
EIGERSUND KOMMUNE 
Planteknisk utvalg 

INNKALLING

Utvalg:  Planteknisk utvalg   
Møtested:  Formannskapssalen   
Dato:  21.03.2017  Tidspunkt – NB!:  Kl. 09:00 

BEFARING – MANDAG 20.03.17: 

Kl  13.00    Avreise fra rådhuset. 

Kl  13.20  Sak 58/17  Søknad om dispensasjon ‐ deling av grunneiendom for oppretting av 
parkeringsplasser ‐  gnr. 7 bnr. 1  ‐ Harald Magne Leidland , Leidland 

Kl  13.40  Sak 61/17  Klagebehandling ‐ rammetillatelse til tilbygg til driftsbygning for ammekyr 
gnr. 3 bnr. 14 ‐ Alf Magne Seglem, Segleimsveien 59, Eigerøy 

Kl  14.00  Sak 53/17 
Søknad om fradeling av parsell med sjøbu og parsell med bolig  fra 
gnr./bnr.  9/2 – Hans og Anny Sæstad  – dispensasjon fra plankrav  med 
mer.  ‐ Løyningsveien 51 

Kl  14.20  Sak 54/17 
Søknad om dispensasjon for fradeling av parsell med formål fritidsbolig fra 
gnr./bnr.  9/3 – Tone Sæstad ‐ Løyningsveien 103 

Kl  14.50  Sak 55/17 
Høringsuttalelse ‐ Søknad om driftskonsesjon ‐ Hovland industriområde ‐ 
gnr. 8 bnr. 440 m.fl. ‐ T. Holand Maskin AS, 

Kl  15.30  Sak 59/17 
Søknad om dispensasjon  ‐ deling for oppretting av ny grunneiendom gnr. 
47 bnr. 13, Helga Eie Pettersen og Arvid Eie, Eie 

Kl  15.50  Sak 62/17 
Søknad om fasadeendring/kledning‐bolig gnr. 13 bnr. 1568 ‐ Torger T. 
Myklebust, Mosbekkgaten 11 

Kl  16.10  Sak 49/17 
Endring av del av detaljregulering for Årstaddalen (6‐1) gnr. 13 bnr. 433, 
284 m.fl. Første gangs behandling 

Kl  16.50  Sak 60/17 
Søknad om dispensasjon ‐ deling av grunneiendom gnr. 60 bnr. 33 ‐ Torill 
Tråsavik, Trosavigveien 203, Hellvik 

Kl  17.20  Sak 43/17 
2. gangs behandling ‐ reguleringsendring av detaljregulering Hellvik ‐
Launes, turveg, fritidsbolig mv.

Møtestart Formannskapssalen tirsdag 21.03.17 ‐ kl. 09.00 

   Befaringstidspunkt er å regne som ca. tidspunkt, det må regnes minimum +/‐  15 min. hver vei.  

Saksliste: 
Sak nr.  Sakstittel  Åpen/Lukket 

043/17 
2. gangs behandling ‐ reguleringsendring av detaljregulering Hellvik ‐
Launes, turveg, fritidsbolig mv.

Åpen 

044/17 
Prinsippsak ‐ status og videre oppfølging av flomtiltak i Lundeåna og 
Eideåna 

Åpen 

045/17 
Ny behandling ‐ Reviderte gebyrer etter plan‐ og bygningsloven, lov om 
eierseksjoner og forskrift om begrensning av forurensning ‐ byggesak 
2017 

Åpen 

046/17 
Status for kommunal bygningsmasse, seksjon bygg og 

eiendomsforvaltning og utbedring av akutte forhold.    ETTERSENDES 
Åpen 

047/17  Eigerøy skole, reduksjon av areal og kostnader  Åpen 
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048/17  Godkjenning av møteprotokoll fra Planteknisk utvalgs møte 14.02.17  Åpen 

049/17 
Endring av del av detaljregulering for Årstaddalen (6‐1) gnr. 13 bnr. 433, 
284 m.fl. Første gangs behandling 

Åpen 

050/17 
Detaljregulering for Ribelen masseuttak og deponi gnr. 16 bnr. 5 ‐ 
Puntervoll  i Eigersund kommune 1‐gangsbehandling. 

Åpen 

051/17 

Søknad om dispensasjon for fradeling av to parseller som tilleggsareal 
til boligeiendommen gnr. 43, bnr. 17 ‐  gnr. 43, bnr. 2 ‐  Målfrid og 
Harald Røkenes ‐ Svinlandsveien 19, 4373 Egersund – 2. gangs 
behandling 

Åpen 

052/17 
Søknad om konsesjon til å beholde/eie gnr. 82 bnr. 2, 4, 11 og gnr. 81 
bnr. 3 og 18 ‐ Ted Ove Slettebø 

Åpen 

053/17 
Søknad om fradeling av parsell med sjøbu og parsell med bolig  fra 
gnr./bnr.  9/2 – Hans og Anny Sæstad  – dispensasjon fra plankrav  med 
mer.  ‐ Løyningsveien 51 

Åpen 

054/17 
Søknad om dispensasjon for fradeling av parsell med formål fritidsbolig 
fra gnr./bnr.  9/3 – Tone Sæstad ‐ Løyningsveien 103 

Åpen 

055/17 
Høringsuttalelse ‐ Søknad om driftskonsesjon ‐ Hovland industriområde 
‐ gnr. 8 bnr. 440 m.fl. ‐ T. Holand Maskin AS, 

Åpen 

056/17  Klage ‐ avslag dispensasjon takform ‐ gnr. 12 bnr. 398 ‐ Bruviksveien 1  Åpen 

057/17 
Klage ‐ bruksendring og fasadeendring gnr. 46 bnr. 660 ‐ Omar Atayee, 
Gamleveien 46 

Åpen 

058/17 
Søknad om dispensasjon ‐ deling av grunneiendom for oppretting av 
parkeringsplasser ‐  gnr. 7 bnr. 1  ‐ Harald Magne Leidland, Leidland 

Åpen 

059/17 
Søknad om dispensasjon ‐ deling for oppretting av ny grunneiendom 
gnr. 47 bnr. 13, Helga Eie Pettersen og Arvid Eie, Eie 

Åpen 

060/17 
Søknad om dispensasjon ‐ deling av grunneiendom gnr. 60 bnr. 33 ‐ 
Torill Tråsavik, Trosavigveien 203, Hellvik 

Åpen 

061/17 
Klagebehandling ‐ rammetillatelse til tilbygg til driftsbygning for 
ammekyr gnr. 3 bnr. 14 ‐ Alf Magne Seglem, Segleimsveien 59, Eigerøy 

Åpen 

062/17 
Søknad om fasadeendring/kledning‐bolig gnr. 13 bnr. 1568 ‐ Torger T. 
Myklebust, Mosbekkgaten 11 

Åpen 

063/17  Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 21.03.17  Åpen 

064/17  Spørsmål og orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 21.03.17  Åpen 

 
 
 
Eigersund, 9. mars 2017 

 
Kjell Vidar Nygård   
Utvalgsleder 

 
Randi Haugstad 

  Utvalgsekretær 
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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. 993 96 623 til Randi Haugstad 
 
Følgende vararepresentant kalles inn for fast medlem med forfall: 
‐ Anna Nodland (AP) for Tove Helen Løyning (AP) 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
 
 

Kommunestyremøte  27. mars  Frist for endring:  Onsdag 8. mars 

 

Parti  Sted  Dag  Dato  Tid kl. 

AP  Arbeidernes Hus.  Torsdag  16. mars  19:30 

FRP  Formannskapssalen, rådhuset  Mandag  13. mars  18:00 

H  Sjømannsfor. lokale, Peder Clausensgt.  Tirsdag  14. mars  18:00 

KRF  Kantinen, rådhuset  Torsdag  16. mars  19:00 

SP  Formannskapssalen, rådhuset   Onsdag  15. mars  19:30 

SV  Kantinen,  rådhuset   Tirsdag  14. mars  18:30 

V  Formannskapssalen, rådhuset  Torsdag   16.. mars  20:00 

 

 
 
Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen. 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:  03.03.2017 
Arkiv: : PL - 19910004, FA - L12, 
GBR - 5/10 
Arkivsaksnr.: 08/4507 
Journalpostløpenr.: 17/2226 

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

Sentraladministrasjonen 
Plankontoret 
Magne Eikanger 
Planrådgiver 
51 46 83 24 
magne.eikanger@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato 
043/17 Planteknisk utvalg 21.03.2017 
035/17 Kommunestyret 27.03.2017 
 
 
2. gangs behandling - reguleringsendring av detaljregulering Hellvik - Launes, 
turveg, fritidsbolig mv. 
 
Sammendrag: 
 
Plankontoret har fått utarbeidet forslag til reguleringsendring / detaljregulering for turveg på 
gammel jernbanelinje Hellvik - Launes. Hensikten med planforslaget er bl.a. å regulere inn bevaring 
av bygninger og anlegg, samt å regulere inn 4 helt nye fritidsboliger i tråd med kommuneplanen og 
videreføring av en ubebygd fritidsboligtomt i FF10, samt justering av bestemmelsene som gir rom for 
uthus / bod i tråd med kommuneplanen. Videre åpnes det for å kunne bygge på eksisterende 
fritidsboliger i planområdet med inntil 10 m2 for å få rom for bad / toalett. Dette kommer i tillegg til 
en generell størrelse på 60 m2 og 75 m2, jfr. bestemmelsene.  
Saken ble lagt frem til politisk behandling i Planteknisk utvalg den 12.06.12, sak 099/12. Utvalget 
vedtok å sende planforslaget ut på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. Reguleringsendringen 
ble lagt ut til offentlig ettersyn på ettersommeren 2012, og det kom inn en del merknader, samt to 
innsigelser fra myndighetsorganer som har innsigelseskompetanse. Disse to innsigelsene er nå tatt 
hensyn til og plandokumentene er endret slik at innsigelsene er trukket. Det er også gjort noen andre 
justeringer. 
I desember 2012 ble forvaltningsplanen som Jernbaneverket hadde utarbeidet lagt ut til offentlig 
ettersyn. Også i den forbindelse kom det inn noen merknader. Det har i tiden fra 2012 blitt arbeidet 
med planen. 
Friluftsområder/friområder og lignende videreføres i all hovedsak som i gjeldende reguleringsplan. 
Det er differensiert noe, jfr. plankart. Det er ikke åpnet opp for ny fritidsbebyggelse som vil være i 
strid med kommuneplanen. 
Ettersom det hadde gått 4 år siden vedtaket i Planteknisk utvalg ble fattet, at det har blitt gjort 
endringer som følge av tidligere innsigelser, og ettersom det har kommet til en del nye parter som 
følge av eierskifte, fant rådmannen det rett å legge reguleringsendringen ut til offentlig ettersyn på 
ny før saken fremmes for 2. gangs behandling i Planteknisk utvalg og deretter Kommunestyret. 
Planen lå til offentlig ettersyn / høring i perioden 17.11.16 til 15.01.17. I tillegg til de 15 merknadene 
som kom inn i 2012/2013, hvorav 2 innsigelser, kom det inn 11 nye merknader. Det er ingen 
innsigelser til det planforslaget som nylig var på høring. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Forslag til reguleringsendring / detaljregulering for turveg på gammel jernbanelinje Hellvik - Launes 
med kart datert den 21.10.16 og bestemmelser datert den 01.03.17 og planbeskrivelse fra 2012 
vedtas som fremlagt, med følgende endringer: 

1. Dato på reguleringsplan endres til dato for Kommunestyrets vedtak 
2. I tegnforklaringen endres «Gang- og sykkelveg» til «Turveg» 
3. Navet på reguleringsplankartet endres til: «Reguleringsendring av detaljregulering Hellvik – 

Launes, turveg, fritidsboliger mv.»  

Også forvaltningsplan for del av Jærbanen og Maurholen vokterbolig, sist revidert i november 2016 
vedtas. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12. 
 
