»

Votering utsettelsesforslag:
Enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.
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PTU-190/14 Vedtak:
Saken sendes tilbake til administrasjonen for retting av tekst og beløp.

Vedtaket er enstemmig.

Planteknisk utvalg fattet følgende enstemmige vedtak den 06.05.2014:
PTU-091/14 Vedtak:

1. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til den allerede oppførte 
terrassen med tilhørende forstøtningsmur, samt søknadene om dispensasjon fra 
plankravet i kommuneplanbestemmelsenes § 1-2, plan- og bygningslovens § 1-8 (100 m 
beltet) og fra arealformålet i kommuneplanen. Etter utvalgets syn vil ikke de omsøkte 
dispensasjonene føre til at hensynet bak formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven 
eller hensynene bak de aktuelle bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt. Etter en samlet 
vurdering vil fordelene ved de omsøkte dispensasjonene være klart større enn ulempene. 
Det vises til opplisting av fordeler og ulemper under ”Saksbehandlers vurderinger”.

2. Planteknisk utvalg anbefaler at de omsøkte dispensasjonene innvilges. Før endelig vedtak 
sendes søknadene på høring til berørte statlige og regionale myndigheter. 

3. Byggesakssjefen gis fullmakt til å innvilge søknadene og gi tillatelse til tiltaket etter at 
høringsrunden er gjennomført.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 1-8, 19-2, 20-2, 21-4, jf. 
kommuneplanbestemmelser for Eigersund kommune 2011-2022, § 1-2, kommuneplanens 
arealdel 2011-2022 og reguleringsplan for Kjærlighetsstien. 

Andre opplysninger / fakta i saken:
Etter at Planteknisk utvalg hadde fattet sitt vedtak, ble søknadene sendt på høring til berørte statlige 
og regionale myndigheter. Vi mottok ingen merknader fra disse.

Den 23.06.14 fattet byggesakssjefen på delegert fullmakt vedtak om å gi tillatelse til tiltaket og 
dispensasjoner i sak BMD 259/14. Søker ble ilagt følgende saksbehandlingsgebyr:

Type Pris Antall Beløp Mottaker
pbl § 20-2 Mindre 
tiltak på bebygd 
eiendom

3000 1 3000

Dispensasjon andre 
forhold i 
planbestemmelser

4700 1 4700

Dispensasjon pbl § 1-
8 og formål i vedtatt 
plan

16800 1 16800
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pbl §§32-1-32-1 
Behandling av ulovlig 
byggearbeid

9600 1 9600

Den 09.07.14 sendte Nils Olaf Evensen en e-post til byggesakssjefen. I denne e-posten skriver han at 
de er takknemlige for en ryddig og profesjonell saksbehandling, og at de er innstilte på å betale de 
kommunale saksbehandlingsgebyrene. De reagerer imidlertid på deler av saksbehandlingsgebyret. 
Det ene gjelder gebyr for dispensasjon fra arealformålet i kommuneplanen, der byggesakssjefen selv 
uttaler i saksforelegget at det er uforståelig at kommuneplanen viser LNF-område for bebygde 
eiendommer og at forholdene bør rettes ved kommende rullering av kommuneplanen. Det andre er 
det ilagte ulovlighetsgebyret. Dette synes de er urimelig både av den grunnen som fremkommer 
ovenfor og i tillegg fordi Edith Kårvik Evensen i 1994 ikke var en deltakende part i byggingen, kun en 
som eide eiendommen sammen med en annen.

Ved etterfølgende korrespondanse mellom saksbehandler og Evensen har Evensen ønsket at e-
posten skulle behandles som en søknad om redusert saksbehandlingsgebyr.

Planteknisk utvalg har ifølge § 8 i Gebyrregulativ for byggesaker i Eigersund kommune 2014 
anledning til å fastsette et passende gebyr hvis ilagt gebyr anses å være åpenbart urimelig i forhold til 
det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken eller ansees åpenbart urimelig av andre 
grunner. 

Saksbehandlers vurderinger:

Saken angående terrassen på denne eiendommen kom opp i forbindelse med søknad om bygging av 
terrasse på en naboeiendom, der det ble gitt opplysning om at det på Evensen sin eiendom var 
bygget en terrasse uten tillatelse. 

Som det fremkommer i tabellen ovenfor, var Evensen avhengig av flere dispensasjoner for at man 
skulle kunne innvilge søknaden og gi tillatelse til terrassen. 

Den aktuelle terrassen ligger delvis i regulert område, der arealbruken er boligbebyggelse og delvis 
utenfor regulert område, der kommuneplanen gjelder og der området er vist som naturområde, 
båndlagt etter lov om friluftsliv. Som saksbehandler ga uttrykk for i saksforelegget da søknaden om 
dispensasjon / tillatelse til tiltak var oppe i Planteknisk utvalg, er det uforståelig at kommuneplanen 
viser LNF-område som går inn på de bebygde boligeiendommene her. Ved kommende revisjon av 
kommuneplanen bør hele boligområdet vises med formål boligbebyggelse. 

Den ene dispensasjonen gjelder kravet om at det skal foreligge reguleringsplan før det kan 
iverksettes tiltak. Denne dispensasjonen er man avhengig av ettersom deler av terrassen ligger i 
område som ikke dekkes av reguleringsplan. Denne dispensasjonen ville man vært avhengig av selv 
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om avgrensningen mellom boligområde og naturområde på kommuneplanen hadde vært i samsvar 
med det som anses som riktig, ettersom reguleringsplanen for Kjærlighetsstien ikke går så langt at 
den dekker hele terrassen. Se vedlagt utsnitt av kommuneplanen med reguleringsplangrensen 
inntegnet.

Den neste dispensasjonen gjelder kravet om dispensasjon fra § 1-8 i plan- og bygningsloven (100 
meters regelen) og dispensasjon fra formål i vedtatt plan. Dersom kommuneplanen hadde vist hele 
denne eiendommen som byggeområde for boliger ville man ikke hatt behov for dispensasjon fra 
formål i vedtatt plan. Ettersom terrassen ligger mellom 86 og 97 m fra strandsonen, ville man 
fremdeles hatt behov for dispensasjon fra § 1-8 i plan- og bygningsloven for den delen av terrassen 
som ikke dekkes av reguleringsplan. Gebyret her er kr. 16.800,- enten man trenger dispensasjon fra 
bare § 1-8 i plan- og bygningsloven, bare formål i vedtatt plan, eller begge disse dispensasjonene. 
Dvs. at man regner 50 % gebyr for hver av disse dispensasjonene dersom noen trenger dispensasjon 
fra begge disse bestemmelsene.

Ettersom terrassen ble satt opp uten at det forelå tillatelse til tiltaket, og seksjon byggesak hadde en 
del arbeid med saken før det ble søkt om tillatelse til tiltak / dispensasjon, var det rett å ilegge gebyr 
for det merarbeidet kommunen hadde i forhold til om det hadde blitt sendt inn en søknad fra 
tiltakshaver som første handling i denne saken. Om Edith Kårvik Evensen var aktiv eller passiv i den 
byggeprosessen tillegges ikke vekt. Det er hun som er hjemmelshaver for eiendommen, og den som 
bygningsmyndigheten må forholde seg til i slike saker.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Dersom gebyret reduseres, vil det gi reduserte gebyrinntekter for seksjon byggesak. Dette faktum er 
ikke vektlagt i saksutredningen.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om redusert gebyr fra Nils Olaf Evensen den 09.07.14 
sammen med sakens øvrige dokumenter og har etter en samlet vurdering kommet til at det 
samlede ilagte saksbehandlingsgebyret på kroner 34.100,- er åpenbart urimelig i forhold til det 
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arbeid og de kostnader kommunen har hatt med denne saken. Søknaden innvilges ved at gebyr for 
dispensasjon fra arealformål LNF og gebyr for tiltak innenfor 100 meters grensen ikke ilegges.
Nytt samlet saksbehandlingsgebyr fastsettes skjønnsmessig til kr. 17.300,-. For mye innbetalt gebyr 
tilbakebetales.

Vedtaket er fattet med hjemmel i Gebyrregulativ for byggesaker i Eigersund kommune 2014, § 8.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

347558 Tillatelse til tiltak etter plbl. § 20-2 og dispensasjon. Terrasser gnr. 12 bnr. 570 - Nils Olaf 
Evensen, Kjærlighetsstien 7

329119 Utsnitt av kommuneplanen.pdf

351545 Spørsmål vedrørende gebyr, terrasser gnr. 12 bnr. 570 - Nils Olaf Evensen, Kjærlighetsstien 
7

327560 Terrasser gnr. 12 bnr. 570 - Nils Olaf Evensen, Kjærlighetsstien 7. Søknad om tillatelse til 
tiltak og dispensasjon.

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel
1 U 09.10.2013 Edith Kårvik Evensen Terrasser gnr. 12 bnr. 570 - Kjærlighetsstien 7

2 I 23.10.2013 StS Fagstillas as Tilbakemelding på forespørsel oppføring av 
terrasser gnr. 12 bnr. 570 - Kjærlighetsstien 7

3 U 31.10.2013 Edith Kårvik Evensen Terrasser gnr. 12 bnr. 570 - Kjærlighetsstien 7. 
Forhåndsvarsel om pålegg.

4 U 28.11.2013 StS Fagstillas as Forlengelse av frist for innsending av nabovarsler

5 U 21.01.2014 Nils Olaf Evensen Vedr. innsending av komplett søknad gnr. 12 bnr. 
570

6 I 22.01.2014 Nils Olaf Evensen Søknad om dispensasjon gnr. 12 bnr. 570 -
Kjærlighetsstien 7

8 U 24.04.2014 Leif Ove Rødland; 
Edith Kårvik Evensen Varsel/informasjon om befaring

9 U 13.05.2014

Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Terrasser gnr. 12 bnr. 570 - Nils Olaf Evensen, 
Kjærlighetsstien 7 - AAnbefalt dispensasjon på 
høring

10 U 24.06.2014 Edith Kårvik Evensen
Tillatelse til tiltak etter plbl. § 20-2 og 
dispensasjon. Terrasser gnr. 12 bnr. 570 - Nils 
Olaf Evensen, Kjærlighetsstien 7

11 I 09.07.2014 Nils Olaf Evensen Spørsmål vedrørende gebyr, terrasser gnr. 12 
bnr. 570 - Nils Olaf Evensen, Kjærlighetsstien 7
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12 U 15.07.2014 Nils Olaf Evensen Svar vedr. spørsmål om gebyr gnr. 12 bnr. 570
14 I 15.07.2014 Nils Olaf Evensen Vedr. gnr. 12 bnr. 570 - informasjon og faktura

Parter i saken:

Nye opplysninger i saken

Saksutredning:

Vurdering:

Innstilling til vedtak:

            
Edith Kårvik Evensen Kjærlighetsstien 7 4370 EGERSUND
Leif Ove Rødland Kjærlighetsstien 11 4371 EGERSUND
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EIGERSUND KOMMUNE
Teknisk avdeling
Seksjon byggesak

Edith Kårvik Evensen   
  

Kjærlighetsstien 7
4370 EGERSUND

Vår ref.: 14/18460 / 13/2037 / GBR-12/570, FA-L42 Dato: 24.06.2014

Saksbehandler: Magne Eikanger Direkte telefon: 51 46 83 24 /    

E-post: magne.eikanger@eigersund.kommune.no Deres ref.: / 

Tillatelse til tiltak etter plbl. § 20-2 og dispensasjon. Terrasser gnr. 12 bnr. 570 - Nils Olaf 
Evensen, Kjærlighetsstien 7

Saken gjelder:
Det er søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-2 og 21-4, samt dispensasjon jf. plan-
og bygningslovens § 19-2. fra:
- kravet om reguleringsplan, bestemmelser til kommuneplanen § 1-2
- arealbruken i kommuneplanen
- plan- og bygningslovens § 1-8 (100 meter beltet)
Søknaden gjelder oppføring av terrasse med tilhørende forstøtningsmur.   
Naboene er varslet og det foreligger ikke negative nabomerknader til søknaden.