 

 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 
Saksgang: 
Planteknisk utvalg innstiller til Kommunestyret som fatter vedtak i saken. 
 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
Som det fremkommer av punkt 2 nedenfor, er det flere eksisterende planer som blir berørt av denne 
reguleringsendringen. Disse reguleringsplanene er vedtatt politisk. 
 
12.06.2012 Planteknisk utvalg 
 
PTU-099/12 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsplan for strekningen Eide - Maurholen – Hellvik, turveg langs den gamle 
Jærbanetraseen, med tilhørende kart og bestemmelser legges ut til offentlig ettersyn slik den er 
fremlagt med reguleringskart datert 22.05.12 og bestemmelser datert 21.05.12 med følgende 
endring: 

§ 5 – Tilegg, Fritidsbebyggelse – frittliggende: 
        Det henvises til tidligere planer i området når det gjelder tilbygg på hyttene når  
        det gjelder tilknytning til offentlig vann- og avløp. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10. 

 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
Presentasjon av planområdet 
Forslag til detaljregulering for turveg på gammel jernbanelinje Hellvik - Launes har vært på offentlig 
ettersyn og høring til berørte myndigheter, parter o.l. Det varslede planområdet ligger innenfor den 
stiplede streken som er vist på kartet: 
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1. Planstatus for området

1.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
På gjeldende kommuneplan er området vist som byggeområde for fritidsbebyggelse, nåværende og 
framtidige friområder, LNF-område, område for særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag for NFFF, 
område for natur, friluftsliv, ferdsel og fiske, ferdselsområde, viktige ledd i kommunikasjonssystemet, 
gang- og sykkelveg og jernbane. 

De foreslåtte reguleringsformålene er i samsvar med kommuneplanen. 

1.2 Reguleringsplaner 
Området omfattes i dag av flere reguleringsplaner: 

· Reguleringsplan for Gang- og sykkelveg på gammel jernbanelinje Hellvik – Launes m.m., som ble
vedtatt av Kommunestyret 30.08.93 og seinere endret.

· Reguleringsplan for Lauåsen med tilhørende arealer, vedtatt av Kommunestyret 11.10.99.
· Reguleringsplan for gnr. 59, bnr. 4 Maurholen, vedtatt av Kommunestyret 26.02.07, revidert

07.11.07.
· Reguleringsplan for gnr. 60, bnr. 47 og 584, vedtatt av Formannskapet 09.05.96.
· Reguleringsplan for Maurholen, gnr. 5, bnr. 10, 14, 23, 24, 7, 20, 36, 26, 31,

vedtatt av Kommunestyret 18.02.91 med seinere revisjoner. 

2. Presentasjon av planforslaget

Forslag til detaljregulering / reguleringsendring for turveg på gammel jernbanelinje Hellvik - Launes. 
Bakgrunn for saken og beskrivelse av tiltaket fremgår av forslaget med tilhørende beskrivelse.  

Eksisterende bebyggelse: 
Det er en del fritidsboliger i planområdet. I tillegg er det en tidligere vokterbolig med tilhørende 
uthus på Maurholen stasjon og tilsvarende på Launes. 

Ny bebyggelse 
Det foreslås at det kan bygges 4 helt nye fritidsboliger i tråd med kommuneplanen og videreføring av 
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en ubebygd fritidsboligtomt i FF10, samt justering av bestemmelsene som gir rom for uthus / bod i 
tråd med kommuneplanen, samt at det kan bygges til inntil 10 m2 på fritidsboliger for å gi rom for 
bad / toalett, og dessuten bod på inntil 10 m2. 

Andre forhold som bør nevnes spesielt 
I tillegg til reguleringsplanen fremmes også en forvaltningsplan for Maurholen stasjonsområde. 
Denne planen er oppdatert i november 2016. 

3. Hensikt med reguleringen / omreguleringen

Hensikten med planforslaget er å regulere inn 4 helt nye fritidsboliger i tråd med kommuneplanen og 
videreføring av en ubebygd fritidsboligtomt i FF10, samt justering av bestemmelsene som gir rom for 
uthus / bod i tråd med kommuneplanen. Videre åpnes det for å kunne bygge på eksisterende 
fritidsboliger i planområdet med inntil 10 m2 for å få rom for bad / toalett. Dette kommer i tillegg til 
en generell størrelse på 60 m2 og 75 m2, jfr. bestemmelsene. 

4. Forhold til overordnete planer

Planforslaget er i tråd med overordnete planer. Området er i kommuneplanens arealdel for perioden 
2011 - 2022, avsatt til arealformålene byggeområde for fritidsbebyggelse, nåværende og framtidige 
friområder, LNF-område, område for særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag for NFFF, område for 
natur, friluftsliv, ferdsel og fiske, ferdselsområde, viktige ledd i kommunikasjonssystemet, gang- og 
sykkelveg og jernbane. 

5. Førstegangs behandling

Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Planteknisk utvalg den 12.06.12, sak 099/12. Utvalget 
vedtok å fremme saken og sende den på høring og legge den ut til offentlig ettersyn.  

6. Endringer etter førstegangsbehandling

Etter vedtaket i Planteknisk utvalg den 12.06.12 ble planforslaget lagt ut til offentlig ettersyn / høring 
sommeren 2012. Det kom inn innsigelse både fra Fylkesmannen i Rogaland og fra Rogaland 
fylkeskommune (kulturseksjonen). I desember 2012 ble forvaltningsplanen for området ved tidligere 
vokterboligen i Maurholen lagt ut til offentlig ettersyn / høring.  

Det er i ettertid blitt arbeidet med å finne løsninger som gjør at innsigelsene kunne trekkes, samt 
med nødvendige oppdateringer av både reguleringsplankartet, reguleringsbestemmelsene, 
forvaltningsplanen mv. 

I perioden fra 17.11.16 til 15.01.17 var de nye dokumentene ute til offentlig ettersyn / høring. 
Begrunnelsen for denne ekstra runden med offentlig ettersyn / høring var bl.a. at det har kommet til 
flere nye parter ettersom det har gått 4 år siden planen var på offentlig ettersyn / høring og for å få 
offentlig ettersyn av de endringene som måtte gjøres for å få trukket innsigelsene fra 2012. 

De viktigste endringer etter førstegangsbehandling er: 
Reguleringsplankartet: 

· Deler av området for fritidsboliger ved Kvidingsvatnet er tatt ut av planforslaget ettersom det
her er en egen reguleringsplan med egne bestemmelser

· Bevaringsområdet ved Maurholen stasjon er vist i samsvar med krav fra Rogaland
fylkeskommune, kulturseksjonen
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· Et uthus på gnr. 7, bnr. 168, som er lovlig bygget er vist som uthus 
· Bevaringsområdet på Launes er tatt ut av planforslaget i samråd med Rogaland 

fylkeskommune, kulturseksjonen 

Reguleringsbestemmelsene: 
· § 7. Her er det tatt inn presiseringer om skjøtsel og inngrep i grunnen 
· § 8. Her er det tatt inn presiseringer når det gjelder inngrep i grunnen 
· § 9. Her er det tatt inn presiseringer når det gjelder tiltak i sjø 
· § 12. Deler av interiøret på vokterboligen på Maurholen stasjon skal bevares. 
· § 12. Presisering av at det skal utarbeides vedlikeholdsprogram for voktereiendommen og 

skjødselplan for den gamle banetraseen og formidlingsplan for området. 
· § 13. Bestemmelser tilknyttet område som er båndlagt etter lov om kulturminnevern 

 
7. Høring og offentlig ettersyn 

Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet fra den 17.11.16 til den 15.01.17 og sendt på 
høring til berørte grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter med brev den 17.11.16 og 
gjort kjent gjennom Dalane Tidende og tilgjengelig på kommunens hjemmesider, med frist for 
merknader den 15.01.17. 
 
Det kom inn totalt 15 uttalelser ved høringene i 2012 og 2013, og ytterligere 11 merknader ved 
høringen i 2016/2017. Disse følger saken som utrykte vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er 
referert nedenfor. 
 
7.1 Innsendte merknader 
V.nr  Fra Innhold/tema J/N/E/O/D 

Offentlige merknader 

  Fylkesmannen i Rogaland. 2012 - 
1 

Innsigelse. Faglige råd. Merknader. O / J / N 

  Fylkesmannen I Rogaland. 2016 Faglige råd N / J 

  Rogaland fylkeskommune, 
regionalplan. 2012 - 1 

Merknad O 

  Rogaland fylkeskommune, 
kultur-seksjonen. To uttalelser. 
2012 - 1 

Innsigelse. Merknader E / J / N 

  Rogaland fylkeskommune, 
kultur-seksjonen. 2012 - 2 

Merknad J / O 

  Rogaland fylkeskommune, 
kulturseksjonen. 2016 

Merknader E / J 

  Statens Vegvesen. 2012 - 1 Merknader E 

  Statens vegvesen. 2016 Ingen merknader E 

  Jernbaneverket. 2012 - 1 Ingen merknader O 
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  Rom Eiendom. 2016 Merknader E / J 

  Bane Nor. 2016  Merknader J 

  Fiskeridirektoratet. 2012 - 1 Merknader E / N 

  Fiskeridirektoratet. 2016 Ingen merknader E 

  Kystverket. 2012 - 1 Merknader E 

  Kystverket. 2016 Merknader E / N / J 

  NVE. 2016 Ingen merknader E 

  Felles brukerutvalg. 2012 - 1 Merknader E 

  Felles brukerutvalg. 2012 - 2 Merknader E 

  Felles brukerutvalg. 2016 Ingen merknader O 

  Vei- og utemiljøsjefen. To uttalelser 
2016 

Merknader J 

Private merknader 

  Fiskarlaget Vest. 2012 - 1 Merknader E 

2. Liv Tone og Rolf Øyumshagen. 
2012 - 1 

Merknader N 

3. Advokatene Borgersen & 
Eliassen. 2012 - 1 

Merknader E / N / J / D 

4. Advokatene Borgersen & 
Eliassen. To uttalelser 2012 - 2 

Merknader N 

5. Advokatene Borgersen & 
Eliassen. 2012 - 2 

Merknader O 

6. Advokatene Bergersen & Eliassen. 
To uttalelser 2016 

Merknader E / N / D / J 

 
  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 

  Fylkesmannen i 
Rogaland 2012 

· I planen er det sett en 
størrrelsesbegrensning på 
henholdsvis 60 og 75 m2 BYA. I 
tillegg kan hyttene utvides med 
10 m2 for bad /WC og 

O 
 
 
 
 

Tas til orientering. 
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frittliggende bod på 10 m2. 
Særlig for hyttene i 
strandsonen vil dette gi større 
privatiserende virkning 

· Fylkesmannen fremmer 
innsigelse mot hyttestørrelsen 
for FF1 – FF7 på grunn av 
strandsonevernet. Etablering 
av bod og tilrettelegging for 
bad må skje innenfor 60 m2 
BYA. 

 
 

· Fylkesmannen kommer med 
faglig råd om at det ikke åpnes 
for frittliggende boder for 
områdene FF1 – FF 7. 

· Fylkesmannen kommer med 
faglig råd når det gjelder 
planformål i utearealene rundt 
fritidsboligene. Anbefaler 
friluftsområde eller 
naturområde istedenfor 
uteoppholdsareal 

 
 
 
 
J 
 
 
 
 
 
 
 
N 
 
 
 

N 

 
 
 
 
Etter drøftingsmøte den 08.09.14 
trakk Fylkesmannen innsigelsen, 
men krevde følgende presisering i 
bestemmelsene: «Maksimal 
mønehøyde for bod skal være 2,5 m. 
Boder skal plasseres nær inntil 
hyttekroppen, og skal ikke ligge på 
sjøsiden av fritidsboligene.» 
Se ovenstående vurdering. 

Se ovenstående merknad 

 

En har valgt å beholde arealformålet 
«uteoppholdsareal». 