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for Kjærlighetsstien, vedtatt av kommunestyret den 16.12.72 og
arealdelen av Kommuneplan for Eigersund kommune 2011-2022, vedtatt av kommunestyret den 
06.06.2011. Omsøkt areal er i reguleringsplanen regulert til boligbebyggelse. På kommuneplanen er 
området vist som naturområde, båndlagt etter lov om friluftsliv.

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak BMD
Saksnummer Vedtaksdato
259/14 Byggesakssjefen delegert 23.06.2014

Vurderinger:
Etter at Planteknisk utvalg i møte den 06.05.14, sak 091/14, vedtok å anbefale dispensasjoner, ble 
søknadene sendt på høring til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Det kom ingen 
merknader fra høringsinstansene innen uttalefristen.

Dispensasjon.
Tillatelsen krever dispensasjon fra:
- kravet om reguleringsplan, bestemmelser til kommuneplanen § 1-2
- arealbruken i kommuneplanen
- plan- og bygningslovens § 1-8 (100 meter beltet)
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§ 19-1. Søknad om dispensasjon
Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten
som nevnt i § 21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad
fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart
ikke berører naboens interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir
direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og
forbudet i § 1-8.

§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å
gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke
dispenseres fra saksbehandlingsregler.Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal
det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og
tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og
regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra
planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller
regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.

I Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) pkt. 6.19 er det blant annet uttalt følgende om adgangen til å dispensere 
fra arealplaner:
«Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til gjennom en 
omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, 
kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant sak å 
fravike gjeldende plan.

Dispensasjoner må heller ikke undergrave planene som informasjons- og beslutnings-grunnlag. Ut fra 
hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen, er det viktig at endringer i planer av 
betydning ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og 
reguleringsplaner. Innstrammingen er likevel ikke til hinder for at det f.eks. dispenseres fra eldre 
planer som ikke er fullt utbygget, og der reguleringsbestemmelsene er til hinder eller direkte 
motvirker en hensiktsmessig utvikling av de gjenstående eiendommene.»

Planteknisk utvalg besluttet i møte den 17.01.12 å delegere dispensasjonsmyndighet til Rådmannen. 
Det vises til Planteknisk utvalgs vedtak PTU-004/12:

Planteknisk utvalg videredelegerer følgende myndighet knyttet til dispensasjonssaker i 
henhold til plan- og bygningsloven til rådmannen:

1. Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak i dispensasjonssaker i henhold til plan- og 
bygningsloven hvor administrasjonen mener det er grunnlag for å gi dispensasjon.

1. I saker der vedtatt plandato er nyere enn 5 år kan rådmannen avslå søknader om 
dispensasjon. 

3.  Klager behandles av planteknisk utvalg.
4.  Dispensasjonssaker av prinsipiell betydning legges fram for politisk behandling.
5.  Delegeringen gjelder inneværende periode til 31.12.2015.

Rådmannen kan videredelegere gitt myndighet i pkt. 1 og pkt. 2.

Søknadene har vært sendt på høring til berørte statlige og regionale myndigheter. Det er ikke kommet 
merknader fra disse.
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På slik bakgrunn gis dispensasjon administrativt av byggesakssjefen.

Det er fattet følgende vedtak om dispensasjon:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og med henvisning til Planteknisk utvalgs vedtak den 
17.01.12 som sak PTU-004/12 dispenseres det fra krav om reguleringsplan, fra kommuneplanens 
arealbruk og fra § 1-8 i plan- og bygningsloven, for oppføring av terrasse med tilhørende 
forstøtningsmur som omsøkt. 

Etter byggesakssjefens vurdering vil ikke dispensasjonene fra kravet om reguleringsplan, fra 
kommuneplanens arealbruk eller fra plan- og bygningslovens § 1-8 føre til at hensynene i 
formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven eller hensynene bak de bestemmelsene det søkes 
dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt i dette tilfellet.

Som fordel ved dispensasjon anføres følgende:
1. Eier får en tjenlig terrasse på en eiendom som er meget bratt og der det derfor er vanskelig å 

finne plass for en tjenlig terrasse innenfor den delen av eiendommen som dekkes av 
reguleringsplan.

En ser ingen betydelige ulemper ved dispensasjonene.

Fordelene ved dispensasjonene er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Dispensasjonene synes å ivareta hensynene til helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2.

Naturmangfoldsloven
Det er ingen registrerte rødlistearter eller andre spesielle naturtyper i området.
Tiltaket vil ikke berøre naturmangfoldet. 
Etter en konkret helhetsvurdering etter naturmangfoldslovens §§ 8 – 12 har Eigersund
kommune funnet at tiltaket ikke berører naturmangfoldet, jamfør naturmangfoldslovens § 7.

Ulovlighetsgebyr.
Tiltakshaver ilegges et gebyr på kr. 9.600,- for det merarbeid kommunen har hatt i forbindelse med 
det ulovlige byggearbeidet, jf. gebyrregulativ for plan- og byggesaker i Eigersund kommune, kap. 
3.5.h.

Generelt:
! Søknadsprosessen avsluttes med at det søkes om ferdigattest, jf. plan- og bygningslovens § 21-10.
! Med henvisning til plan- og bygningslovens § 28-2, må det på forhånd treffes nødvendige tiltak 

for å sikre mot at skade kan oppstå på person eller eiendom.
! Det må utføres nødvendig kontroll slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller i 

medhold av plan- og bygningsloven.
! Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av den 

opprinnelige og nye tiltakshaver. Det samme gjelder eierskifte, jfr. pbl § 23-2.

I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av 28.01.1999, 
godkjennes søknaden om byggetillatelse for terrasse på følgende vilkår:

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
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2. De innsendte tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra kommunen.
3. Etter en konkret helhetsvurdering etter naturmangfoldslovens §§ 8–12 har Eigersund

kommune funnet at tiltaket ikke berører naturmangfold, jamfør naturmangfoldslovens § 7.
4. Tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før midl. brukstillatelse eller 

ferdigattest er gitt, jfr. pbl. § 21-10. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 1-8, 20-2, 21-4, reguleringsplan for 
Kjærlighetsstien, bestemmelser til kommuneplanen 2011-2022 § 1-2, kommuneplanenes areadel
2011-2022 og gebyrregulativ for byggesaker i Eigersund kommune, kap. 3.5.h.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra mottakelsen av vedtaket. Eventuelle 
klager sendes Eigersund kommune, pb. 580, 4379 EGERSUND. Vedlagt følger orientering om 
klageadgangen.

Behandlingsgebyr:
Type Pris Antall Beløp Mottaker
pbl § 20-2 Mindre 
tiltak på bebygd 
eiendom

3000 1 3000 Edith Kårvik Evensen

Dispensasjon andre 
forhold i 
planbestemmelser  1)

4700 1 4700 Edith Kårvik Evensen

Dispensasjon pbl § 1-
8 og formål i vedtatt 
plan

16800 1 16800 Edith Kårvik Evensen

pbl §§32-1-32-1 
Behandling av ulovlig 
byggearbeid

9600 1 9600 Edith Kårvik Evensen

Sum 34.100 Edith Kårvik Evensen

1) Gjelder kravet om at det skal foreligge reguleringsplan før tiltak kan iverksettes, jf. 
bestemmelser til kommuneplanen § 1-2.

Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt. 

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Magne Eikanger

Kopi til:
Leif Ove Rødland Kjærlighetsstien 11 4371 EGERSUND
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________________________________________________________________ 

Fra:  Nils Olaf Evensen 
Sendt: 09.07.2014 
Til:  Magne Eikanger 
Kopi: 
Emne: 14/18460/132037/gbr-12/570, FA-L42 
________________________________________________________________ 

Ettergodkjenning av terrasse  gnr 12, bnr 570

Vi er takknemlig for ryddig og profesjonell saksbehandling, og vi er innstilt på å betale kommunale gebyrer 
for dette.

Imidlertid reagerer vi på 2 av postene.

Gebyr for dispensasjon fra arealformålet for kommuneplanen, hvor byggesjefen selv  utaler i saken at det 
er uforståelig at kommuneplanen viser LNF område for bebygde eiendommer, hvor forholdende bes rettet 
ved kommende rullering av kommuneplanen.

Vi føler derfor også at et ulovelighetsgebyr for ettergodkjenningen er urimelig, delvis av ovennevnte grunn, 
men også fordi Edith i 1994 var en ikke deltakende part( men sameier) i denne prosessen

Vi ber om tilbakemelding på våre kommentarer

Vennlig hilsen

Nils Olaf Evensen

Daglig leder StS Fagstillas as

mob +47 40401290

<mailto:nils.olaf.evensen@sts-fagstillas.no>

StS Fagstillas logo
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 09.04.2014
Arkiv: :GBR-12/570, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
13/2037
Journalpostløpenr.:
14/6877

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak
Jarle Valle
Byggesakssjef
51 46 83 20
jarle.valle@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
091/14 Planteknisk utvalg 06.05.2014

Terrasser gnr. 12 bnr. 570 - Nils Olaf Evensen, 
Kjærlighetsstien 7. Søknad om tillatelse til tiltak og
dispensasjon.
  

Sammendrag:
Etter at det ble påvist at en om lag 65 m2 terrasse med tilhørende støttemur er bygget uten 
tillatelse, er det nå søkt om tillatelse til tiltak og 3 dispensasjoner. Byggesakssjefen anbefaler 
at Planteknisk utvalg anbefaler dispensasjonene og sender søknadene på høring til berørte 
statlige og regionale myndigheter.

Saksgang:
Søknadene behandles av Planteknisk utvalg. Dersom utvalget anbefaler dispensasjoner, 
sendes søknadene på høring til berørte statlige og regionale myndigheter. Hvis utvalget 
avslår søknadene, har partene klagerett på vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 09.04.2014:
1. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til den allerede oppførte 

terrassen med tilhørende forstøtningsmur, samt søknadene om dispensasjon fra 
plankravet i kommuneplanbestemmelsenes § 1-2, plan- og bygningslovens § 1-8 
(100 m beltet) og fra arealformålet i kommuneplanen. Etter utvalgets syn vil ikke de 
omsøkte dispensasjonene føre til at hensynet bak formålsbestemmelsen i plan- og 
bygningsloven eller hensynene bak de aktuelle bestemmelsene blir vesentlig 
tilsidesatt. Etter en samlet vurdering vil fordelene ved de omsøkte dispensasjonene 
være klart større enn ulempene. Det vises til opplisting av fordeler og ulemper under 
”Saksbehandlers vurderinger”.

2. Planteknisk utvalg anbefaler at de omsøkte dispensasjonene innvilges. Før endelig 
vedtak sendes søknadene på høring til berørte statlige og regionale myndigheter. 

3. Byggesakssjefen gis fullmakt til å innvilge søknadene og gi tillatelse til tiltaket etter at 
høringsrunden er gjennomført.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 1-8, 19-2, 20-2, 21-4, jf. 
kommuneplanbestemmelser for Eigersund kommune 2011-2022, § 1-2, kommuneplanens 
arealdel 2011-2022 og reguleringsplan for Kjærlighetsstien. 
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06.05.2014 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----
Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-091/14 Vedtak:

1. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til den allerede 
oppførte terrassen med tilhørende forstøtningsmur, samt søknadene om 
dispensasjon fra plankravet i kommuneplanbestemmelsenes § 1-2, plan- og 
bygningslovens § 1-8 (100 m beltet) og fra arealformålet i kommuneplanen. Etter 
utvalgets syn vil ikke de omsøkte dispensasjonene føre til at hensynet bak 
formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven eller hensynene bak de aktuelle 
bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt. Etter en samlet vurdering vil fordelene 
ved de omsøkte dispensasjonene være klart større enn ulempene. Det vises til 
opplisting av fordeler og ulemper under ”Saksbehandlers vurderinger”.

2. Planteknisk utvalg anbefaler at de omsøkte dispensasjonene innvilges. Før 
endelig vedtak sendes søknadene på høring til berørte statlige og regionale 
myndigheter. 

3. Byggesakssjefen gis fullmakt til å innvilge søknadene og gi tillatelse til tiltaket etter 
at høringsrunden er gjennomført.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 1-8, 19-2, 20-2, 21-4, jf. 
kommuneplanbestemmelser for Eigersund kommune 2011-2022, § 1-2, 
kommuneplanens arealdel 2011-2022 og reguleringsplan for Kjærlighetsstien. 

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
I forbindelse med behandlingen av en byggesak på naboeiendommen til gnr. 12, bnr. 570, 
kom det fram påstand om at det var bygget en terrasse på bnr. 570 selv om det ikke var søkt 
om dette eller gitt tillatelse til tiltaket. Byggesakssjefen sendte derfor brev til hjemmelshaver 
den 09.10.13, der man ba om svar på følgende spørsmål:
1. Når ble terrassen nordvest for bolighuset bygget?
2. Ble det sendt inn søknad om tillatelse til dette tiltaket og ble det i så fall gitt tillatelse?

Den 23.10.13 svarte Nils Olaf Evensen på vegne av hjemmelshaver i en e-post til kommunen 
at tiltaket ble oppført i 1994. Evensen opplyser at daværende eier av feste nr. 60 ba om 
tiltaket og avga areal fra den eiendommen som et rassikringstiltak på egen eiendom. 
Evensen opplyser videre om at den andre tilstøtende naboen; Marit og Henning Boge på gnr. 
12, bnr. 476 samtykket i tiltaket. Evensen skriver at hjemmelshaver ikke har arkivert noen 
dokumenter fra så langt tilbake i tid, og hun kan verken huske, bekrefte eller avkrefte 
eventuelle søknadspapirer og / eller tillatelser.

Den 31.10.13 skrev så byggesakssjefen på ny til hjemmelshaver. I brevet skriver byggesaks-
sjefen bl.a.:

Side 590 av 638



3

I kommunens arkiv har vi en sak fra 1999 der om lag 75 m2 ble overført fra gnr. 12, bnr. 1, 
feste nr 60 til gnr. 12, bnr. 1, feste nr 128 (nåværende gnr. 12, bnr. 570). Når man sammen-
ligner tidligere eiendomsgrenser med dagens grenser, ser det ut for at overføringen i 1999 
skjedde der den angjeldende terrassen er bygget. 

Byggesakssjefen konkluderer i brevet med at terrassen er oppført uten tillatelse, samt at 
dette tiltaket var og er et søknadspliktig tiltak. Det ble i brevet orientert om muligheten for å 
søke om tillatelse til tiltak i ettertid, samt om behovet for dispensasjon fra flere bestemmelser. 
Samtidig ble det forhåndsvarslet pålegg.

Den 21.01.14 søkte Evensen om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-2 
(søknad om tiltak uten ansvarsrett) samt om dispensasjoner. Søknadene er nabovarslet. Det 
er kommet inn 1 nabomerknad. Den er fra naboen i Kjærlighetsstien 11 som skriver at han 
håper at Evensen får mange fine dager på terrassen og at de får beholde terrassen slik den 
er.

Terrassen, som er ca. 65 m2 stor, ligger delvis i regulert område (reguleringsplan for 
Kjærlighetsstien fra 1972) og delvis i uregulert område. På reguleringsplanen er området der 
terrassen ligger regulert til boligformål. Den delen av terrassen som ikke dekkes av 
reguleringsplan er på kommuneplanen vist som naturområde, båndlagt etter lov om friluftsliv.

I dispensasjonssøknaden fremgår det at det søkes om dispensasjon fra følgende:
- plankravet i kommuneplanbestemmelsenes § 1-2.
- plan- og bygningslovens § 1-8 (100 m beltet)
- arealformålet i kommuneplanen

I dispensasjonssøknaden fremkommer det at søknaden gjelder terrasse og støttemur som 
allerede er oppført. Støttemuren er oppført i grensen mot 2 av naboene. Terrassen ligger i 
grensen mot 2 av naboene og nærmere enn 4 m fra en tredje nabo. Alle tre har avgitt skriftlig 
erklæring om at de godtar tiltak innenfor 4 m avstand. Det fremkommer videre at denne 
eiendommen skråner bratt og at den er småkupert med fjellknauser. Det er derved 
utfordrende å finne gode løsninger for bruksvennlige og attraktive utomhusarealer. 

Når det gjelder dispensasjon fra § 1-2 i kommuneplanbestemmelsene, skriver de i 
dispensasjonssøknaden at tiltaket er en støttemur med terrasse i bakkant. Hensikten med 
tiltaket er å oppnå best mulig uteareal på eiendommen. Det opplyses videre at tiltaket er gitt 
en utforming som på best mulig måte er tilpasset den eksisterende boligen og det 
omkringliggende terrenget. Etter søkers vurdering er det vanskelig å se at omsøkt tiltak vil 
komme i konflikt med de hensyn og formål en fremtidig reguleringsplan har til hensikt å 
ivareta. De kan ikke se noen klare ulemper ved en dispensasjon for omsøkt tiltak, heller tvert 
imot ved at eiendommen får utnyttet utearealet sitt så hensiktsmessig som mulig i denne 
type terreng. 

Det søkes også om dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 ettersom avstanden fra 
terrassen til kaien er litt under 100 m. Etter søkers vurdering vil ikke det omsøkte tiltaket 
være i strid med nasjonale eller regionale interesser som denne bestemmelsen skal ivareta. 
Det påpekes at tiltaket ligger på allerede bebygd eiendom som på kommuneplanens arealdel 
er vist som boligbebyggelse. Søker mener at deres fordeler er klart større enn ulempene 
etter en samlet vurdering.

Når det gjelder dispensasjonen fra arealbruken i kommuneplanen skriver de i søknaden at 
etter deres vurdering er det omsøkte tiltaket ikke i strid med nasjonale eller regionale 
interesser. De viser til at denne delen av eiendommen ble godkjent fradelt i 1999. De kan 
ikke se at tiltaket vil være i konflikt med de hensyn og formål allmennhetens friluftsinteresser 
måtte ha i området, ettersom søkers eiendom er en del av den eksisterende bebyggelsen i 
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området. De mener at deres fordeler er langt større enn de ulempene som måtte være etter 
en samlet vurdering.

I dispensasjonssøknaden drøfter man også forholdet til naturmangfoldsloven. De viser til at 
de etter søk i kommunens databaser ikke har funnet at det er truede arter i området. 

Avstand fra tiltaket til nabogrenser.
Terrassen og støttemuren ligger nærmere enn 4 m fra nabogrensene. De aktuelle naboene 
har undertegnet erklæring om at de aksepterer dette. Det er derfor ikke behov for 
dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 29-4.

Saksbehandlers vurderinger:
For å kunne få tillatelse til det omsøkte tiltaket, er man avhengig av 3 ulike dispensasjoner.

Etter plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd kan det ikke gis dispensasjon dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene bak lovens formåls-
bestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering.

I Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) pkt. 6.19 er det blant annet uttalt følgende om adgangen til å 
dispensere fra arealplaner:

«Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til 
gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte 
organ, kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en 
kurant sak å fravike gjeldende plan.

Dispensasjoner må heller ikke undergrave planene som informasjons- og beslutnings-
grunnlag. Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen, er det 
viktig at endringer i planer av betydning ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles etter 
reglene om kommuneplanlegging og reguleringsplaner. Innstrammingen er likevel ikke til 
hinder for at det f.eks. dispenseres fra eldre planer som ikke er fullt utbygget, og der 
reguleringsbestemmelsene er til hinder eller direkte motvirker en hensiktsmessig utvikling av 
de gjenstående eiendommene.»

Dispensasjon fra plankravet i kommuneplanbestemmelsenes § 1-2.
Den omsøkte terrassen ligger delvis i område som ikke er dekket av reguleringsplan. 
Etter byggesakssjefens vurdering vil ikke en dispensasjon fra denne bestemmelsen medføre 
at verken hensynene bak plan- og bygningslovens formålsbestemmelse eller hensynene bak 
den aktuelle bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt ettersom terrassen ligger på en bebygget 
boligeiendom der en reguleringsplan som hadde blitt utarbeidet i dag åpenbart ville ha vist 
byggeområde for bolig på hele eiendommen.

Fordeler ved en dispensasjon fra denne bestemmelsen:
- Eier får en tjenlig terrasse på en eiendom som er meget bratt og der det derfor er 

vanskelig å finne plass for en tjenlig terrasse innenfor den delen av eiendommen som 
dekkes av reguleringsplan.

Ulemper ved en dispensasjon fra denne bestemmelsen:
- Ingen vesentlige ulemper er påvist.

Etter en samlet vurdering er fordelene ved denne dispensasjonen klart større enn ulempene.

Dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 (110 m regelen).
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Den omsøkte terrassen som ikke ligger i område som dekkes av reguleringsplan, ligger 
mellom 90 og 100 m fra sjøen målt horisontalt. På denne strekningen er det både et 
næringsområde, en offentlig vei og bolighus. Det er åpenbart at det ikke er slike tilfeller 
denne bestemmelsen er ment å ivareta. 
Etter byggesakssjefens vurdering vil ikke en dispensasjon fra denne bestemmelsen medføre 
at verken hensynene bak plan- og bygningslovens formålsbestemmelse eller hensynene bak 
den aktuelle bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt ettersom terrassen ligger som beskrevet 
ovenfor.

Fordeler ved en dispensasjon fra denne bestemmelsen:
- Eier får en tjenlig terrasse på en eiendom som er meget bratt og der det derfor er 

vanskelig å finne plass for en tjenlig terrasse innenfor den delen av eiendommen som 
dekkes av reguleringsplan.

Ulemper ved en dispensasjon fra denne bestemmelsen:
- Ingen vesentlige ulemper er påvist.

Etter en samlet vurdering er fordelene ved denne dispensasjonen klart større enn ulempene.

Dispensasjon fra arealformålet i kommuneplanen.
Den omsøkte terrassen ligger på en bebygd boligtomt. Det er for byggesakssjefen uforståelig 
at kommuneplanen viser LNF-område som går inn på de bebygde boligeiendommene her. 
Se utsnitt av kommuneplanens arealdel der også reguleringsplanens avgrensning er tegnet 
på. Disse forholdene bør åpenbart rettes opp ved kommende rullering av kommuneplanen. 
Etter byggesakssjefens vurdering vil ikke en dispensasjon fra denne bestemmelsen medføre 
at verken hensynene bak plan- og bygningslovens formålsbestemmelse eller hensynene bak 
den aktuelle bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt ettersom terrassen ligger som beskrevet 
ovenfor.