  Fylkesmannen I 
Rogaland, 2016 

Samordner uttalelser 
fra statlige 
sektormyndigheter. 
Kommer med 
følgende faglige råd 
fra Kystverket: 

· At ferdsel benyttes som 
arealformål på sjøområdet slik 
kommuneplanen viser for 
største del av Norda Sundet 

· At det i deler av området ved 
Maurholen benyttes ferdsel 
som arealformål, som i 
tilgrensende reguleringsplan 
for Maurholen 

 
 
 
N 
 
 
 

J 

 
 
 
Se kommentar til uttalelsen fra 
Kystverket nedenfor 
 
 
Se kommentar til uttalelsen fra 
Kystverket nedenfor 
 

 

  Rogaland fylkes-
kommune, 
regionalplan, 2012 

 Planen er et godt virkemiddel for å 
sikre området for frilufts- og 
kulturinteresser. 

O Tas til orientering. 

  Rogaland fylkes-
kommune, kultur-
seksjonen, 2012 

13.07.12 (automatisk fredede 
kulturminner) 

 I planområdet er det ett automatisk 
fredet kulturminne. Denne er 
regulert til hensyns-sone med 
bestemmelser som sikrer vern.  

 Innsigelse dersom man ikke legger 
inn følgende formulering i §§ 7 og 8 
i regulerings-bestemmelsene: «Alle 

 
 
E 
 
 
 
 
J 
 

 
 
 
Opplysningen tas til etterretning 
 
 
 
 
Innarbeidet i 
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tiltak som medfører inngrep i 
grunnen skal på høring til Rogaland 
fylkeskommune, kulturseksjonen, 
for å vurdere behovet for nærmere 
arkeologiske registreringer og 
eventuelle omregulering.» 

 Alternativet til ovenstående 
presisering er at det gjennom-føres 
arkeologiske registrer-inger for å 
avklare forholdene. Kostnadene må 
dekkes av kommunen. 

31.08.12 (nyere tids 
kulturminner) 

 Avgrensningen av hensynssone for 
bevaring av kulturmiljø er ikke i 
samsvar med foreslått vernesone i 
forvaltningsplanen for Maurholen 
stasjon. Dette vil være grunnlag for 
innsigelse. 

 Ber om at kartet rettes opp når det 
gjelder dette. 

 Også området i sjø innerst i vågen 
ved støene må reguleres til 
hensynssone bevaring. 

 Det bør være en henvisning til 
forvaltningsplanen i 
reguleringsbestemmelsene, med 
bestemmelse om at det skal 
utarbeides vedlikeholdsplan, 
skjødselsplan og formidlingsplan 

 Bevaring av interiøret i 
vokterboligen bør tas inn i 
bestemmelsene 

 Reguleringsbestemmelser for 
bygning på Launes må utarbeides 

 Bygning på Launes må merkes med 
tykt omriss på plankartet 

 
05.02.13 (forvaltningsplanen): 

 Forvaltningsplanen må sam-
stemme med reguleringsplanen og 
reguleringsbestemmelsene og den 
må oppdateres til gjeldende plan- 
og bygningslov. 

 Det må vurderes om hensyns-sone 
bevaring også skal gjelde for 
interiøret i vokterboligen på 
Maurholen. 

 Det må avklares om en juridisk 
bindende båndlegging for område 
lags den gamle banetraseen på hele 
strekningen fra Hellvik til Egersund 
skal inn i bestemmelsene, før 
endelig godkjenning av 

 
 
 
 
 
 
 
 
N 
 
 
 
 
 
J 
 
 
 
 
 
J 
 
J 
 
 
 
J 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 
J 
 
 
J 
 
 
 
 
J 
 
 
 
 
J 
 
 

reguleringsbestemmelsene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En har funnet det mest 
hensiktsmessig å gjøre tilføyelser i 
regulerings-bestemmelsene. 
 
 
 
 
Endret slik kulturseksjonen krever 
 
 
 
 
Etterkommet 
 
Etterkommet 
 
 
 
Etterkommet, jf. ny § 12-14 
 
 
 
 
 
 
Etterkommet, jf. § 12-11 
 
 
Utgår, jfr. Epost fra kulturseksjonen 
27.01.17 
 
Utgår, jfr. Epost fra kulturseksjonen 
27.01.17 
 
 
 
Oppdatering er utført 
 
 
 
 
Skrevet inn i § 12-11 
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reguleringsplan og forvaltningsplan. 
 Den reguleringsplanen som nå er til 

behandling må samordnes med 
reguleringsplanen for 
Myklebustvågen når det gjelder 
strandsonen, og forvaltnings-
planen må oppdateres i med-hold 
av godkjent regulerings-plan for 
Myklebustvågen  

 
 
 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 

 
 
 
 
 
Tas til orientering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er samordnet 

 Rogaland fylkes-
kommune, kultur-
seksjonen, 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rogaland 
fylkeskommune, 
kulturseksjonen 

Epost 27.01.17 

Bestemmelser: 
 Det må skilles mellom hensynssone 

H730 (båndlegging etter 
kulturminneloven) og H570 (nyere 
tids kulturminner) 

 Hensynssonene må nummereres 
 Uklar formulering i § 12-9. 
 Det må komme tydelig fram i 

bestemmelsene hvor det er 
potensiale for steinalder-bosetting 

Nyere tids kulturminner: 
 Bygg som reguleres til bevaring kan 

med fordel få tykk strek / omriss på 
plankartet, med tilhørende 
tegnforklaring 

 Bestemmelsen i § 12-14 omfatter 2 
bygninger på Launes 

Automatisk fredede 
kulturminner: 

 Trekker tidligere innsigelse 
ettersom formuleringene er endret 

 Heller som er beskrevet i deres 
brev den 13.07.12 må vises med 
hensynssone H730_1 i plankartet, 
med tilhørende 
reguleringsbestemmelser 

Øvrige merknader: 
 Må rydde opp når det gjelder 

antallet nye fritidsboliger. Er det 4, 
5 eller 7? 

 Aksepterer at hensynssone 
bevaring kulturmiljø tas bort fra 
vokterboligen på Launes. 

 Bør vurdere om uthusbygningen 
på Launes kan bli stående som 

 
 
J 
 
 
 
 
J 
 
J 
 
J 
 
 
E 
 
 
 
 
E 
 
 
E 
 
 
J 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 

 
 
Er endret 
 
 
 
 
Er endret 
 
Er endret 
To av de aktuelle stedene er vist som 
båndleggingssone etter lov om 
kulturminner, mens det tredje stedet 
ligger utenfor dette planområdet 
Er endret 
 
 
 
 
Utgår, jfr. Epost fra kulturseksjonen 
27.01.17 
 
Tas til etterretning 
 
 
Er endret 
 
 
 
 
 
Det er foreslått 4 helt nye 
fritidsboliger i FF 12 og videreføring 
av en ubebygd tomt i FF 10.  
 
Tas til etterretning 
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et historiefortellende element E 

 

E 

 

Tas til etterretning 

 

 Statens vegvesen, 
2012 

 Protesterer mot kort uttalefrist 
 Forøvrig ingen merknader 

E 
E 

Tatt til etterretning 
Tatt til etterretning 

 Rom Eiendom, 2016 
 
 
 
 
 

 

 
 Etterlyser feltbetegnelser på kart 

og i bestemmelser. 
 Bestemmelsene vitner i liten grad 

om at man faktisk beveger seg 
omkring en jernbanetrase i bruk, 
med togtrafikk i høy hastighet 

 Launes vokterbolig. Bygningen er 
tilnærmet falleferdig. § 12-14 er 
ikke kulturminnefaglig begrunnet. 
Må vurderes opp mot 
sikkerhetsaspektene. Vern av 
bygningen er meningsløst. Kan ikke 
godta vern og ber om at § 12-14 
strykes. 

 
E 
 
 
 
E 
 
 
 
 
J 
 
 

 

 
Tas til etterretning 
 
De som oppholder seg nær 
jernbanelinja leser neppe 
reguleringsbestemmelsene for å 
finne ut om farer. Traseen er sikret 
med gjerde 
 
 
 
Med aksept fra kulturseksjonen i 
fylkeskommunen er fredning av 
område og bygninger på Launes tatt 
ut 

 

 Bane Nor, 2016 
 
 
 
 

 

 Stiller spørsmål ved vern av bygning 
på Launes. Det kan bli behov for 
arealet bygningen står på til 
utvikling av jernbanen. 

 Ber om tillegg i § 5 når det gjelder 
nybygg eller tilbygginger innenfor 
byggegrensen på 30 meter. 

 Ber om tillegg i § 12-7 når det 
gjelder trehugst og arbeid ved 
jernbanelinjen 

J 
 
 
 
J 
 
 
 
 

J 

Med aksept fra kulturseksjonen i 
fylkeskommunen er fredning av 
område og bygninger på Launes tatt 
ut 
 
Tilføyelsen er gjort 

 

 

Tilføyelsen er gjort 

 Fiskeridirektoratet, 
2012 
 
 
 
 
 
 

 Viser til sin uttalelse fra 
22.10.10 der man konkluderer 
med at tiltaket ikke direkte 
berører fiskeriinteresser 
innenfor planområdet. 

 Dersom tiltak vurderes i sjønære 
områder, må disse i størst mulig 
grad utformes slik at man 
unngår negativ virkning på 
maritime arter. 

 Etterlyser fiske som 
underformål under «Bruk og 
vern av sjø- og vassdrag med 

E 
 
 
 
 
 
N 
 
 
 
 
N 
 

Tatt til etterretning 
 
 
 
 
 
Nei 
 
 
 
 
Inngår ikke i nasjonal standard 
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tilhørende strandsone». 

 Kystverket, 2012  Norda Sundet hat status som biled. 
Det er derfor viktig ikke å legge til 
rette for utbygging i sjø som kan 
komme i konflikt med 
fremkommeligheten og 
merkesystemet 

 Det må tas med i regulerings-
bestemmelsene at tiltak som faller 
inn under havne- og farvannslovens 
bestemmelser skal godkjennes av 
havnemyndigheten 

E 
 

E 

Tas til etterretning 
 

Er tatt med i § 9.1 

 Kystverket, 2016 
 
 
 
 
 
 

 

 Norda Sundet har status som biled. 
De arbeider med å bedre 
fremkommeligheten og sikkerheten 
i farvannet. 

 Faglig råd om at sjøområdet 
reguleres til ferdsel 

 Faglig råd at det benyttes ferdsel 
som arealformål i deler av området 
ved Maurholen, jfr. bruk av 
området til utskipningsaktivitet og 
arealformål i tilleggende 
reguleringsplan. 

E 

 

N 

J 

 

 

Tas til etterretning 

 

Finnes ikke hensiktsmessig 

Justert på plankartet 

 

 

 Felles brukerutvalg, 2012  Forutsetter at lov og forskrift følges 
når det gjelder universell utforming 

E Tas til etterretning 

 Vei- og 
utemiljøsjefen, 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Det må vurderes om en liten brygge 
i tjernet nedenfor Maurholen 
stasjon skal reguleres inn. 

 I § 6.2 må det tas med at noen 
grunneiere har rett til å benytte 
turvegen til utmarkseiendommer 

 Ber om at turvegen konsekvent 
benevnes som dette, ikke som 
gang- og sykkelveg ettersom det 
ikke er vintervedlikehold på denne  

 § 7.3. I tillegg til turveg er det 
etablert en rekke enkle turstier 
med utspring i turvegen 

 § 12.11. Ta med at det gamle 
uthuset ble revet i 2010 og 
gjenreist med et replikabygg 
samme år 

 § 12.12. Det er sett inn nye vinduer 
i vokterboligen som kopi av de 
gamle og i de opprinnelige 
vindusåpningene 

 § 12.14 og 12.15. Jernbaneverkets 
kulturminneprosjekt har akseptert 
at dette bygget blir revet. 
Tilnærmet lik den bygningen som 

J 
 
 
 
J 
 
 
 
J 
 
 
 
 
J 
  
 
J 
 
 
J 
 
 
 

En liten del av vannet er regulert 
til friluftsområde i sjø og vassdrag 
 
 
Justert i § 6.2 
 
 
 
Endres i alle dokumentene 
 
 
 
 
Tatt inn i § 7.3 
 
 
Tatt inn i § 12.11 
 
 
Tatt inn i § 12.12 
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står på Maurholen 
 Viser til uttalelse fra 

Jernbaneverket  

 

 
E 
 
 
 
 
E 

 
Tatt til etterretning 
 
 
 
 
Tatt til etterretning 

Private uttaler 

 Fiskarlaget Vest, 
2012 

 Viser til tidligere uttalelse i 
saken 

E Tas til etterretning 

 Liv Tone og Rolf 
Øyumshagen, 2012 

 Det ville vært naturlig at 
reguleringsplanen tok med seg 
strekningen på Launesveien som 
ikke er regulert. 