Fordeler ved en dispensasjon fra denne bestemmelsen:
- Eier får en tjenlig terrasse på en eiendom som er meget bratt og der det derfor er 

vanskelig å finne plass for en tjenlig terrasse innenfor den delen av eiendommen som 
dekkes av reguleringsplan.

Ulemper ved en dispensasjon fra denne bestemmelsen:
- Ingen vesentlige ulemper er påvist.

Etter en samlet vurdering er fordelene ved denne dispensasjonen klart større enn ulempene.

Tillatelse til tiltak.
Ettersom det anbefales dispensasjon fra alle de 3 omsøkte bestemmelsene, er det etter 
byggesakssjefens vurdering ingen grunn til at det ikke skal gis tillatelse til dette tiltaket, men 
først må søknadene på høring til berørte statlige og regionale myndigheter.

Tiltak uten ansvarsrett.
Søker har fylt ut skjema ”Søknad om tiltak uten ansvarsrett”, jf. plan- og bygningslovens § 
20-2. Dette er en paragraf som gjelder tiltak som kan forestås av tiltakshaver. Blant de 
tiltakene som kommer inn under denne bestemmelsen er:

- mindre tiltak på bebygd eiendom
- andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver

Ifølge veiledningen til byggesaksforskriften § 3, kan denne bestemmelsen benyttes der det er 
et søknadspliktig tiltak uten at det er krav om bruk av fagkyndige foretak med ansvarsrett.
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I dette tilfellet gjelder søknaden bl.a. en om lag 3 m høy tilnærmet loddrett betongmur med 
lengde i front på om lag 8,0 m + 1,2 m. Normalt ville byggesakssjefen krevd søknad om 
ansvarsrett fra fagkyndig foretak både for prosjektering og utførelse av en slik mur. 
Byggesakssjefen innser imidlertid at det nå 20 år etter at muren ble oppført kan være 
vanskelig å få fagkyndige foretak til å søke om ansvarsrett for prosjektering og utførelse av 
muren. Det faktum at muren er oppført med to vinkler, hvorav den ene er om lag 90o, øker 
sikkerheten for muren. Byggesakssjefen har dermed kommet til at man i dette tilfellet vil 
akseptere at plan- og bygningslovens § 20-2 legges til grunn for søknaden.

Byggesakssjefen forutsetter at rekkverk på terrassen følger bestemmelsene i TEK 10, § 12-
17.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
1. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til den allerede oppførte 

terrassen med forstøtningsmur, samt søknadene om dispensasjon fra plankravet i 
kommuneplanbestemmelsenes § 1-2, plan- og bygningslovens § 1-8 (100 m beltet) 
og fra arealformålet i kommuneplanen. Etter utvalgets syn vil ikke de omsøkte 
dispensasjonene føre til at hensynet bak formålsbestemmelsen i plan- og 
bygningsloven blir vesentlig tilsidesatt. Hensynene bak de bestemmelsene det søkes 
om dispensasjon fra vil bli vesentlig tilsidesatt. Etter en samlet vurdering er fordelene 
ved de omsøkte dispensasjonene ikke klart større enn ulempene. 
Som fordeler oppgis:
-
-
Som ulemper oppgis:
-
-

2. Søknaden om dispensasjoner og tillatelse til tiltak avslås med begrunnelser som 
fremkommer i punkt 1.
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Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 1-8, 19-2, 20-2, 21-4, jf. 
kommuneplanbestemmelser for Eigersund kommune 2011-2022, § 1-2, kommuneplanens 
arealdel 2011-2022 og reguleringsplan for Kjærlighetsstien. 

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
327811 Kjærlighetsstien.pdf
320086 Epost 21.01.14
329119 Utsnitt av kommuneplanen.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel
1 U 09.10.2013 Edith Kårvik Evensen Terrasser gnr. 12 bnr. 570 - Kjærlighetsstien 7

2 I 23.10.2013 StS Fagstillas as Tilbakemelding på forespørsel oppføring av 
terrasser gnr. 12 bnr. 570 - Kjærlighetsstien 7

3 U 31.10.2013 Edith Kårvik Evensen Terrasser gnr. 12 bnr. 570 - Kjærlighetsstien 7. 
Forhåndsvarsel om pålegg.

4 U 28.11.2013 StS Fagstillas as Forlengelse av frist for innsending av nabovarsler

5 U 21.01.2014 Nils Olaf Evensen Vedr. innsending av komplett søknad gnr. 12 bnr. 
570

6 I 22.01.2014 Nils Olaf Evensen Søknad om dispensasjon gnr. 12 bnr. 570 -
Kjærlighetsstien 7

Parter i saken:
            

Edith Kårvik Evensen Kjærlighetsstien 7 4370 EGERSUND
Leif Ove Rødland Kjærlighetsstien 11 4371 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 01.10.2014
Arkiv: :GBR-5/132, FA-L42
Arkivsaksnr.:
10/2191
Journalpostløpenr.:
14/26217

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak
Tom Grøsfjell
Rådgiver
51 46 83 25
tom.groesfjell@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
210/14 Planteknisk utvalg 21.10.2014

Varsel om pålegg om retting - Bod m.m. gnr. 5 bnr. 132 - Jostein 
Skårland og Irene Pollestad, Maurholen
  

Sammendrag:
Skriv fra Irene Pollestad og Jostein Skårland vedrørende bod ble mottatt her 07.06.11
Dokumentasjon på at bygget er ferdig oppført/ anmodning om ferdigattest ble mottatt her 15.05.14.
Byggesakssjefen kunne ikke se at det var gitt tillatelse til tiltaket. Det ble i utgående brev av 26.05.14 
gjort oppmerksom på at det ikke var gitt tillatelse til oppføring av bod. Tiltakshaver ble oppfordret til 
å søke om tillatelse. Det ble også gitt informasjon om videre saksgang.
Skriv fra Bettikon AS på vegne av tiltakshaver ble mottatt her 19.06.14 der kommunen bes stanse 
saken uten videre behandling.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak 01.10.2014:
Planteknisk utvalg finner at oppført bod med ca. 15 m² bruksareal på eiendommen gnr. 5 bnr. 132 er 
utført uten nødvendig tillatelse, og varsler med dette at det med hjemmel i plan- og bygningsloven § 
32-3 vil bli fattet pålegg om retting dersom overtredelsen ikke er rettet innen 8 uker etter mottak av 
dette varselet.

Retting kan skje ved å fjerne tiltaket eller ved å søke om ettergodkjenning. Ettergodkjenning av den 
oppførte boden forutsetter dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser om bodstørrelse.

For å få gjennomført gitt pålegg vil det med hjemmel i § 32-5 fastsettes tvangsmulkt i form av 
dagmulkter på kr. 100,- inntil pålegget er etterkommet. Dagmulkten løper fra fristoverskridelsen for 
retting som settes ved endelig vedtak om pålegg.

Tiltakshaver gis anledning til å uttale seg innen 3 uker etter mottak av dette varselet før endelig 
vedtak om pålegg om retting fattes.
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Da tiltakshaver har utført tiltak uten at det foreligger nødvendig tillatelse etter plan- og 
bygningsloven varsles videre at det med hjemmel i § 32-8, første ledd, bokstav b, vil bli fattet vedtak 
om overtredelsesgebyr.
Overtredelsesgebyrets størrelse fastsettes med hjemmel i SAK10 § 16-1 (1) bokstav a, nr. 2, til kr. 
10.000,-. 
I utmålingen av gebyrets størrelse er det vektlagt at tiltaket er utført uten søknad og i strid med 
plangrunnlag. Det er ikke gitt at nødvendig dispensasjon kan innvilges.

Før endelig vedtak om pålegg om retting fattes, gis tiltakshaver anledning til å uttale seg innen 3 uker 
etter mottak av dette varselet.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Eiendommen er i reguleringsplan for Maurholen regulert til byggeområde – fritidsbebyggelse, 
vedtatt av kommunestyret 28.10.13. Det fremgår i § 3.1.1:
Eksisterende fritidsboliger inngår i planen. Det er ikke tillatt å føre opp flere fritidsboliger enn det som er vist i 
planen.

Hver fritidsbolig tillates oppført med BYA inntil 90 m² som én enhet. Påbygg skal tilpasses eksisterende bygning. 
Klosett skal ligge under samme tak som fritidsboligen. Maksimal mønehøyde settes til 5,5 meter. Takvinkel skal 
være 16-30 grader.

I tillegg kan det oppføres bod i én etasje med grunnflate inntil 10 m² med maksimal mønehøyde 3,0 meter.

For hver fritidsbolig kan det tillates oppføring av terrasse på inntil 20 m².

I tidligere reguleringsplan for Maurholen, vedtatt av kommunestyret 04.02.85 er ikke boder omtalt 
direkte. Det fremgår i planens § 2 at det innenfor byggeområdet «skal oppføres hytter».

I gjeldende kommuneplan, vedtatt av kommunestyret 06.06.11, fremgår det i § 2.12:
Innenfor arealformål bebyggelse og anlegg er det ikke tillatt med ny eller vesentlig utvidelse av eksisterende
fritidsbebyggelse.

Der ikke annet fremgår av eksisterende reguleringsplan med bestemmelser, tillates kun én bruksenhet pr.
tomt. Der ikke annet fremgår av eldre reguleringsplan, skal maksimum BYA/BRA totalt ikke overstige 60 m² i
BF-områdene, 75 m² i HF-områdene og 90 m² i H-områdene, i tillegg boder inntil 10 m² pr. eiendom.

For områdene BF19, BF24, R2 Gjermestad skal jordlovens §12 gjelde.

Fritidsboliger skal ikke plasseres på høydedrag eller i silhuett. Terrengbearbeiding i forbindelse med
fritidseiendom skal begrenses til et minimum. En skal velge terrengtilpasset bebyggelse.

Foretaket Bettikon AS anfører på vegne av tiltakshaver i skriv av 17.06.14:
På eget initiativ søkte tiltakshaver den 07.06.11 om tillatelse til oppføring av nevnte bod. Selv om det i SAK10 
åpnes for at på bebygde eiendommer på visse betingelser tillates oppført bod uten krav om godkjenning fra 
kommunen, sendte tiltakshaver for sikkerhetsskyld brev til Eigersund kommune og meldte fra om planene. I 
brevet skrev tiltakshaver «Dersom jeg ikke hører noe innen den 01.juli 201 antar jeg at arbeide kan igangsettes»

Den 07.07.11 kl. 10.53 kontaktet Irene Pollestad saksbehandler Tom Grøsfjell som etter å ha funnet 
sakspapirene sa følgende:
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«Bygningssjef Jarle Valle har godkjent søknaden, så det er bare å gå i gang»

Telefonopplysningen var gledelig for tiltakshaver. boden ble oppført som planlagt og informert om til Eigersund 
kommune.

Tiltakshaver mottok ikke noen form for skriftlig tillatelse. Telefonsamtalen var tilfredsstillende for tiltakshaver 
som antok at stort arbeidspress i kommunen var grunn for forsinket skriftlig tilbakemelding.

Primo mai 2014 meldte tiltakshaver fra om at boden var ferdigstilt, samtidig som det ble anmodet om 
ferdigattest. En ferdigattest er viktig for tiltakshaver som har store egenkrav til ordnede forhold knyttet til sine 
eiendommer og byggerier.

I stedet for ferdigattest, mottok tiltakshaver et tosiders brev med krav om ny søknad for tiltaket.

Det er beklagelig å konstatere at tiltakshaver ikke kan feste tillit til telefoniske uttalelser fra kommunens 
saksbehandler.