N Rådmannen har ikke funnet det 
hensiktsmessig å utvide 
plangrensen ytterligere 
 

 Advokatene 
Borgersen & 
Eliassen, 06.08.12 

 Representerer Jens Kristian 
Bjørnå 

 Skuffet over at deres innspill ved 
oppstart ikke er tatt hensyn til 

 Ønsker at det skal tillates 
bygging av flere fritidsboliger på 
gnr. 7, bnr. 66 /168 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Redegjør for eiendommenes 
historie og tidligere behandling 
av reguleringsplanforslag og 
byggesøknader 

 All bebyggelse på eien-
dommene (anneks og uthus) må 
farges gul 

 
 
 

 Beskriver eiendommene med 
påstående bygninger 

 

E 
 
E 
 
 
 
N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
D 
 
 
  
 
 
 
E 
 

Tas til etterretning 
 
Tas til etterretning 
 

 
Flere fritidsboliger på 
disse eiendommene vil 
være: 

· i strid med gjeldende 
kommuneplan 

· i strid med 100-metersbetet 
· i strid med oppstartvarsel for 

reguleringsendring 
· I strid med gjeldende 

reguleringsplan 
· brudd på linjen som har vært 

fulgt siden 1993 

Flere fritidsboliger på 
disse eiendommene vil 
føre til ytterligere 
privatisering av 
strandsonen 

 
Tas til etterretning 
 
 
 
Det ble i 1996 gitt tillatelse til 
bygging av uthus på 28 m2. 
Farges oransje. Vilkår at 
eksisterende uthus ble revet inne 
3 måneder. Den tredje bygningen 
på eiendommen kan ikke gis 
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 Mener at det er 
forskjellsbehandling når FF1-FF7 
kun får bygge 60 m2 
fritidsboliger, mens FF8-FF22 får 
bygge 75 m2. 

 Påstår ulovlig 
forskjellbehandling 

 
 Ønsker befaring 

 
 
N 
  
 
 
 
 
N 

oransje farge på plankartet. 
 
Tas til etterretning 
 
Rådmannen avviser at det 
foreligger usaklig 
forskjellsbehandling når de 
fritidsboligene som ligger mest 
eksponert mot Norda sundet kan 
ha mindre BYA enn de som ligger 
mindre eksponert til. Det vises til 
kommune-planbestemmelsene § 
2.12. 
 
PTU var på befaring i forbindelse 
med søknad i 2016 

 Advokatene 
Borgersen & 
Eliassen, 10.02.13 og 
04.01.14 

 Ønsker befaring 

 

N PTU var på befaring i forbindelse 
med søknad i 2016 
 

 Advokatene 
Borgersen & 
Eliassen, 12.01.17 
 
 
 
 
 
 

 Ønske minst 1, helst 2 nye 
hytter på eiendommene 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Beskriver de to angjeldende 
eiendommene og bruken av 
dem 

 Bemerker at kun fritidsboligen 
er vist som eksisterende på 
plankartet, de andre bygningene 
er tatt ut. 

 
 
 

 Ønsker at eiendommen skal 
vises som byggeområde med 
underformål fritids-bebyggelse 

 Bemerker at østre grense av 
gnr. 7 bnr. 66 er utelatt i det nye 

 
N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
D 
 
 
 
 
 
 
 
N 
 
 
 
J 

Flere fritidsboliger på 
disse eiendommene vil 
være: 

· i strid med gjeldende 
kommuneplan 

· i strid med 100-metersbetet 
· i strid med oppstartvarsel for 

reguleringsendring 
· I strid med gjeldende 

reguleringsplan 
· brudd på linjen som har vært 

fulgt siden 1993 

Flere fritidsboliger på 
disse eiendommene vil 
føre til ytterligere 
privatisering av 
strandsonen 

 
Tas til etterretning 
 
Det ble i 1996 gitt tillatelse til 
bygging av uthus på 28 m2. 
Farges oransje. Vilkår at 
eksisterende uthus ble revet inne 
3 måneder. Den tredje bygningen 
på eiendommen kan ikke gis 
oransje farge på plankartet. 
 
 
Reguleres til uteoppholdsareal 
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planforslaget og at stikkvegen 
ned fra fritidsboligen til brygga 
ikke lenger er med på plankartet 

 Reagerer på at brygga og 
båtstøet på bnr. 66 ikke er med 
på plankartet, noe andre 
tilsvarende konstruksjoner i 
planområdet er. 

 Ønsker 1 eller 2 nye hytter til 
sammen på de to 
eiendommene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De to eiendommene er kun i 
begrenset grad åpne for 
allmennheten i dag 

 En fortetting vil ikke stå i 
motstrid til de grunnleggende 
hensyn som ligger til grunn for 
kommuneplanen 

 Fortetting vil gi økt 
tilgjengelighet 

 
 
 
 
J 
 
 
 
 
 
 
N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
N 
 
 
 
N 

På kommuneplanen er ikke disse 
eiendommene vist som område 
for fritidsbebyggelse 
 
Alle eiendomsgrenser er nå lagt 
inn i reguleringsplanen 
 
 
 
Brygga og båtstøet er lagt inn på 
reguleringsplankartet 
Stier på hytteeiendommer er ikke 
med på reguleringsplanen 
 

 
Flere fritidsboliger på 
disse eiendommene vil 
være: 

· i strid med gjeldende 
kommuneplan 

· i strid med 100-metersbetet 
· i strid med oppstartvarsel for 

reguleringsendring 
· I strid med gjeldende 

reguleringsplan 
· brudd på linjen som har vært 

fulgt siden 1993 

Flere fritidsboliger på 
disse eiendommene vil 
føre til ytterligere 
privatisering av 
strandsonen 

 
Tas til etterretning 
 
 
Rådmannen er uenig i dette 
 
 
 
Rådmannen er uenig i dette 

 
7.2 Innsigelser 
Det foreligger nå ikke varsler om innsigelser til planen fra fylkeskommunen, nabokommuner eller 
statlige fagmyndigheter hvis saksområde blir berørt. Kommunestyret kan dermed vedta 
reguleringsplanen. 
 

8. Lovhjemler 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, legges saken frem for Kommunestyret til vedtak.  
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9. Vurdering 

Planforslaget er godt bearbeidet og ivaretar nødvendige hensyn. Kommunen står overfor flere 
utfordringer i dette området. Det foreligger interessemotsetning mellom hensyn til ønsket om 
ytterligere bygging av fritidsboliger på gnr. 7, bnr. 66 og 168 og ønsket om å holde 100-metersbeltet 
mest mulig fritt for inngrep.  
  
9.1 Tematisk konsekvensvurdering og risiko og sårbarhetsvurdering 
Gjennomgang for å synliggjøre tematiske vurderinger og dermed bedre kunne synliggjøre 
vurderinger knyttet til sannsynlighet for at en hendelse skal inntreffe og konsekvens av denne 
hendelsen og/eller av planen. Dette vil på en bedre måte synliggjøre fare / risiko og alvorlighet 
knyttet til en rekke tema. Denne gjennomgangen er basert på ulike temakart, gjennomgang utført av 
tiltakshaver, lokalkunnskap, innspill i forbindelse med varsel om oppstart mv.  
En har foretatt vurdering i tilknytning til det enkelte tema om det skal legges inn rekkefølge-krav eller 
at arealet justeres slik at risikoen fjernes, eventuelt vurderer en at det er for konfliktfylt og det ikke 
blir lagt inn i planen. Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir 
tilstrekkelig effekt eller er mulig å gjennomføre, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene 
eventuelt at tiltaket ikke legges inn i planen.  
Verdisetting av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell nedenfor.  

 
 

· Hendelser som kommer i rødt felt: Tiltak er nødvendig eller så er konfliktnivået for høyt til at tiltaket 
kan anbefales. 

· Hendelser som kommer i gult felt: Tiltak vurderes ut fra forventet kostnad i forhold til nytte, 
eventuelt er ytterligere utredninger påkrevd. 

· Hendelser som kommer i grønt felt: Rimelige tiltak gjennomføres, eventuelt at konfliktnivået 
vurderes som akseptabelt eller at det ikke er konflikt i særlig grad. 

 
Selv om man i stor grad benytter samme terminologi som i risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-
analyser), er ikke denne gjennomgangen en ROS-analyse i tråd med forskriften. 
 
9.2 Teknisk infrastruktur 
9.2.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt 
De bebygde eiendommene har adkomst fra Fv. 44 / via Stasjonsveien for de vestligste eiendommene 
og via Maurholsveien for øvrige eiendommer. 
Parkering er til dels sikret på egen eiendom i vest og en blanding av parkering på egen grunn og på 
felles parkeringsplasser for de øvrige eiendommene. Det er stilt krav om 1,5 parkeringsplass per 
fritidsbolig. Det finnes også offentlige parkeringsplasser i planområdet.  
Frisiktkravene i kryss og avkjørsler fremkommer på reguleringsplankartet og i regulerings-
bestemmelsene § 10-1. 

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
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Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Parkeringsdekning  X 
 

  Grønn  

Adkomst til alle aktuelle deler av 
planområdet  

X 
 

  Grønn  

Frisikt X 
 

  Grønn  

Kryssutforming i samsvar med 
normaler 

X 
 

  Grønn  

 
9.2.2 Trafikksikkerhet 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/ 

alvorlighet 

Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Ulykke i av-/påkjørsler   X 1 1 Grønn  

Ulykke med gående/syklende  X 
 

2 2 Grønn På turvegen er det meget 
begrenset med 
motorkjøretøyer. 

Trafikk med tunge 
kjøretøyer til og fra 
utskipningshavna utgjør 
størst risiko 

Andre ulykkespunkter  X 1 1 Grønn  

 
 

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konse-kvens   
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Byggelinje mot veg X 
 

  Grønn  

Kollektivtilbud X 
   

Grønn Jernbanestasjon vest i 
planområdet.  

Ellers langs Fv. 44 

Det har i forbindelse med høring / offentlig ettersyn ikke fremkommet forhold som tilsier at 
reguleringsendringen / reguleringen vil ha vesentlige negative konsekvenser for trafikksikkerheten.  
 
9.2.3 Vann og avløp  

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vann X    Grønn  

Avløp X    Grønn  

Deler av området er koblet til offentlig vannforsyning. De øvrige har privat vannforsyning. Kun en 
mindre del av planområdet har offentlig avløpsanlegg. 
 
9.2.4 Fremføring av strøm mv.  

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Fremføring av strøm mv. X    Grønn  

Kabler og lignende skal ligge i bakken. 
 
9.2.5 Avfallshåndtering  

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Avfallsbehandling X    Grønn  
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Normal praksis er at avfallssekker legges i containere tilhørende DIM. 
 
9.3 Universell utforming 

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Kan hensyn til tilgjengelighet/ 
universell utforming ivaretas 

X    Grønn  

Plan- og bygningsloven 2008 og TEK10 gir bestemmelser som angår universell utforming.  
Topografien i området gjør at langt fra alle eiendommer som er bebygget eller som skal bebygges gir 
mulighet for universell utforming.  
 
9.4 Barn og unge/ute- og oppholdsareal  

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Tilfredsstiller planen krav i 
forbindelse med barn og unge – 
lek mv. 

X    Grønn  

Område for ute- og oppholds-areal X    Grønn  

 
9.5 Sikkerhet og beredskap 
9.5.1 Flom  

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Elveflom / stormflo / høy 
vannstand / bølgeslag 

X  1 1 Grønn Ivaretatt i kart og 
bestemmelser. 

 
Ingen deler av planområdet er særlig flomutsatt. 
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9.5.2 Støv og støy 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Støv og støy  X 1 1 Grønn Ikke kjent. 

Jernbanetrafikken og utskipningsanlegget i Maurholen genererer en del støy. Ut over det er det lite 
støy i planområdet. 
 
9.5.3 Ras 

 

Hendelse/Situasjon 

Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Masseras/-skred  X 1 1 Grønn  

Snø-/isras  X 1 1 Grønn  

Flomras  X 1 1 Grønn  

Det er ikke vist slike farer i skrednett.no, og en er heller ikke kjent med slike forhold fra området. 
 
9.5.4 Vær og vind 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vindutsatte områder X  1 1 Grønn  

Nedbørutsatte områder  X 1 1 Grønn  

Deler av planområdet kan være vindutsatt ved ugunstig vindretning. Ikke kjent med spesielle forhold 
ut over det. 
 
9.5.5 Radon 
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Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Radongass  X 1 1 Grønn Ikke kjent.  

Ikke kjent med spesielle forhold. Det er entydige krav til Radon for boligbebyggelse i byggeforskrift 
TEK10, vedtatt i 2010 som ivaretar dette. 
 
9.5.6 Høyspent, elektromagnetiske felt og elektromagnetisk stråling 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Høyspent / elektromagnetisk felt  X 1 1 Grønn  

Elektromagnetisk stråling 
(antenner mv.) 

  X 1 1 Grønn  

Det går en høyspentlinje i nord-sør retning vest for Maurholen. Fareområde er vist på plankartet. 
Ikke kjent med spesielle forhold ut over dette.  
 
9.5.7 Brann- og eksplosjonsfare 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Risikofylt industri mv.  X 1 1 Grønn  

Lager av eksplosjonsfarlig vare  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold.  
 
9.5.8 Strategiske områder 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
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 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Veg, bru, knutepunkt  X 1 1 
Grønn 

 

Havn, kaianlegg  X 1 1 
Grønn 

 

Sykehus/-hjem, kirke / brann / 
politi / Sivilforsvar 

 X 1 1 
Grønn 

 

Forsyning kraft, vann  X 1 1 
Grønn 

 

Forsvarsområde / Tilfluktsrom  X 1 1 
Grønn 

 

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9.5.9 Grunnforhold 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Grunnforhold  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold.  
 

1. Forurensning 
 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Industri  X 1 1 Grønn  

Bolig  X 1 1 Grønn  

Landbruk  X 1 1 Grønn  
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Akutt forurensning  X 1 1 Grønn  

Forurenset grunn   X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9.7 Viktige hensyn og arealinteresser 
9.7.1 Sjø og vassdrag 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

100 – meters beltet fra sjø/50-m 
beltet fra sjø og vassdrag 

 
X   Grønn  

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder / 
restriksjonsområder 

 X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9.7.2 Naturverdier og rødlistarter 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Sårbar flora   X   Grønn   

Sårbar fauna / fisk / leveområde 
for rødlistart 

 X   Grønn  

Inngrepsfrie områder  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9.7.3 Viltområde 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
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 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Viltområde  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9.7.4 Kulturminner/kulturmiljø 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK 
 

X   Grønn  

Sikring av kulturmiljø er en viktig del av hensikten med planendringen. 
 
9.7.5 Friluftsliv 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Friluftsliv og rekreasjon (frilufts-
områder, LNF-F/N, friområder mv.) 

 X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9.7.6  Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Landbruk / kjerneområde for 
jordbruk / skogbruk 

 X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9.7.7 Landskapsvern og estetikk 
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Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Landskapsvern / estetikk  X   Grønn  

Vakre landskap 
 

X   Grønn  

Det er lagt vekt på å få til en god tilpasning av den nye bebyggelsen.  
 
9.7.8 Terreng og terrengtilpasning 

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Terrengtilpassede tiltak? X      

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9.7.9 Vegetasjon og markslag 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vegetasjon og markslag  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9.7.10 Lokalklima 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Lokalklima  X   Grønn  
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Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9.7.11 Miljøkonsekvenser 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Miljøkonsekvenser  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9.7.12 Forhold til naboer / tilpasning til omgivelser 

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Konsekvenser for naboer X    Grønn  

Tilpasning til eksisterende 
omgivelser 

X    Grønn  

Det er ikke fremkommet momenter som er av en slik karakter at en vurderer at planen vil ha 
urimelige eller vesentlige konsekvenser for naboer når det gjelder endring av utsikt og lignende.  
 
9.7.13 Sol og skygge 

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Sol og skygge X    Grønn  

Terrenget i den delen av området som foreslås avsatt til boliger gir til dels gode solforhold for 
bebyggelsen.  
 
9.7.14 Sosial infrastruktur 

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
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 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Skole X 
 

  Grønn 
 

Barnehage X    Grønn  

Det er ingen bolighus i planområdet. 
 
9.7.15 Folkehelse 

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Folkehelse X 
 

  Grønn 
 

 
9.8 Vurdering om planen har vesentlig konsekvens for miljø og samfunn / utbyggingsavtale 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vesentlige konsekvenser for miljø 
og samfunn 

 X   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 seg innenfor 
rammene i kommuneplanen.  
 
Rådmannen vurderer at denne planen ikke har vesentlige virkninger for miljø og samfunn og heller 
ikke at eventuelle avvik fra kommuneplanen er av en slik karakter at det medfører behov for 
konsekvensutredning jfr. § 4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger”. 
 
9.9 Naturmangfold 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
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Naturmangfold  X   Grønn  

Viser til saksutredningen ovenfor samt innlevert materiale 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. 
 
9.10 Rekkefølgekrav i planen 

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Rekkefølgekrav for å sikre 
utbygging 

X    Grønn  

 
Det er ikke stilt rekkefølgekrav. 
 
10. Oppsummering og konklusjon 
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen i hovedsak ivaretar de hensynene som er 
sentrale når det gjelder denne type reguleringsplaner. En vurderer at en i planen har funnet en 
hensiktsmessig avveining mellom fordeler og ulemper og der utbyggingen ivaretar hensynet til 
omgivelsene og nærmiljøet på en tilfredsstillende måte. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at planen blir vedtatt som fremlagt, med de presiseringer som 
fremkommer i forslaget til vedtak. 
 
 
 
 
Universell utforming: 
Ivaretatt i reguleringsbestemmelsenes § 3.2. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
 
 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    
Sum    

 
Investeringsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

    
Sum    

 
Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har 
økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes 
dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser. 
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Alternative løsninger:  
Forslag til reguleringsendring / detaljregulering for turveg på gammel jernbanelinje Hellvik - Launes 
med kart datert den 21.10.16 og bestemmelser datert den 01.03.17 og planbeskrivelse fra 2012 
vedtas som fremlagt, med følgende endringer: 

1. Dato på reguleringsplan endres til dato for Kommunestyrets vedtak 
2. I tegnforklaringen endres «Gang- og sykkelveg» til «Turveg» 
3. Navet på reguleringsplankartet endres til: «Detaljreguleringsplan for turveg langs gammel 

jernbanelinje Hellvik – Launes»  

4. 
5. 

 
Også forvaltningsplan for del av Jærbanen og Maurholen vokterbolig, sist revidert i november 2016 
vedtas. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12. 
 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
524726 Bestemmelser Hellvik - Launes 010317 
503056 Planbeskrivelse Maurholen.doc (L)(581479) 
523965 Reguleringsplankart Hellvik - Launes 
503057 ROS-analyse Maurholen.doc (L)(371573) 
503058 Forvaltningsplan justert november 2016 Redusert oppløsning 
239350 Innsigelse til reguleringsendring Maurholen gnr. 5 bnr. 10 lang gamle Jernbanen 
513121 Samordnet uttalelse til reguleringsplan for gang og sykkelvei - gammel 

jernbanelinje Hellvik - Launes 
239071 Uttalelse reguleringsendring Maurholen gnr. 5 bnr. 10 
238397 Reguleringsendring Maurholen gnr. 5 bnr. 10 - innsigelse med forslag til løsning 
244668 Uttalelse til reguleringsendring gnr. 5 bnr. 10 - Eide - Maurholen - Hellvik, 

jernbanestasjon, turvei mm. 
267991 130000011817.DOC 
515180 Uttalelse til reguleringsplan gang og sykkelvei - gammel  jernbanelinje Hellvik - 

Launes 
516643 Reguleringsplan gang- og sykkelveg gammel jernbanelinje Hellvik - Launes - 

forlenget høringsfrist 
239384 Vedr. reguleringsendring Eide Maurholen - Hellvik jernbanestasjon, turvei langs 

den gamle Jærnbanetraseen m.m. 
499588 Vedrørende behov for oppdatering av forvaltningsplan for del av Jærbanen og 
514410 Uttalelse til regulering gang- og sykkelvei på gammel jernbanelinje Hellvik - Launes 
515281 Uttalelse til reguleringsplan for gang- og sykkelvei på gammel jernbanelinje Hellvik 

- Launes 
239421 Uttalelse til reguleringsendring for del av Maurholen gnr. 5 bnr. 10 m.fl. - 

Jærbanen 
513075 Uttalelse til reguleringsplan gang og sykkelvei - gammel jernbanelinje Hellvik - 

Launes 
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242338 Uttale til forslag til reguleringsendring - jernbanestasjonen, turvei langs den gamle 
Jærbanetraseen Eide - 

508782 Uttalelse til reguleringsplan for gang- og sykkelvei på gammel jernbanelinje Hellvik 
- Launes 

239085 Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalgs arbeidsutvalg vedr. reguleringsendring 
Maurholen gnr. 5 bnr. 10 

514414 Merknader til reguleringsplan for gang- og sykkelveg på gammel jernbanelinje 
Hellvik - Launes 

514418 Salg av Launes vokterbolig 
238537 Uttalelse til reguleringsendring Eide - Maurholen - Hellvik, jernbanetraseen 
240200 Reguleringsendring Eide - Maurholen - Hellvik, jernbanestasjonen, turvei m.m. - 

innspill 
241161 Uttalelse vedr reguleringsendring Eide - Maurholen - Hellvik 
241162 Hytteeiendom gnr. 7 bnr. 168 og 66 
267331 Reguleringsendring Eide - Maurholen - uttalelser/merknader fra eier av gnr. 7 bnr. 

168 og gnr. 7 bnr. 66 
317760 Reguleringsendring Eide - Maurholen - Hellvik - ber om befaring av eiendommene 

gnr. 7 bnr. 168 og 66 
317761 Kopi av brev fra Dalane Energi IKS til Jens Kristian Bjørnå 
460029 Reguleringsendring Eide - Maurholen, Hellvik - vedrørende gnr. 7 bnr. 168 og 66 

beliggende i planområdet 
513736 Uttalelse i reguleringssak gang og sykkelvei Hellvik - Launes 
513740 Korrigering av brev - uttalelse i reguleringssak gang og sykkelvei Hellvik - Launes 
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EIGERSUND KOMMUNE 
 
BESTEMMELSER FOR REGULERINGSENDRING AV 
DELTALJREGULERING HELLVIK – LAUNES, TURVEG, 
FRITIDSBOLIGER MV. 
 
Vedtatt i kommunestyret den xx.xx.17, sak Xxx/17 
 
Sist revidert: 01.03.17 
 
§ 1. Generelt. 
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 21.10.16 *). 
Ved dette planvedtaket oppheves de deler av følgende reguleringsplaner med 
bestemmelser som kommer innenfor grensene til herværende plan: 

 Reguleringsplan for Gang- og sykkelveg på gammel jernbanelinje Hellvik – 
Launes m.m., vedtatt av kommunestyret 30.08.93, med seinere revisjoner. 

 Reguleringsplan for Lauåsen med tilstøtende arealer, vedtatt av 
kommunestyret 11.10.99. 