I brevet minner Dere om at tiltakshaver selv har ansvar og plikt til å påse at tiltaket er i samsvar med 
bestemmelser i eller gitt i medhold av plan og bygningsloven. Grunnet bevissthet om slik ansvar er hele årsaken 
til tiltakshavers henvendelse til Dere.

De skriver i Deres brevet:
«I reguleringsplanen som gjaldt 07.06.11 var det ikke åpnet for å oppføre bod i planområdet.»

Dette er å snu lovverket på hodet. Vi skylder å gjøre oppmerksom på at plan og bygningsloven er en 
rettighetslov for tiltakshavere. Med det er å forstå at tiltakshaver har rett til å oppføre tiltak på sin eiendom 
med mindre lover, planer og andre forskrifter hjemler grunn til å avslå omsøkte tiltak.

I vedtektene for gjeldende reguleringsplanen, på det tidspunkt tiltakshaver fremmet søknad om bod, er det ikke 
angitt noe forbud mot oppføring av bod på hytteeiendommene.

SAK10 § 4-1 a åpner for at det uten søknad og tillatelse på bebygd eiendom kan oppføres en bod med inntil 15 
m², maks. møne 3,0 m og maks gesims 2,5 m. Bygget må legges 4,0 m fra nabogrense og min. 1,0 m fra 
bestående bebyggelse. Bygget må ikke nyttes til beboelse.
Forannevnte hjemler at omsøkt bod kunne blitt oppført uten henvendelse til kommunen. At tiltakshaver i sin 
iver i å opptre korrekt, ønsker å informere kommunen om sine planer, bør bli behandlet positivt og med respekt, 
og ikke som i dette tilfellet nærmest som en anklage for ulovlig oppføring av tiltak.

De viser til at det i ettertid er vedtatt en ny reguleringsplan der det fremgår at det kan oppføres bod på inntil 10 
m², og at oppføring av bod på 15 m² krever dispensasjon fra arealplan. Da Dere ikke opplyser hvilken plan Dere 
legger til grunn for Deres påstand, antar vi at det er kommuneplanen av 2011-2022.

Selv om kommuneplanen for Eigersund for tiden 2011-2022 ble vedtatt den 06.06.11 altså dagen før 
tiltakshaver brev til Dere, hevder vi at kommuneplanen for 2007 til 2019 skal legges til grunn for denne saken, 
da planen fra 2011.2022 ikke var alment kjent på det tidspunkt tiltakshaver fremmet sin søknad.

I pkt. 3-12 kommuneplan 2007-2019 omtales begrensninger i bebyggelse av fritidseiendommer. I dette punkt er 
det ikke anført noen forbud mot boder på fritidseiendommene.

I kommuneplanen for 2011-2022 er det i § 2.12 angitt at det i tillegg til fritidsbolig kan oppføres boder på inntil 
10 m² pr. eiendom. Å anvende denne kommuneplanen hevder vi som foran, er feil.

Vi kjenner ikke til den plan de viser til «i ettertid» og må be om å få oppgitt dato for den planen, samtidig som vi 
gjør oppmerksom på at plan vedtatt etter fremmed søknadstidspunkt, ikke kan legges til grunn ved behandling 
av omsøkt tiltak.
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I reguleringsvedtekter til reguleringsplan stadfestet 24.03.86 er det gjort en mindre endring 08.09.09 med 
henvisning til sak 151/09.

Vi har ikke hatt anledning til å lese sak 151/09, men antar det har med § 10 i reguleringsbestemmelsene å 
gjøre. I disse bestemmelser åpnes for oppføring av tilbygg til på inntil 10 m² i forbindelse med innlegging av 
vann og kloakk. Om det er disse 10 m² som legges til grunn for Deres vurdering, hevder vi er direkte 
saksbehandlingsfeil.

Å vise til pbl § 20-1 a i dette tilfellet er etter vår oppfatning galt. Pbl § 20-3 hjemler oppført tilta på 
eiendommen.

De hevder at kommune har plikt til å følge opp alle overtredelser av loven. Det er korrekt at kommunen fra 
Departementet er pålagt slik oppgave.
Å påta seg slike oppgaver stiller store krav til kommunens kunnskap om lovlige og ulovlige tiltak. Motivet må 
ikke, som en i mange tilfeller har inntrykk av, være styrt av kommunenes anledning i en stram 
kommuneøkonomi, å ilegge tiltakshavere overtredelsesgebyr.

I Dere brev forventer Dere ny søknad med frist innen 01.07.14.

Vi hevder at slik tiltakshaver har opptrådt overfor Dere, har Dere ingen hjemmel for Deres påstand om ulovlig 
tiltak og krav om ny søknad.

Eigersund kommune anmodes om å revurdere sin holdning til saken slik den framkommer i Deres brev av 
26.05.14 og imøtekommer tiltakshavers anmodning om ferdigattest for tiltaket. Eventuell annen behandling vil 
bli innklaget til Fylkesmannen i Rogaland slik at han kan få vurdert kommunens saksbehandling og 
lovanvendelse.

Deres snareste tilbakemelding imøteses.

For ordensskyld vedlegges kopi av brev tiltakshaver sendte Dere, og med hennes påskrift etter telefonsamtale 
med Deres saksbehandler Tom Grøsfjell.

Saksbehandlers vurderinger:
Først og fremst er det beklagelig at en restanse har ligget ubesvart i tre år. Det er uvisst hvorfor dette 
har skjedd, men en antar at det er fordi daværende saksbehandler sluttet og at saken ved en inkurie 
ikke er viderefordelt.

Videre er det beklagelig at bygningsmyndighetene må bruke så mye tid og ressurser på et såpass 
beskjedent tiltak. 
Kommunen har imidlertid etter pbl. § 32-1 en plikt til å forfølge overtredelser av plan- og 
bygningsloven. Denne plikten kan bare avstås der overtredelsen er av «mindre betydning».
Det skal påpekes at en slik avståelse ikke automatisk får presedensvirkning i fremtidige søknader om 
tillatelse, men det skaper utvilsomt en forventning om at det er lettere å be om tilgivelse enn 
tillatelse. 
Det må nemlig legges vekt på at kommunestyret i den nylige revideringen av reguleringsplanen har 
funnet at ingen boder skal overstige 10 m² bruksareal, mot lovens utgangspunkt på 15 m². 
Bygningsmyndighetene må dermed legge til grunn at kommunestyret har gjort en konkret vurdering 
om tillatt størrelse på bod.

Rådmannen finner derfor at overtredelsen ikke er av mindre betydning. Kommunen har dermed plikt 
til å forfølge overtredelsen.

Bettikon AS hevder at det er gitt en muntlig tillatelse over telefon av saksbehandler på vegne av 
Byggesakssjefen. 
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En kan vanskelig se at et slikt scenario kan være sannsynlig, både ut fra sakens natur, ordlyden samt 
omstendighetene rundt Byggesakssjefens oppfølgning av boder i Maurholen. 

Bygningsmyndighetene har som følge av bestilling fra Miljøutvalget fulgt opp en rekke ulovlig 
oppførte boder, veger og parkeringsplasser i Maurholen. Spørsmålet om boder i Maurholen var 
dermed velkjent innad i seksjonen, og en ville neppe ha godtatt en slik oppføring overhånden på den 
måten telefonsamtalen gir inntrykk av.

Videre ville saksbehandler hentet frem saken i kommunens saksbehandlingssystem der det ikke er 
registrert noen merknader på saken. Det gir dermed lite mening at saksbehandler «etter å ha funnet 
sakspapirene» skal ha sagt at «bygningssjef Jarle Valle har godkjent søknaden». 
Skrivet var da heller ingen søknad, men et skriv til bygningsmyndighetenes orientering som var 
avhengig av kommunens tilbakemelding for 

Avslutningsvis skal det påpekes at det er et sterkt fokus på skriftlig saksbehandling i Eigersund 
kommune. Det ville derfor være svært uvanlig å gi en slik tillatelse i et så konfliktfylt område.

Dessuten opplyser Byggesakssjefen at han var på ferie på dette tidspunktet og en kan dermed 
vanskelig forstå at tiltakshavers påstander kan være riktig gjengitt.

Rådmannen finner etter dette at den gjengitte uttalelsen må være en total misforståelse og en finner 
ikke å kunne legge til grunn at det er gitt en gyldig, muntlig tillatelse etter plan- og bygningslovens § 
21-4.

Boden er dermed oppført uten kommunal saksbehandling.

Bettikon AS anfører videre at gjeldende reguleringsplan pr. 07.06.11 ikke er til hinder for oppføring 
av bod på 15 m² bruksareal som er lovens utgangspunkt, jamfør SAK10 § 4-1, første ledd bokstav a.
På dette tidspunktet fremgikk det av § 2 i reguleringsplanen at det innenfor byggeområdet «skal 
oppføres hytter».
Rådmannen mener det er grunn til å forstå ordlyden ordrett. Det vil si at det kun kan oppføres hytte 
på den enkelte eiendom.
Ordlyden er med andre ord strengere enn for eksempel «fritidsbebyggelse» som også kan omfatte 
naturlig tilhørende bebyggelse som bod, levegg, gjerde, biloppstillingsplasser og lignende dersom 
ikke annet fremgår uttrykkelig av reguleringsplanen.

Skulle ikke dette være en riktig fortolkning av dagjeldende reguleringsplan, vil den oppførte boden i 
alle tilfelle være i strid med kommuneplanen som ble vedtatt 06.06.11 der det fremgår i § 2.12 at 
boder ikke skal overstige 10 m². Denne bestemmelsen er videreført i gjeldende reguleringsplan.

Bettikon AS anfører i den anledning at det er plangrunnlaget på søknadstidspunktet som skal gjelde. 
Det fremgår som kjent av plan- og bygningsloven § 11-5, første ledd, andre punkt at kommuneplanen 
er bindende fra kommunestyrets vedtak. Det er altså vedtakstidspunktet som er 
Det er kun ved kommunens rettsstridige opptreden at plangrunnlaget på søknadstidspunktet skal 
legges til grunn, for eksempel ved at kommunen ikke behandler en søknad innen 12 uker, men venter 
til en ny reguleringsplan er vedtatt 15 uker etter søknadstidspunktet. Dette er ikke tilfelle i denne 
saken. Riktignok er det aldri fattet vedtak i denne saken, men det er da heller ikke søkt.
Bettikon AS tar dermed feil i sine anførsler, og det kan ikke tillegges vekt at tiltakshaver ikke kjente til 
plangrunnlaget.
Dette medfører at kommuneplanens bestemmelser om bod skal legges til grunn dersom boder ikke 
er omtalt nærmere i reguleringsplanen.
Utfallet er uansett det samme idet bod på 15 m² ikke var tillatt da tiltakshaver utførte arbeidene.
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Rådmannen finner etter dette at oppføringen av boden er en overtredelse av plan- og bygningsloven 
som kan pålegges rettet.
Retting kan skje ved å:

- fjerne boden i sin helhet, eller 
- søke om dispensasjon og tillatelse til oppføring av eksisterende bod, eller 
- fjerne deler av boden og søke om tillatelse til oppføring av bod på 10 m² i samsvar med 

reguleringsplanen.

Tiltakshaver kan vurdere disse mulighetene selv.

Rådmannen finner ikke grunn til å vurdere Bettikon AS sine øvrige anførsler da disse ikke er relevante 
for saken. 

Da tiltakshaver har utført tiltak uten at det foreligger nødvendig tillatelse bør det fattes vedtak om 
overtredelsesgebyr etter plan- og bygningsloven § 32-8, første ledd, bokstav b.
Overtredelsesgebyrets størrelse bør fastsettes med hjemmel i SAK10 § 16-1 (1) bokstav a, nr. 2, til kr. 
10.000,-. 
I utmålingen av gebyrets størrelse er det vektlagt at tiltaket er utført uten søknad og i strid med 
plangrunnlag. Det er ikke gitt at nødvendig dispensasjon kan innvilges.
Maksimalt gebyr etter dette punktet er kr. 25.000,-. På grunn av at tiltaket kan tilbakeføres og kun 
omfatter en for stor bod til en fritidsbolig uten særlige ulemper for omgivelsene, finner ikke 
Rådmannen grunn til å vurdere forholdet strengere.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at overtredelsen følges opp med et varsel om pålegg om retting.

Universell utforming:
Synes ivaretatt.

Naturmangfold:
Synes ivaretatt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsning:
Planteknisk utvalg finner at oppføring av bod på eiendommen gnr. 5 bnr. 132 er av mindre betydning 
og en avstår derfor fra å forfølge ulovligheten.
Det vektlegges at skrivet av 07.06.11 ikke er besvart og dermed kan ha virket som en stilltiende 
aksept for tiltakshavers planlagte arbeider.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-1, andre ledd. Det påpekes at vedtaket 
ikke er et enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand.

~ o ~
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Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
361954 Utsnitt reguleringsplan med bestemmelser
361955 Oversiktskart
180110 Vedrørende oppføring av bod
180112 Situasjonskart
341496 Søknad om ferdigattest bod gnr. 5 bnr. 132 - Maurholen
342934 Vedrørende bod m.m. gnr. 5 bnr. 132 - Jostein Skårland og Irene Pollestad, Maurholen
346837 Angående frittstående bod på gnr. 5 bnr. 132, Maurholen
346838 Vedrørende oppføring av bod

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel
1 U 19.08.2010 147 mottakere... Boder,  Maurholen
2 X 22.10.2010 Situasjonskart fra befaring 26.08.10

3 I 07.06.2011 Irene Pollestad og 
Jostein Skårland Vedrørende oppføring av bod

4 I 15.05.2014 Irene Pollestad Søknad om ferdigattest bod gnr. 5 bnr. 132 -
Maurholen

5 U 26.05.2014 Irene Pollestad Vedrørende bod m.m. gnr. 5 bnr. 132 - Jostein 
Skårland og Irene Pollestad, Maurholen

6 I 17.06.2014 Bettikon AS Angående frittstående bod på gnr. 5 bnr. 132, 
Maurholen

9 X 30.09.2014 Oversiktskart
8 X 30.09.2014 Utsnitt reguleringsplan med bestemmelser

Parter i saken:
            
P Bettikon AS Solhøgda 2 4340 BRYNE
TIL Irene Pollestad og Jostein 

Skårland
Solaveien 26 4307 SANDNES
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Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 et. Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund Telefaks: 51 49 10 38
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

EIGERSUND KOMMUNE
Teknisk avdeling
Seksjon byggesak

  
  

Irene Pollestad

Solaveien 26
4307 SANDNES

Vår ref.: 14/15713 / 10/2191 / GBR-5/132, FA-L42 Dato: 26.05.2014
Saksbehandler: Tom Grøsfjell Direkte telefon: 51 46 83 25 /   
E-post: tom.groesfjell@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Vedrørende bod m.m. gnr. 5 bnr. 132 - Jostein Skårland og Irene Pollestad, 
Maurholen

Viser til Deres anmodning om ferdigattest, mottatt her 15.05.2014 samt henvendelse om bod 
av 07.06.11.

Det fremgikk av skrivet av 07.06.11 at De ville igangsette arbeidet dersom De ikke fikk 
tilbakemelding innen 3 uker. Denne henvendelsen er beklageligvis ikke besvart.
Byggesakssjefen forstår i lys av mottatt anmodning om ferdigattest at boden er oppført.

I den forbindelse vil en minne om at De som tiltakshaver har selv et ansvar og plikt til å påse 
at tiltaket er i samsvar med bestemmelser i eller gitt i medhold av plan- og bygningsloven.

I reguleringsplanen som gjaldt 07.06.11 var det ikke åpnet for å oppføre bod i planområdet.
I ettertid er det vedtatt en ny reguleringsplan der det fremgår at det kan oppføres bod på 
inntil 10 m². 
De oppgir at oppført bod er 15 m², og tiltaket forutsetter dermed dispensasjon fra arealplan.

Kommunens manglende svar gir ingen rettsvirkninger, og boden er oppført uten nødvendig 
tillatelse, jamfør plan- og bygningslovens § 20-1 bokstav a.

Kommunen har plikt til å følge opp alle overtredelser av loven. Før saken tas til behandling 
gjør en oppmerksom på at De kan søke om ettergodkjenning av tiltaket.

Slik fullstendig søknad imøteses snarest og senest innen 01.07.14.

Byggesakssjefen gjør oppmerksom på at gebyrregulativet for Eigersund kommune forutsetter 
at dispensasjonsgebyret kreves inn selv om det gis avslag på søknad om dispensasjon. 
Videre blir avslag på søknad ilagt et gebyr på 60 % av gebyret ved en eventuell tillatelse. 
Dispensasjon fra formål i vedtatt plan og plan- og bygningslovens § 1-8 (byggeforbud i 100 
meters beltet) er kroner 16.800,-. Dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 3-1 
(krav om reguleringsplan i byggeområder) er kroner 7.200,-. For andre dispensasjoner 
faktureres kroner 4.700,-. Det beregnes gebyr for hver dispensasjon.

Seksjon byggesak har besøk og veiledningstid daglig mellom klokken 08:00 – 11:00. For å 
effektivisere saksbehandlingen er det opprettet telefon kalt byggesakshjelpen 51 46 83 00. Her 
treffes en saksbehandler i samme tidsrom. Hvilken saksbehandler som har vakt vil variere. Det må 
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Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 et. Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 49 10 38
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

påregnes noe ventetid. Tiltaket vil medføre raskere behandling av byggesøknader til glede for 
publikum og for Eigersund kommune.

Nyhetsbrev
Eigersund kommune sender jevnlig ut nyhetsbrev på e-post til abonnenter. På denne måten 
vil du kunne holde deg oppdatert på de emnene som måtte interessere deg, enten det er 
politiske papirer eller annet.
Her er linken hvor en kan abonnere på våre nyhetsbrev.
Se: http://www.eigersund.kommune.no/nyhetsbrev.4873607-148494.html

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 01.10.2014
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
14/1932
Journalpostløpenr.:
14/26386

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Randi Haugstad
Førstesekretær
51 46 80 24
randi.haugstad@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
211/14 Planteknisk utvalg 21.10.2014

Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 21.10.2014
  

Sammendrag:
Kopi av ulike skriv/meldinger som utvalget skal orienteres om. 
Dersom utvalget har merknader til det enkelte skriv/melding, må dette gjøres med vedtak etter 
forslag fra et eller flere medlemmer.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Referatsaker som legges frem for utvalget 01.10.2014:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 14/24776 I 08.09.2014 Rogaland 
fylkeskommune

Handlingsplan for fylkesveier i 
Rogaland 2014 - 2017

2 14/25070 I 05.09.2014 Riksantikvaren

Brannsikring tette 
trehusmiljøer - Hauen-området 
- Statsbudsjettet 2014 - søknad 
om tilskudd - Avslag

3 14/18075 I 16.06.2014 Tore Sunde-Rasmussen
Ber om fjerning av nettstasjon 
15273 K4-feltet, Hjortveien 
pga. betydelig trafikal fare

4 14/24817 U 16.09.2014 Tore Sunde-Rasmussen
Vedrørende frisikt og fjerning 
av nettstasjon ved avkjørsel til 
felt K4 Littla Langevatn

5 14/26701 X 03.10.2014 Byggesakssjefen delegert 
02.09.- 02.10.2014
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Vedlegg:

Alle vedlegg som hører til saken: 
Alle vedlegg finnes tilgjengelig på kommunens nettside, politiske saksdokumenter, under det enkelte 
møte – http://www.eigersund.kommune.no/politiske-saksdokumenter – Finn møtet, gå til Dok (Til 
venstre for sakstittel)

Vedlegg:
Dok.nr Tittel på vedlegg
358738 Handlingsplan for fylkesveier i Rogaland 2014 - 2017

359325 Brannsikring tette trehusmiljøer - Hauen-området - Statsbudsjettet 2014 - søknad om 
tilskudd - Avslag

346857 Ber om fjerning av nettstasjon 15273 K4-feltet, Hjortveien pga. betydelig trafikal fare
346858 Bilde
346859 Bilde
346860 Bilde
358854 Vedrørende frisikt og fjerning av nettstasjon ved avkjørsel til felt K4 Littla Langevatn
362576 Byggesakssjefen delegert 02.09. - 02.10.14.doc
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________________________________________________________________ 

Fra:  Jarle Valle 
Sendt: 17.06.2014 
Til:  Til registrering (arkivet) 
Kopi: tore.sunde@wko.no 
Emne: VS: Fjerning av Nettstasjon 15273 K4-feltet 
________________________________________________________________ 

Oversendes arkivet for opprettelse av ny sak.

Trafikal situasjon inn/utkjørsel til felt K4 Littla Langevatn

Med vennlig hilsen

Jarle Valle

Byggesakssjef

Eigersund kommune

All e-post til og fra Eigersund kommune er i utganspunktet journalpliktig etter arkivloven og vil derfor bli 
behandlet som et offentlig saksdokument som andre kan få innsyn i etter offentlighetsloven.

Fra: Tore Sunde-Rasmussen [mailto:tore.sunde@wko.no] 
Sendt: 16. juni 2014 14:34
Til: Jarle Valle
Kopi: Dag Kjetil Tonheim; Asbjørn Herredsvela; 'Ingunn Ege'
Emne: Fjerning av Nettstasjon 15273 K4-feltet

Att: Byggesaksavdelingen Eg. Kommune.

Ang. Nettstasjon  nr. 15273 i K4-feltet i Hjortveien.
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I det jeg  henviser til møte i dag ang. nettstasjonen ber jeg om at nettstasjonen  blir fjernet eventuelt 
flyttet. 

Årsaken til denne henvendelsen er at nettstasjonen  slik den er plassert, utgjør en betydelig trafikal fare. 
Den er plassert slik at frisiktlinjen i hht. gjeldende lovpålagte retningslinjer er blendet. 

Det har, slik som jeg oppfatter det,  vært en viss uoversiktlig saksbehandling mellom kommunens 
representanter og E-verket ved at koordineringen av plasseringen av nettstasjonen  og den 
utbyggingsmessige planløsningen ikke har vært grundig nok.

Ellers er det høyst nødvendig at det anlegges fartsdumper i veibanen i Hjortveien. Dette for å senke farten 
som i dag til tider er meget høy. 

Se også vedlagte bilder. 

Vennlig hilsen

Tore Sunde-Rasmussen

Grøne Bråden 29

4370 Egersund

Norway

Mob.: +47 917 17 325

E-mail: tore.sunde@wko.no <mailto:tore.sunde@wko.no>

www.everest2010.no

www.jagged-globe.no

www.athenas.no/flx/foredragsholdere/tore-rasmussen-foredrag

www.talerforum.no/tore.sunderasmussen <http://www.talerforum.no/tore.sunderasmussen>

www.nko.no

<http://7summits.com/statistics/Sunde-rasmussen>

Side 625 av 638



Side 626 av 638



Side 627 av 638



Side 628 av 638



Besøksadresse: «Sse_Adr2» Telefon: «Sse_Tlf»
Postadresse: «Soa_Adr», «Soa_Postnr» «Soa_Poststed» Telefaks: «Sse_Fax»
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

EIGERSUND KOMMUNE
Teknisk avdeling
Seksjon byggesak

Tore Sunde-Rasmussen   
  

Grøne Bråden 29
4373 EGERSUND

Vår ref.: 14/24817 / 14/381 / GBR-, FA-L42, FA-T34 Dato: 16.09.2014

Saksbehandler: Tom Grøsfjell Direkte telefon: 51 46 83 25 /    

E-post: tom.groesfjell@eigersund.kommune.no Deres ref.: / 

Vedrørende frisikt og fjerning av nettstasjon ved avkjørsel til felt K4 Littla Langevatn

Viser til Deres henvendelse, mottatt her 16.06.14.