 Reguleringsplan for gnr. 59, bnr. 4 Maurholen, vedtatt av Kommunestyret 
26.02.07, revidert 07.11.07. 

 Reguleringsplan for Maurholen, gnr. 5, bnr. 10, 14, 23, 24, 7, 20, 36, 26, 31,  
vedtatt av Kommunestyret 18.02.91 med seinere revisjoner. 

 
*) Dato på reguleringsplankartet må oppdateres. 
 
§ 2. Formål 
Formålet med reguleringsplanen er å regulere inn hensynssone bevaring av bygg og 
anlegg, 5 nye fritidsboliger, samt erstatte deler av eldre reguleringsplaner med en 
detaljregulering og få et felles sett bestemmelser i tråd med ny plan- og bygningslov. 
 
Området reguleres til følgende formål: 
 
Bebyggelse og anlegg, pbl. § 12-5 nr 1 

 Fritidsbebyggelse 

 Fritidsbebyggelse – frittliggende 

 Fritids- og turistformål 

 Industri 

 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag 

 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

 Uthus / naust / badehus 

 Uteoppholdsareal 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, pbl. § 12-5 nr 2 

 Kjøreveg 

 Turveg 

 Annen veggrunn - grøntareal 

 Trasè for jernbane 
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 Parkeringsplasser 
 
 
Grønnstruktur, pbl. § 12-5 nr 3 

 Naturområde 

 Turdrag 

 Turveg 
 
Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift, pbl. § 12-5 nr 5 

 Friluftsformål 

 Vern av kulturmiljø eller kulturminne 
 
Bruk og vern av sjø- og vassdrag med tilhørende strandsone, pbl. § 12-5 nr 6 

 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

 Ferdsel 

 Friluftsområde i sjø og vassdrag 
 
Hensynssoner, pbl. § 12-6. 
Sone med særlig angitte hensyn 

 Bevaring kulturmiljø 
 
Faresone 

 Høyspenningsanlegg 
 
Båndleggingssone 

 Båndlegging etter lov om kulturminnevern 
 

Sikringssone 
Frisikt 
 
§ 3. Plankrav: 
3.1 Arkeologiske undersøkelser 
Dersom det planlegges tiltak som avviker fra planen i de delene av planområdet hvor 
det er potensial for steinalderbosetting, skal det gjennomføres omregulering / 
arkeologiske registreringer for aktuelle deler av planområdet før tiltak utføres. I de 
aktuelle områdene er det ”graveforbud” inntil dette er gjennomført. 
 
3.2 Universell utforming 
Ved utbygging og opparbeidelse av områder, skal det så langt det er mulig sikres 
god tilgjengelighet for alle, der universell utforming legges til grunn. 
 
3.3 Miljø 
Utearealer skal ha med mest mulig grønne arealer. Det skal legges til rette for lokal 
kompostering og avfallssortering. 
 
§ 4. Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg 
 
Planen viser tillatt arealbruk. 
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Det skal ved behandling av søknad om tillatelse til tiltak påses at bebyggelsen får en 
god form og materialbehandling. 
 
Ny bebyggelse skal tilpasses terreng / topografi og være i overensstemmelse med 
den øvrige bygningsstrukturen i området. Høyde, utstrekning, form og volum skal 
vektlegges. Utvendige overflater skal tilpasses bygningens struktur og egenart, og 
skal være forenlig med eksisterende miljø. Utvendige farger skal tilpasses omkring-
liggende bebyggelse og landskap. 
 
Alle terrenginngrep skal planlegges og utføres slik at skadevirkningene blir så små 
som mulig. Eksisterende vegetasjon skal ikke fjernes ut over det som er nødvendig. 
Traseer for vann, avløp og kabler som ikke kan legges langs veier, skal reetableres 
med stedegen vegetasjon. Kommunen kan pålegge reparasjon av tiltak og inngrep 
som vurderes som uheldige. 
 
Ledninger for strøm, telefon og tv mv. skal føres fram i jordkabel. 
 
Plassering av bebyggelse og anlegg 
Bygningene skal plasseres innenfor viste byggegrenser. 
 
Landskapstilpasning 
For alle tiltak i planområdet skal det legges vekt på å få en god landskapstilpasning. 
 
Vegetasjon 
Vegetasjon, som eik og andre større trær, skal i størst mulig grad bevares. 
 
Jernbane 
Ingen bygninger kan oppføres nærmere enn 30 m fra senter jernbanetrase, jf. 
jernbanelovens § 10. 
 
Tiltak i sjø 
Tiltak i sjø som faller inn under havne- og farvannslovens bestemmelser, skal 
godkjennes av havnemyndigheten. Det må påregnes bølgeslag fra skipstrafikk i 
farvannet, og tiltak må dimensjoneres ut fra dette. 
 
§ 5. Bebyggelse og anlegg 
 
5.1 Fritidsbebyggelse - frittliggende 
På tomter regulert til fritidsbebyggelse, der det ikke allerede er oppført fritidsbolig, 
kan det oppføres 1 fritidsbolig i 1 etasje. Endelig plassering foretas av 
bygningsmyndighetene, som samtidig fastsetter kotehøyde for topp grunnmur. 
 
Fritidsbebyggelse skal ikke plasseres på høydedrag eller i silhuett. 
 
Terrengbearbeiding i forbindelse med fritidseiendom skal begrenses til et minimum. 
Bebyggelsen skal være terrengtilpasset. 
 
Det er ikke tillatt å føre opp flere bygninger enn det som er vist på plankartet, med 
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unntak av 1 bod på inntil 10 m2 BYA per fritidsboligtomt. Uthus, boder o.l. skal 
fortrinnsvis oppføres som tilbygg til fritidsboligen. Maksimal mønehøyde for bod 
er 2,5 m. Boder skal plasseres nær inntil hyttekroppen, og skal ikke ligge på sjøsiden 
av fritidsboligene. 
 
I BF-områdene (FF1 – FF7) kan BYA / BRA ikke overstige 60 m2, og i HF-områdene 
(FF 8 – FF 18) kan BYA / BRA ikke overstige 75 m2. For eksisterende hytter som 
er mindre enn dette, kan det søkes om tillatelse til en utvidelse slik at bygningen 
kommer opp i dette arealet. Det er tillatt med innlagt offentlig vann og avløp, samt at 
størrelsen på eksisterende hytter kan økes med inntil 10 m2

 for å kunne etablere 
bad/WC, uavhengig av ovenstående arealbegrensninger. Påbygg skal tilpasses 
eksisterende bygning. Terrasser uten takoverbygg skal ikke overstige 25 m2

 per 
fritidsbolig. Terrassene skal ligge maksimalt 0,5 m over terrenget. 
 
I BF-områdene skal møneretning og takvinkel tilpasses nærliggende bebyggelse. 
Bebyggelsens karakter og stiluttrykk, vindussetting og –utforming, fargebruk mv. skal 
være i samsvar med stedlig, tradisjonell byggeskikk. 
 
Eksisterende hytter i planområdet som er større enn hhv. 60 m2

 og 75 m2, inngår i 
planen med den størrelse de hadde da planen ble vedtatt. 
 
Fritidsboligens mønehøyde skal være maksimalt 5,5 m i HF-områder og maksimalt 
5,0 m i BF-område. Fritidsboligene skal ha saltak med takvinkel mellom 27o

 og 33o. 
Møneretning bestemmes av bygningsmyndighetene. Grunnmuren skal ikke på noe 
sted være høyere enn 1,0 m. 
 
Planering og utgraving av terreng skal begrense seg til det absolutt nødvendige for 
bygningsmessig tilfredsstillende løsninger. 
 
Det er ikke tillatt med varig opphold i uthus. Det er ikke tillatt å omdisponere uthus til 
bygning for varig opphold. 
 
Oppføring av bygning i nærheten av jernbanen må forelegges Bane NOR. Dersom 
bygning på inntil 10 m2 kommer innenfor 30 meters byggegrense anses det for å 
være en dispensasjonssak som må forelegges Bane NOR. 
 
Det skal være minst 1,5 parkeringsplass for bil per fritidsbolig i planområdet. 
 
5.2 Fritids / turistformål 
Den tidligere vokterboligen i FT 1 kan benyttes til servering, herberge og lignende. 
Det tidligere uthuset i FT 2 kan benyttes til servering, servicelokale og lignende. 
Se for øvrig § 12. 
 
5.3 Industri 
På dette området kan det ikke oppføres nye bygninger. 
 
5.4 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
I disse områdene er det opparbeidet brygger. Eksisterende brygger inngår i planen i 
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den grad de er vist på planen. Nye brygger og lignende ut over de som er vist i 
planen tillates ikke. 
 
Tiltak i sjø som faller inn under havne- og farvannslovens bestemmelser, skal 
godkjennes av havnemyndigheten. Det må påregnes bølgeslag fra skipstrafikk i 
farvannet, og tiltak må dimensjoneres ut fra dette. 
 

5.5 Uthus / naust / badehus 
I disse områdene kan det oppføres uthus, naust og badehus. Eksisterende bygninger 
som er med på planen inngår i planen med den størrelse de har når planen ble 
vedtatt. 
 
5.6 Uteoppholdsareal 
Disse områdene skal i størst mulig grad bevares med topografi og vegetasjon. 

§ 6. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
6.1 Kjøreveg 
Den delen av kjørevegen mellom Fv. 44 og utskipningshavna (KV 2) som kommer i 
planområdet, samt avkjørsel fra denne vegen til offentlig parkeringsplass (KV 1), og 
atkomstveg til industriområdet ved Hellvik stasjon (KV 3) og atkomstveg til område 
for fritidsbebyggelse FF 18, er private veger. Vegene er åpne for allmenn ferdsel. 
 
6.2 Turveg 
Eksisterende turveg er vist på plankartet. Denne vegen er åpen for allmenn ferdsel. 
 
Det er tillatt å kjøre på hele turvegen i forbindelse med drift og vedlikehold av 
turvegen og jernbanen. Enkelte grunneiere har rett til å benytte turvegen til sine 
utmarkseiendommer som har atkomst fra denne turvegen. 
 
Ved bygging, utbedring eller endring av turveg skal det før det gis igangsettings-
tillatelse foreligge detaljert opparbeidelsesplan godkjent av vegmyndighetene. 
Universell utforming skal der det er mulig innarbeides i planen. 
 
6.3 Annen veggrunn – grøntareal 
Areal langs gangveg er vist som annen veggrunn – grøntareal. 
 
6.4 Trasè for jernbane 
Eksisterende jernbanetrase er som vist på plankartet. Ved endringer av traseen skal 
det foreligge vedtatt detaljert reguleringsplan før igangsettingstillatelse kan gis. 
 
6.5 Parkeringsplasser - offentlige 
Eksiterende parkeringsplasser som er vist på plankartet skal videreføres.  
Parkeringsplassene er offentlige. 
 
§ 7. Grønnstruktur 
 
7.1 Naturområde 
Det tillates vanlig skjøtsel av områdene, som tar hensyn til natur, miljø og dyreliv. 
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Områdene skal være tilgjengelige for allmennheten. Det tillates oppføring av bygg og 
anlegg som fremmer friluftsformålet. 
  

Alle tiltak som medfører inngrep i grunnen skal på høring til regional kulturminne-
myndighet for å få vurdert behovet for nærmere arkeologiske registreringer og 
eventuelt omregulering. 
 
7.2 Turdrag 
Områdene langs den gamle jernbanelinja er regulert til grønnstruktur, turdrag. Det 
tillates vanlig skjøtsel av områdene, som tar hensyn til natur, miljø og dyreliv. Det 
tillates oppføring av bygg og anlegg som fremmer friluftsformålet. 
 
Alle tiltak som medfører inngrep i grunnen skal på høring til regional kulturminne-
myndighet for å få vurdert behovet for nærmere arkeologiske registreringer og 
eventuelt omregulering. 
 