En beklager sen tilbakemelding.

De ber om at Dalane Energis nettstasjon på gnr. 47 bnr. 1021 blir fjernet på grunn av hensyn til frisikt 
i avkjørselen fra gnr. 47 bnr. 1022.

Dalane Energi opplyser i skriv mottatt her at nettstasjonen ble oppført i 2003. På dette tidspunktet 
var plasseringen av nettstasjon vist uttrykkelig i reguleringsplankartet. Dalane Energi opplyser at de 
på slikt grunnlag oppførte nettstasjonen uten å forelegge planene for kommunen. Dette er i tråd 
med vanlig praksis.

Utbyggingen av feltet ble godkjent av Byggesakssjefen 10.11.11. På vedtakstidspunktet ble det 
praktisert et frisiktskrav på 2 x 5 meter. Avkjørselen oppfyller dette kravet. Det er i ettertid vedtatt en 
ny kommunal vegnorm der krav til frisiktsone ville vært 3 x 20 meter, men denne vegnormen får ikke 
denne tilbakevirkende kraft.
Avkjørselen er altså opparbeidet i tråd med regelverket som ble praktisert på vedtakstidspunktet.

Byggesakssjefen kan på slikt grunnlag ikke se at det foreligger hjemmel i plan- og bygningsloven til å 
kreve en eksisterende nettstasjon fjernet eller avkjørsel utbedret.
En kan heller ikke se at kommunen skal ha grunn til å bekoste fjerning av nettstasjon på annet 
grunnlag.

En finner etter dette ikke grunn til å forfølge saken videre.

Eigersund kommune anser seg med dette som ferdig med saken.

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
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- 2 -

Besøksadresse: «Sse_Adr2» Telefon: «Sse_Tlf»
Postadresse: «Soa_Adr», «Soa_Postnr» «Soa_Poststed» Telefaks: «Sse_Fax»
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Byggesakssjef

Kopi til:
Dalane energi IKS Postboks 400 4379 EGERSUND
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Byggesakssjefen delegert 02.09.- 02.10.14

Nr Jdato Adm.enh Sbh Møtedato Journaltittel JournalP.ID Saksnr 

'13/455 22 01.09.2014 TBY AHE2 01.09.2014 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 
20-1 - endring av tillatelse - nytt 
ansvarlig foretak - enebolig med 
garasje gnr. 13 bnr. 2673 - Oddleif 
Skandsen, Kabelhusveien 2 C 

'14/23489 '354/14 

'07/3779 26 01.09.2014 TBY ATI 01.09.2014 Tillatelse til tiltak - Takoverbygg 
gnr. 13 bnr. 2203 - Varden 
Andelsbarnehage B/A, Vikingveien 5 

'14/23497 '355/14 

'14/1566 3 01.09.2014 TBY TTO 01.09.2014 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 
20-1- Tilbygg til eksisterende 
bilverksted og nytt salgskontor gnr. 
48 bnr. 57 - Møller Bil Egersund AS, 
Fossveien 4 

'14/21995 '356/14 

'14/1644 2 01.09.2014 TBY AHE2 01.09.2014 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 
20-1 - Rammetillatelse - Riving av 
eksisterende boliger samt oppføring 
av leilighetsbygg med 12 leiligheter 
samt 2 tomannsboliger gnr. 13 bnr. 
354 - Sandbakkveien AS, 
Sandbakkveien 

'14/23538 '357/14 

'14/1558 3 01.09.2014 TBY TTO 01.09.2014 Tillatelse til tiltak etter pbl.§ 
20-1- Oppføring av garasjeanlegg 
gnr. 48 bnr. 122- BB Eiendom 
Egersund AS, Tengs 

'14/23542 '358/14 

'14/1665 2 05.09.2014 TBY ATI 02.09.2014 Tillatelse til tiltak - Riving av 
avløpspumpestasjon samt bygging og 
nedsetting av ny gnr. 13 bnr. 716 

'14/23746 '359/14 

'14/394 4 03.09.2014 TBY JAV 03.09.2014 Tillatelse til tiltak - Bruksendring 
gnr. 60 bnr. 102 - Helge Stensland, 
Jærveien 1337 

'14/19798 '360/14 

'13/1495 10 04.09.2014 TBY TTO 04.09.2014 Godkjenning av ansvarsrett for 
oppmålingsarbeider - gnr. 60 bnr. 
836 tomt 2- Trosavigveien 175 

'14/23913 '361/14 
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Byggesakssjefen delegert 02.09.- 02.10.14

'14/1696 2 05.09.2014 TBY ATI 04.09.2014 Rammetillatelse - Tomannsbolig og 
carporter gnr. 13 bnr. 2698 -
Byggmestrene Larsen & Bjørkeland, 
Mortensknutveien 33 

'14/23921 '362/14 

'14/1695 2 05.09.2014 TBY ATI 04.09.2014 Rammetillatelse - Tomannsbolig og 
carporter gnr. 13 bnr. 2697 -
Byggmestrene Larsen & Birkeland, 
Mortensknutveien 35 

'14/23988 '364/14 

'14/1694 2 05.09.2014 TBY ATI 04.09.2014 Rammetillatelse - Tomannsbolig og 
carporter gnr. 13 bnr. 2696 -
Byggmestrene Larsen & Bjørkeland, 
Mortensknutveien 37 

'14/24010 '365/14 

'14/1693 2 05.09.2014 TBY ATI 05.09.2014 Rammetillatelse - Tomannsbolig og
carporter gnr. 13 bnr. 2692 -
Byggmestrene Larsen & Bjørkeland, 
Mortensknutveien 39 

'14/24038 '366/14 

'14/1625 2 26.09.2014 TBY ATI 05.09.2014 Tillatelse til tiltak - Levegg gnr. 
47 gnr. 964 - Rune Hovland, 
Reinsdyrveien 25 

'14/24127 '367/14 

'14/1688 2 08.09.2014 TBY AHE2 08.09.2014 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 
20-1 - Deling - gnr. 46 bnr. 152, 
Kalvehageveien 

'14/24178 '368/14 

'14/1707 4 08.09.2014 TBY AHE2 08.09.2014 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 
20-1 - Kunstgressbane med lysmaster, 
gjerde og støttemur - gnr. 60 bnr. 
452 - Eigersund kommune, Brunmyrå, 
Hellvik 

'14/24211 '369/14 

'12/1118 6 09.09.2014 TBY ATI 08.09.2014 Tillatelse til tiltak - Sanering 
samt legging ny vann-, spillvann- og 
overvannsledninger gnr. 13 bnr. 67 -
Eigersund kommune, Rundevollsveien 

'14/24259 '370/14 

'14/146 17 09.09.2014 TBY AHE2 09.09.2014 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 
20-1 med dispensasjon - Lagerbygg 
gnr. 60 bnr. 16 - Tom Vassik, 
Trosavikveien 221 

'14/24300 '371/14 
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Byggesakssjefen delegert 02.09.- 02.10.14

'14/1455 5 10.09.2014 TBY ATI 09.09.2014 Tillatelse til tiltak - Deling av 
grunneiendom gnr. 7 bnr. 25 -
Sørvest Holding AS, Svanavågen 30 

'14/24355 '372/14 

'11/1388 15 09.09.2014 TBY TOG 09.09.2014 Dispensasjon/Deling vegareal -
Knarrveien - gnr. 7 bnr. 577, 
Hellvik Hus Hellvik 

'14/24281 '373/14 

'11/1727 15 12.09.2014 TBY ATI 10.09.2014 Delvis igangsettingstillatelse -
Fritidsbolig gnr. 4 bnr. 76 - Frode 
Teigen, Æsane, Hellvik 

'14/24464 '374/14 

'11/1727 14 12.09.2014 TBY ATI 11.09.2014 Tillatelse til rivning -
Fritidsbolig gnr. 4 bnr. 76 - Frode 
Teigen, Æsane, Hellvik 

'14/24463 '376/14 

'14/1763 2 11.09.2014 TBY TOG 11.09.2014 Tillatelse til reseksjonering gnr. 8 
bnr. 371 snr. 2, 3 og 4 

'14/24474 '377/14

'14/1545 2 15.09.2014 TBY TTO 15.09.2014 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 
20-1 - Oppføring av tilbygg gnr. 46 
bnr. 416 - Hafsøveien 19 

'14/24458 '378/14 

'14/1496 3 17.09.2014 TBY TTO 16.09.2014 Tillatelse til tiltak etter pbl.§ 
20-1- Bolig og garasje gnr. 46 bnr. 
1073 - Hellvik Hus AS, Vågsgaten 
34, tomt nr. 1 

'14/22228 '379/14 

'14/1360 8 15.09.2014 TBY JAV 15.09.2014 Tillatelse til endring av tillatelse 
- rekvisisjon av 
oppmålingsforretning gnr. 13 bnr. 46 
- Myllarsveien 

'14/24797 '380/14 

'14/1497 3 17.09.2014 TBY TTO 16.09.2014 Tillatelse til tiltak etter pbl.§ 
20-1- Bolig og garasje gnr. 46 bnr. 
1074 - Hellvik Hus AS, Vågsgaten 36, 
tomt nr. 2 

'14/24801 '381/14 

'14/145 6 16.09.2014 TBY TOG 16.09.2014 Tillatelse til deling - gnr. 60 bnr. 
16, Trosavikveien 221 

'14/24856 '382/14 

'14/1498 3 17.09.2014 TBY TTO 16.09.2014 Tillatelse til tiltak etter pbl.§ 
20-1- Bolig og garasje gnr. 46 bnr. 
1078 - Hellvik Hus AS, 
Kjerjanesveien 3 F, tomt nr. 3 

'14/24803 '383/14 
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Byggesakssjefen delegert 02.09.- 02.10.14

'14/1499 3 17.09.2014 TBY TTO 16.09.2014 Tillatelse til tiltak etter pbl.§ 
20-1- Bolig og carport gnr. 46 bnr. 
1077 - Hellvik Hus AS, 
Kjerjanesveien 3 G, tomt nr. 4 

'14/24804 '384/14 

'14/1500 3 17.09.2014 TBY TTO 16.09.2014 Tillatelse til tiltak etter pbl.§ 
20-1- Bolig og carport gnr. 46 bnr. 
1076 - Hellvik Hus AS, 
Kjerjanesveien 3H, tomt nr. 5 

'14/24809 '385/14 

'14/1501 3 17.09.2014 TBY TTO 16.09.2014 Tillatelse til tiltak etter pbl.§ 
20-1- Bolig og carport gnr. 46 bnr. 
1075 - Hellvik Hus AS, 
Kjerjanesveien 3 J, tomt nr. 6 

'14/24810 '386/14 

'14/1652 2 16.09.2014 TBY ATI 16.09.2014 Tillatelse til tiltak - kvist/påbygg 
gnr. 6 bnr. 29 - Asle Espeland, 
Ytstebrødveien 166 