7.3 Turveg 
Her er det etablert turveger som er åpne for allmenn ferdsel. 
 
§ 8 Landbruks-, natur- og friluftsområde 
 
8.1 Friluftsformål 
Eksisterende friluftsområder som er vist på plankartet skal videreføres. Det tillates 
vanlig skjøtsel av områdene, som tar hensyn til natur, miljø og dyreliv. Områdene 
skal være tilgjengelige for allmennheten. Det tillates oppføring av bygg og anlegg 
som fremmer friluftsformålet. 
 
Alle tiltak som medfører inngrep i grunnen skal på høring til Rogaland fylkes-
kommune, kulturseksjonen, for å få vurdert behovet for nærmere arkeologiske 
registreringer og eventuelt omregulering. 
 
8.2 Vern av kulturmiljø eller kulturminne 
Det vises til § 12. 
 
§ 9. Bruk og vern av sjø- og vassdrag med tilhørende strandsone 
  
9.1 Tiltak i sjø. 
Tiltak i sjø som faller inn under havne- og farvannslovens bestemmelser, skal 
godkjennes av havnemyndigheten. Det må påregnes bølgeslag fra skipstrafikk i 
farvannet, og tiltak må dimensjoneres ut fra dette. 
 
9.2 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
I disse områdene er det tillatt for allmennheten å oppholde seg og kjøre båt. 
 
9.3 Ferdsel 
I dette området kan det ikke etableres tiltak som er til hinder for sjøtrafikken. 
 
9.4 Friluftsområde i sjø og vassdrag 
Disse områdene er fritt tilgjengelige for allmennheten. 
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§ 10. Sikringssone 
  

10.1 Frisikt 
 
Innenfor frisiktsonene skal terrenget, gjenstander eller beplantning / vegetasjon ikke 
på noe sted være høyere enn 0,5 m over tilstøtende vegers planum. 
 
§ 11. Faresone Hensynsone høyspenningsanlegg 
 
Eksiterende høyspenningsanlegg går gjennom området som vist på plankartet. 
Byggegrense er 7 m fra senterlinjen på anlegget. Ved vesentlig økning av 
strømstyrke skal netteier utrede om dette er forsvarlig i forhold til omgivelsene. 
 
§ 12. Hensynssone Bevaring av kulturmiljø 
 
12.1 
I forbindelse med gjennomføring av tiltak innenfor områdene som er avsatt til 
bevaring av kulturmiljø, i medhold av denne planen, skal det utarbeides detaljplaner 
som viser tiltakets omfang og karakter. Ved søknader om tillatelse til tiltak i 
hensynssone bevaring må søknaden sendes til regional vernemyndighet til uttalelse. 
Tiltakene skal være anbefalt av regional kulturminnemyndighet før tillatelse kan gis. 
Originale bygningsdeler, steinsettinger og andre originale elementer tillates ikke 
fjernet uten at dette på forhånd er godkjent av regional kulturminnemyndighet. 
 
Det er ikke tillatt å foreta noen form for fysiske inngrep innenfor områdene som er 
avsatt til “hensynssone bevaring av kulturmiljø”. Eventuelle tiltak innenfor området 
må på forhånd avklares med kulturminnemyndighetene, jf. lov om kulturminner §§ 3 
og 8. Fortrinnsvis bør slike tiltak fremmes i form av reguleringsendring. 
 
12.2 
Innenfor området er det ikke tillatt med tiltak som er egnet til å skade, ødelegge eller 
skjemme det helhetlige kulturmiljøet som Maurholen utgjør. Det er videre ikke tillatt 
med tiltak som reduserer opplevelsesverdien av anlegget. 
 
12.3 
Den gamle jernbanetraseen skal i sin kurvatur bevares slik den lå da jernbanen ble 
nedlagt i 1948. Det tillates at denne opparbeides og brukes som turveg og at 
overflatedekket tilpasses denne bruken. Det åpnes for at banelegemet senkes 
tilbake til opprinnelig nivå. 
 
12.4 
Tekniske anlegg, murer steinsatte grøfter, m.m. skal vedlikeholdes. Dette skal 
fortrinnsvis gjennomføres som restaurering / tilbakeføring og med samme 
materialbruk og på samme måte som opprinnelig. 
 
12.5 
Tiltak som inngår i en tilrettelegging / formidling av det jernbanehistoriske miljøet kan 
tillates, forutsatt at det ikke skader, skjemmer eller ødelegger historiske anlegg. 
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12.6 
Det tillates at det settes opp skilt og gjerder for å ivareta sikkerheten knyttet til bruk 
av området. Gjerder og skilt skal utformes på en slik måte at de bidrar til å fortelle 
historien om jernbanen. 
  

12.7 
Skjøtsel av vegetasjonen skal foregå på en slik måte at det bidrar til å tilbakeføre 
landskapet til den karakteren det hadde da jernbanen var i drift. Småkratt skal 
generelt holdes nede, mens store og eldre trær som er plantet, herunder bøkeskog / 
allé, skal ikke fjernes med mindre dette er nødvendig av hensyn til kulturminnenes 
bevaring, sikkerhet eller behov for fornyelse av vegetasjon. Dersom det skal hugges 
trær eller utføres annet arbeid like ved jernbanen skal Bane NOR kontaktes i god tid 
før arbeidet utføres. 
 
12.8 
Den gamle vegen ned til sjøen tillates ikke ombygget, utvidet eller på annen måte 
endret, i forhold til nåværende situasjon. Det tillates at veien gruses. Det tillates ikke 
bruk av vegen til motorisert ferdsel av noe slag, herunder ferdsel til eiendommene. 
Ferdsel i forbindelse med nødvendig vedlikehold skal likevel være tillatt, begrenset til 
kortere perioder. 
 
12.9 
Ingen deler av den gamle havnen, med båtstøer, tillates ødelagt, revet eller på 
annen måte endret i forhold til nåværende situasjon. Det tillates ikke oppført nye 
brygger, båthus eller naust verken på land eller i sjøen. 
 
12.10 
Vokterboligen og uthuset kan brukes til følgende allmennyttige formål: Bevertning / 
servering og enkel overnatting (herberge). 
 
12.11 
Vokterboligen og uthuset tillates ikke revet, tilbygget eller påbygget. Ved reparasjon 
av bygningsdeler, så som panel, vannbord, vindus- og døromramminger, m.m., skal 
så mye som mulig av dette materialet som er opprinnelig beholdes. Det som ikke kan 
repareres skal erstattes med nøyaktige kopier. Der bygningsdeler og materialer har 
vært skiftet ut, skal disse ved reparasjon av bygningen søkes tilbakeført til opp-
rinnelig materialbruk og utseende. Følgende deler av interiøret i vokterboligen 
på Maurholen stasjon skal bevares; rominndeling, panelprofiler, trapper og 
konstruksjoner av original opprinnelse, jf. Forvaltningsplan for Maurholen stasjon. 
Det tidligere uthuset ble revet i 2010 og gjenoppført som et replikabygg samme år. 
 
12.12 
Ved utbedring av fasadene på vokterboligen skal nye vinduer lages som kopier av de 
opprinnelige vinduene, med samme materialbruk og dimensjoner, og med 
utadslående, sidehengslede rammer. Vinduene skal plasseres på samme sted i 
fasadene og på samme måte i forhold til veggliv. Nye vinduer kan utformes som 
koblede vinduer. Den ytre rammen skal ha enkeltglass lagt i kitt, mens det i indre 
ramme tillates isolerglass. Alternativt kan det benyttes nye vinduer med enkeltglass 
som suppleres med innadslående varevinduer. Det tillates isolerglass i varevinduene. 
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Ved utskifting av taktekkingen skal det benyttes rød, enkeltkrum, uglassert teglstein 
av samme type som opprinnelig, helst ved gjenbruk av gammel stein. Vindskier og 
dekkbord skal være av tre og hvitmalt. Takvindu skal lages som kopi av det 
opprinnelige takvinduet med jernramme og skal ha samme størrelse og plassering 
som opprinnelig. Det er sett inn nye vinduer i vokterboligen som kopi av de gamle 
vinduene og i de opprinnelige vindusåpningene. 
 
12.13 
Ved utskifting av taktekkingen på uthuset skal det benyttes rød, enkeltkrum, 
uglassert teglstein av samme type som opprinnelig. Fargesettingen av uthuset skal 
være den samme som på vokterboligen. Bygningene skal males med linoljemaling i 
følgende farge: NCS-kode S 4550-Y80R. Hjørnebord, dør- og vindusomramminger, 
vindskier og dekkbord skal males med hvit linoljemaling. 
 
12.14 
Det vises til Forvaltningsplan for Maurholen stasjon, der det fremgår at det skal 
utarbeides vedlikeholdsprogram for voktereiendommen, skjøtselsplan for den gamle 
banetraseen og formidlingsplan for området. 
 
§ 13. Båndlegging etter lov om kulturminnevern 
 
Det er ikke tillatt å foreta noen form for fysiske inngrep innenfor områdene som er 
avsatt til “båndlegging etter lov om kulturminnevern”. Eventuelle tiltak innenfor 
området må på forhånd avklares med kulturminnemyndighetene, jf. lov om 
kulturminner §§ 3 og 8. Fortrinnsvis bør slike tiltak fremmes i form av regulerings-
endring. 
 
 
Egersund     /       2017 
 
______________________ 
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SAKEN GJELDER 

I henhold til plan- og bygningsloven 2008 kan det utarbeides områderegulering der det er stilt 
krav om dette i kommuneplanen eller dersom kommunen selv finner behov for å gi mer 
detaljerte avklaringer av arealbruken på et område. Områderegulering skal utarbeides av 
kommunen, men kommunen kan overlate til andre myndigheter eller private å utarbeide 
planforslag. 
 
Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige i henhold til § 12-3 i plan- og bygnings-
loven. 
 
Det kan videre utarbeides detaljregulering for et mindre område for å følge opp kommune-
planens arealdel eller etter krav fastsatt i en vedtatt områderegulering. 
 
Detaljregulering kan skje som utfylling eller endring av vedtatt reguleringsplan. 
 
Eigersund kommune har utarbeidet reguleringsplan / -endring for et område på strekningen 
fra Eide til Hellvik, langs den gamle Jærbanetraseen, for å få en reguleringsplan som er i tråd 
med ny plan- og bygningslov og dagens / framtidig bruk av området.  
 
Formålet med reguleringsplanen er å regulere inn hensynssone bevaring av bygg og anlegg, 
5 nye fritidsboliger, samt erstatte deler av eldre reguleringsplaner med en detaljregulering og 
få et felles sett bestemmelser i tråd med ny plan- og bygningslov. Detaljreguleringen følger 
for øvrig arealbruken i kommuneplanen.  
 

GJELDENDE PLANER 

Det er 5 gjeldende reguleringsplaner som dekker deler av det området som nå foreslås 
regulert / omregulert.  
 

 Reguleringsplanen for Maurholen, gnr. 5, bnr. 10 m.fl., som ble vedtatt i 
Kommunestyret 18.02.91 og seinere endret flere ganger. 

 

 Reguleringsplan for Gang- og sykkelveg på gammel jernbanelinje Hellvik – Launes 
m.m., som ble vedtatt av Kommunestyret 30.08.93 og seinere endret. 

 

 Reguleringsplan for Øvre Maurholen, vedtatt av Kommunestyret 25.11.96, og seinere 
endret. 

 

 Reguleringsplan for Lauåsen med tilhørende arealer, vedtatt av Kommunestyret 
11.10.99. 

 

 Reguleringsplan for gnr. 59, bnr. 4 Maurholen, vedtatt av Kommunestyret 26.02.07, 
revidert 07.11.07. 

 
 

TILGRENSENDE REGULERINGSPLANER / BEBYGGELSESPLANER 

Ingen ut over de som er listet opp under «Gjeldende planer». 