'14/24930 '387/14 

'14/1503 3 17.09.2014 TBY TTO 16.09.2014 Tillatelse til tiltak etter pbl.§ 
20-1- Vertikaldelt tomannsbolig og 
dobbel garasje gnr. 46 bnr.1079 -
Hellvik Hus AS, Kjerjanesveien 3 D 
og E, tomt nr.7 og 8 

'14/24812 '388/14 

'14/1508 3 29.09.2014 TBY TTO 16.09.2014 Tillatelse til tiltak etter pbl.§ 
20-1- Bolig og carport gnr. 46 bnr. 
1080 - Hellvik Hus AS, 
Kjerjanesveien 3 C, tomt nr. 9 

'14/24813 '389/14 

'14/1507 3 17.09.2014 TBY TTO 16.09.2014 Tillatelse til tiltak etter pbl.§ 
20-1- Bolig og carport gnr. 46 bnr. 
1081 - Hellvik Hus AS, 
Kjerjanesveien 3 B , tomt nr. 10 

'14/24814 '390/14 

'14/1506 3 17.09.2014 TBY TTO 16.09.2014 Tillatelse til tiltak etter pbl.§ 
20-1- Bolig og carport gnr. 46 
bnr.1082 - Hellvik Hus AS, 
Kjerjanesveien 3 A, tomt nr.11 

'14/24815 '391/14 

'14/770 5 17.09.2014 TBY ATI 16.09.2014 Tillatelse til endring -
Parkeringsplass gnr. 47 bnr. 246 -
DT-Eiendom AS, Jernbaneveien 34 

'14/24968 '392/14 
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Byggesakssjefen delegert 02.09.- 02.10.14

'14/1050 7 16.09.2014 TBY ATI 16.09.2014 Tillatelse til tiltak -
Fasadeendring gnr. 60 bnr. 110 -
Rafal Rysiewich, Jærveien 1227 

'14/24969 '393/14 

'13/2433 25 17.09.2014 TBY AHE2 17.09.2014 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 
20-1 - endring av tillatelse - pipe 
- bolighus - gnr. 60 bnr. 824 -
Hellvik Byggservice AS, Hellvik 

'14/25017 '394/14 

'13/1920 18 17.09.2014 TBY TOG 17.09.2014 Tillatelse til endring - Utomhusplan 
- Ny bolig samt riving eksisterende 
bolig gnr. 13 bnr. 398 - Oddbjørn 
Mong, Heggdalsveien 122 

'14/25106 '395/14 

'14/1782 2 17.09.2014 TBY AHE2 17.09.2014 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 
20-1 - Deling og oppretting av ny 
grunneiendom - gnr. 60 bnr. 43 -
Helen Fredriksen Hegdal, Ærfuglveien 

'14/25107 '396/14 

'14/1263 12 17.09.2014 TBY TTO 17.09.2014 Godkjenning av ansvarsrett -
Bruksendring til garasje/ leilighet 
gnr. 8 bnr. 66 - Dag Costa -
Hovlandsveien 116 

'14/25117 '397/14 

'13/312 27 18.09.2014 TBY TOG 18.09.2014 Igangsettingstillatelse til deler av 
tiltaket - Fasadeendring gnr. 13 
bnr. 1508 - Roxman Eiendom AS, 
Nytorget 2 

'14/25201 '398/14 

'14/1524 5 18.09.2014 TBY AHE2 18.09.2014 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 
20-1 - Påbygg - Hagestue/levegg gnr. 
8 bnr. 222 - Kystbygg AS, 
Hamraneveien 9 

'14/25205 '399/14 

'12/1957 17 19.09.2014 TBY JAV 19.09.2014 Tillatelse til tiltak - Oppføring av 
bolig gnr. 58 bnr. 5, Nedre 
Hellandsveien 45 

'14/25206 '400/14 

'14/1649 2 19.09.2014 TBY TOG 19.09.2014 Tillatelse til utslipp av avløpsvann 
gnr. 31 bnr. 27 - Arild Ask, 
Kvernfallvegen 12

'14/25188 '401/14 
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Byggesakssjefen delegert 02.09.- 02.10.14

'14/1792 2 19.09.2014 TBY AHE2 19.09.2014 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 
20-1 - Innløsning av festetomt og 
oppretting av grunneiendom - gnr. 
116 bnr. 2 festenr. 22 - Nils Olav 
Lyse, Egelandsdalen 

'14/25296 '402/14 

'14/1700 5 19.09.2014 TBY JAV 19.09.2014 Tillatelse til oppføring av 
forstøtningsmur gnr. 13 bnr. 2700 -
Mortensknutveien 29 

'14/25317 '403/14 

'11/1727 17 24.09.2014 TBY TOG 24.09.2014 Igangsettingstillatelse for deler av 
tiltaket - Betongarbeider -
Fritidsbolig - gnr. 4 bnr. 76 -
Frode Teigen, Æsane, Hellvik 

'14/25693 '404/14 

'14/146 20 25.09.2014 TBY AHE2 25.09.2014 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 
20-1 - Godkjenning av ansvarsrett -
Lagerbygg gnr. 60 bnr. 16 - Tom 
Vassik, Trosavikveien 221 

'14/25803 '405/14 

'14/1064 11 26.09.2014 TBY ATI 26.09.2014 Igangsettingstillatelse for deler av 
tiltak - Opparbeidelse av boligfelt 
gnr. 60 bnr. 7, 21 - Hellviksveien 

'14/26045 '406/14 

'14/797 6 29.09.2014 TBY TTO 29.09.2014 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 
20-1 - Midlertidig telthall gnr. 47 
bnr. 26, 816 - Verktøy & Industri 
AS, Langholmen 

'14/25912 '407/14 

'14/841 9 29.09.2014 TBY JAV 29.09.2014 Igangsettingstillatelse gnr. 5 bnr. 
256 - Saurdalsbakken 5 

'14/26087 '408/14 

'14/1657 3 02.10.2014 TBY TTO 02.10.2014 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 
20-1- Fasadeendring gnr. 13 bnr. 
1747 - Eileen Mortensen, 
Aarstadgaten 6 

'14/25918 '409/14 

'14/1835 2 02.10.2014 TBY AHE2 02.10.2014 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 
20-1- Innløsning av festetomt og 
oppretting av grunneiendom - gnr. 
116 bnr. 2 festenr. 21, Margareth 
Aasland Rasmussen, Egelandsdalen 

'14/26586 '410/14 
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Oversikt over planteknisk utvalgs faste medlemmer  
for valgperioden 2011 – 2015  

 
 
 
 Planteknisk utvalg 
 

 11 representanter    Telefon E-post    

 Leder: Bjørn Reidar Berentsen  Husabøveien 10 4371 EGERSUND AP 900 32 438 br.berentsen@gmail.com 

       

Nestleder: Kjell Vidar Nygård  Trosavigveien 218 4375 HELLVIK H 932 36 261 kvn@euv.no 

       

       

 ARBEIDERPARTIET   3 representanter      

       

 Bjørn Reidar Berentsen  Husabøveien 10 4371 EGERSUND AP 900 32 438 br.berentsen@gmail.com 

 Renate Tråsavik  Sandakergaten 9 4370 EGERSUND AP 915 12 135 r.traasavik@gmail.com 

 Roger Sæstad  Tondylveidn 10 4371 EGERSUND AP 916 80 234 tondyld@hotmail.com 

       

 FREMSKRITTSPARTIET  1 representant      

       

 May Helen Hetland Ervik  Korvettveien 19 4374 EGERSUND FRP 993 38 850 may.ervik@egersund.frp.no 

       

 HØYRE  3 representanter      

       

 Bjørn Carlsen  Trosavigveien 37 4375 HELLVIK H 924 31 719 Bjorn.Carlsen@no.bp.com 

 Astrid Hetland Robertson  Kråkefjellveien 28 4370 EGERSUND  H 917 16 638 astrid@pronav.no 
 Kjell Vidar Nygård  Trosavigveien 218 4375 HELLVIK H 932 36 261 kvn@euv.no 

       

       

 KRISTELIG FOLKEPARTI  2 representanter      

       

 Alf Tore Sæstad  Heggdalsveien 123 4372 EGERSUND KrF 456 37 400 at-saest@online.no 

 Bente Skåra Gunvaldsen  Nedre Sandbakkevei 2A 4370 EGERSUND KrF 976 55 069 bente2309@gmail.com 

       

 SENTERPARTIET 1 representant      

       

 Tor Olav Gya  Gyaveien 90 4376 HELLELAND SP 900 43 569 t-o-gya@hotmail.com 

       

       

VENSTRE 1 representant      

       

 Britt L. Kvassheim  Nyvollsveien 10 4370 EGERSUND V 480 32 787 brit.larssen.kvassheim@gmail.com 

       

 
 
 
 
 
 
10.01.2014 
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Politisk sekretariat 
 
Sekretariatet har bl.a ansvaret for å yte service til kommunens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene for 
kommunestyret, formannskapet, planteknisk utvalg, administrasjonsutvalget, felles brukerutvalg og særskilt 
klagenemnd.  
 
Det er politisk sekretariat som har den praktiske oppgaven med oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter, 
publisering, protokoll m.m. Utvalgslederen har imidlertid ansvaret for å godkjenne sakslisten før utsendelse. 
 
Ønsker du kopi av saksdokumenter til noen av sakene i kommunestyret, formannskap eller noen av utvalgene, evt at 
du har andre spørsmål angående politiske utvalg, kan du kontakte oss i sekretariatet. Du finner også saksdokumenter 
til det enkelte møte på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk   

Faglige spørsmål om enkelte saker bør rettes til den enkelte saksbehandler. Dersom du ikke vet hvem som er 
saksbehandler, vil vi hjelpe deg frem til rette vedkommende. 
 
Organisatorisk ligger politisk sekretariat i Seksjon interne tjenester i Sentraladministrasjonen. Seksjonen ledes av 
informasjonssjefen. 
 
 
 
Adresse / telefonnr. m.m. 
Postadresse:      Besøksadresse: 
Politiske sekretariat, Eigersund kommune   Postboks 580, 4379 Egersund 
       Rådhusets 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4270 Egersund.  
 
Telefaks: 51 46 80 97 
 
Følg kommunen på Facebook: www.facebook.com/eigersund og Twitter: @EigersundK  
 
 
Navn Direkte telefon E-post Sekretær for utvalg 
Informasjonssjef 
Leif E Broch 
 

51 46 80 23 /  
Mob.:908 81 568 

leif.broch@eigersund.kommune.no  Kommunestyre, formannskap, 
særskilt klagenemnd. 

Politisk sekretær  
Randi Haugstad 
 

51 46 80 24 
Mob.:993 96 623 

randi.haugstad@eigersund.kommune.no Planteknisk utvalg, felles 
brukerutvalg, arbeidsmiljøutvalget, 

Politisk sekretær 
Målfrid Espeland 
 

51 46 80 25 
Mob.:901 33 107 

maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no  Trykking, publisering, 
oppsett/oppfølging, samt 
kontaktperson for forfall til 
kommunestyre og formannskap. 

Politisk sekretær 
Irene Randen 

51 46 80 45 
Mob.:489 98 285 

irene.randen@eigersund.kommune.no  Administrasjonsutvalget, avlønning 
og økonomi. 

 
 

   

 
Kontrollutvalget  
 
Fordi kontrollutvalget har en kontrollfunksjon av både administrasjonen og revisjonen, kan ikke politisk sekretariat ha 
sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalget. Kontrollutvalget har derfor sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS – 
Stavanger. 
 
Bjørn Martin Øvrebø 454 52 460 kontrollutvalget@eigersund.kommune.no Kontrollutvalget.  
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