 

KUNNGJØRING AV PLANOPPSTART 

Planoppstart har vært varslet tidligere, men 21.09.10 ble det ved brev til aktuelle parter og til offentlige 

myndigheter varslet at planområdet ble noe utvidet. 24.09.10 ble det trykket annonse i Dalane 

Tidende, med frist for merknader satt til 21.10.10. Merknadene er oppsummert og kommentert. 
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Nr Fra Innhold / tema 

OFFENTLIGE MERKNADER 

1. Rogaland fylkeskommune, regionplan Merknader / kommentar 

2. Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen Merknader / kommentar 

3. Kystverket Merknader / kommentar 

4. Fiskeridirektoratet Merknader / kommentar 

5. Felles brukerutvalg Ingen merknader  

6. Jernbaneverket Merknader / kommentar 

7. Statens Vegvesen Ingen merknader 

PRIVATE MERKNADER 

9. Rune Gåsland Merknader / kommentar 

10. Petter E. Seglem Merknader / kommentar 

11. Jostein Klippen Merknader / kommentar 

12. Otto Klippen Merknader / kommentar 

13. Torvald Torgersen Merknader / kommentar 

14.  Friområdet Maurholen Sameie Merknader / kommentar 

15. Sekse & Co Advokatfirma AS Merknader / kommentar 

16.  Prosjektil Areal AS Merknader / kommentar 

 
 

Nr Fra Innhold /tema Vurdering 

OFFENTLIGE MERKNADER 

1. 

Rogaland 
fylkes-
kommune, 
Regionplan 

 Fylkesrådmannen oppfatter at man planlegger å 
fastsette og evt. oppgradere eksisterende tiltak, i 
tråd med gjeldende regulering, ved den varslede 
reguleringsendringen.  

 De forutsetter at retningslinjene og føringene i 
Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og 
kulturvern (FINK) legges til grunn for plan-
arbeidet. Dersom man planlegger nye tiltak i 
området, som er i strid med gjeldende regulering 
eller FINK, vil dette utløse krav om ytterligere 
saksopplysninger og evt. begrunnelser for 
hvorvidt planen omfattes av konsekvens-
utredningsforskriften.  

 Videre vil dette utløse vern og krav knyttet til 
bruken av områder i sjø og vassdrag, strandsone 
landbruksområder, friluftsliv, friområder, allmenn 
ferdsel, gang- og sykkel-tilgjengelighet, estetikk, 
landskapstilpasning, forurensning, sårbarhets- og 
risikoanalyser og universell utforming. 

 Understreker at et nytt planarbeid skal ivareta 
friluftsinteressene i området. Det videreformidles 
informasjon fra staten ved DN som er nabo i 
saken. 

 Når det gjelder området rundt Maurholen 
vokterbolig som skal reguleres til spesialområde 
bevaring / hensynsone, henvises det til 
Forvaltningsplan for del av Jærbanen Maurholen 
vokterbolig, utarbeidet av NIKU for 
Jernbaneverket. Der det er vist på kart hvilket 

 
Tas til 
etterretning. 
 
 
 
 
Ingen slike 
områder 
planlegges. 
 
 
 
 
 
 
Tas til 
etterretning. 
 
 
Tas til 
etterretning. 
 
 
 
Tas til 
etterretning. 
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område som foreslås vernet for å sikre 
kulturminneinteressene til Maurholen vokterbolig 
og tilstøtende anlegg. Dette omfatter bl.a. den 
store muren, fjellskjæringer og tunnelen, veien 
ned til sjøen og båtstøene. 

2. 

Rogaland 
fylkes-
kommune, 
Kulturseksj
onen 

 Når det gjelder nyere tids kulturminner i området, 
viser de til tidligere uttalelse.  

 De nevner så de automatiske fredede kultur-
minnene i form av to åpne steinalderboplasser 
og en heller. Den ene steinalderboplassen og 
helleren er regulert til Spesialområde i gjeldende 
plan for området, mens det er noe usikkert om 
den andre åpne boplassen som ligger ved et 
tjern like nord for Myklebustvågen, er vernet i en 
reguleringsplan. For å sikre de tre automatisk 
fredede kulturminnene et varig vern i den nye 
planen, ber de om at disse blir regulert til 
hensynssone, kultur-minne.  

 Reguleringsbestemmelsene for hensynssonen 
bør formuleres som sitert i uttalelsen.  

 Eventuelle tiltak innenfor området må på forhånd 
avklares med kulturminnemyndighetene.  

 Det ble ikke påvist synlige automatisk fredede 
kulturminner.  

 Deler av planområdet har imidlertid et potensial 
for boplasspor fra steinalder. Dette gjelder særlig 
rundt en vik, sentralt innenfor planområdet. 

 Ut fra beskrivelsen i varslingsbrevet vil 
reguleringsplanen omfatte flere formål. Disse er 
imidlertid ikke beskrevet i detalj eller nærmere 
kartfestet. 

 Når det gjelder verneformål i reguleringsplaner, 
altså formål der bestemmelsene i praksis sikrer 
et “graveforbud”, vil det som oftest ikke være 
nødvendig eller hensiktsmessig med omfattende 
registreringer for å få godkjent en regulerings-
plan. Det vesentlige i slike saker er at formål og 
bestemmelser sikrer at det kreves en 
omregulering for å sette i gang tiltak som kan 
være skadelig for mulige uregistrerte 
kulturminner. En områderegulering vil dermed 
utløse krav om arkeologiske registreringer. Hvis 
formålet med plan er å verne f.eks. landskap, vil 
alle tiltak som er i samsvar med vern kreve ny 
plan og gjennomføring av registreringer. 

 Kulturseksjonen har ikke informasjon om 
hvordan / hvor arealformålene vil være innenfor 
planområdet og hvor strenge regulerings-
bestemmelsene vil bli. Men dersom det er aktuelt 
for kommunen å ha et strengt vern som sikrer 
“graveforbud” og krav om omregulering dersom 
man ønsker å utføre tiltak som avviker fra planen 
i de delene av planområdet hvor det er potensial 
for steinalderbosetning, mener kulturseksjonen at 

Tas til 
etterretning. 
 
 
 
Fredede områder 
i planområdet er 
vist som 
hensynssone, 
kulturminne. 
  
 
 
 
Er tatt med i § 11-
1. 
Tas til 
etterretning. 
 
Tas til 
etterretning. 
 
 
 
Tas til 
etterretning. 
 
 
 
Tas til 
etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eigersund 
kommune ønsker 
strengt vern. 
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det ikke er nødvendig med arkeologiske 
registreringer av hele planområdet. Dersom 
kommunen ønsker å ha mulighet for å 
opparbeide stier, rasteplasser o.l. i disse 
områdene vil kulturseksjonen kreve nærmere 
arkeologiske registreringer for å se om evt. tiltak 
kommer i konflikt med automatisk fredede 
kulturminner. 

 Kulturseksjonen vil avvente med å lage et 
kostnadsoverslag for arkeologiske registreringer 
til de får mer detaljer omkring planen. De vil gi 
endelig uttalelse til planen når resultatet av evt. 
registreringer foreligger. 

 
 
Se § 3-1. 
 
 
 
 
Uttalelsen fra 
kulturseksjonen 
må foreligge før 2. 
gangs behandling 
av planen.  
 

3. Kystverket 

 Kystverket har ingen innvendinger til at det 
igangsettes reguleringsarbeid.  

 Nordresundet har status som biled, og det er 
derfor viktig at det ikke legges til rette for 
utbygging i sjø som kan komme i konflikt med 
fremkommeligheten og merkesystemet i 
farvannet.  

 De gjør oppmerksom på at det kan påregnes 
bølgeslag fra skipstrafikk i farvannet. Det må tas 
med i reguleringsbestemmelsene at tiltak i sjø 
som faller inn under havne- og farvannslovens 
bestemmelser skal godkjennes av 
havnemyndigheten. 

Tas til 
etterretning. 
 
Ingen slike tiltak 
er foreslått. 
 
 
 
 
Er tatt med i 
reg.bestem-
melsene § 4. 
 
 

4. 
Fiskeri-
direktoratet 

 De har innhentet uttalelse fra Fiskarlaget Vest i 
saken. Fiskarlaget legger til grunn at det skal 
være mulig å drive fiske i område regulert til 
“frilufts-/trafikkområde i sjø”. 

 De har merket seg at kommunen i det fore-
stående arbeidet legger opp til å fjerne nødhavn 
for akvakulturanlegg. Fiskeridirektoratet kjenner 
ikke til at fjerning av denne nødhavna vil få 
negative konsekvenser for akvakultur-næringen.  

 Fiskeridirektoratet er ikke kjent med at det i det 
aktuelle området er spesielle fiskeriinteresser 
som skulle kunne bli skadelidende som følge at 
endring av reguleringsplanen all den tid denne 
følger arealbruken i kommuneplanen. 

 De forutsetter at arbeidet med reguleringsplanen 
vil ta hensyn til evt. kaste- og låssettingsplasser i 
området.  

 Det forutsettes videre at de vil bli orientert / 
konsultert hvis planen medfører betydelige 
inngrep i strandsonen. 

 

 

Tas til 
etterretning. 
 
 
 
Tas til 
etterretning. 
 
 
 
Tas til 
etterretning. 
 
 
Tas til 
etterretning. 
 
Tas til 
etterretning. 
 

5. 
Felles 
bruker-
utvalg 

 De har ingen merknader til saken. 
 

Tas til 
etterretning. 

6. 
Jernbane-
verket 

 Det fremgår av oppstartmeldingen at det skal 
reguleres inn fem nye fritidsboliger. De minner i 
den forbindelse om at dersom atkomst til disse 

 
 

Tas til 
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krever kryssing av jernbanen, må dette skje som 
planfri kryssing, da etablering av nye 
planoverganger er forbudt.  

 Jernbaneverket vil heller ikke akseptere en øket 
bruk av eksisterende planoverganger. 

 De minner om jernbanelovens § 10 med 30 m 
grense. De anbefaler at denne bestemmelsen 
blir innarbeidet i planforslaget. Det generelle 30 –
metersforbudet langs jernbanen (målt fra 
nærmeste spormidte) helst bør vises direkte på 
plankartet, men som et minimum fanges opp i 
den skriftlige delen, f.eks. som en felles bestem-
melse. 

 De minner de om at generelle sikkerhetshensyn 
må tillegges vekt ved vurdering av planformål 
som bidrar til økt ferdsel langs jernbanen, 
herunder nevner de bl.a. areal til fritidsboliger, 
lek- og rekreasjonsformål, gang- og sykkelveier 
samt turstier. Slike areal forutsettes å bli pålagt 
utvidet sikringstiltak, f.eks. i form av krav om 
oppsetting av 1,8 m høyt flettverksgjerde i deres 
eiendomsgrense. 

 

etterretning. 
 
 
Tas til 
etterretning. 
 
 
Er innarbeidet i 
reg.bestem. § 4. 
 
 
 
 
 
 
Ingen slike 
områder er 
regulert i nær-
heten av 
jernbanelinja 

7. 
Statens 
vegvesen 

 De har ingen merknader til oppstartvarselet. 
Tas til 
etterretning. 

 

PRIVATE MERKNADER 

8. 
Rune 
Gåsland 

 Han ser at ut fra kartet som var vedlagt oppstart-
varselet, så kommer planen delvis inn på gnr. 5, 
bnr. 99 og 135 som han representerer, samt 
båtplasser i vågen, som er en del av dagens 
reguleringsplan med bestemmelser.  

 

 Dersom gjeldende forutsetninger endres, ber han 
om fortløpende informasjon, da endring av plan 
og bestemmelser kan ha stor betydning for 
området, da det i dag allerede er uklare forhold i 
området.  

 Dessverre ser ut for at planområdet kommer 
delvis inn på den reguleringsplanen som i dag 
gjelder for område. Det kan da bli uklare linjer i et 
eksisterende felt. 

 

Det omtalte 
området kommer 
nå, etter justering 
av plangrensen, 
utenfor plan-
området. 
Gnr. 5, bnr. 135 
og 99 kommer 
utenfor 
planområdet. 
 
Gåsland kan 
sende inn 
merknader i 
høringsrunden. 

9. 
Petter E. 
Seglem 

 Ønsker at hans fritidsbolig på Nesodden, gnr. 7, 
bnr. 3, påføres gul farge. Dette gjelder hele 
tomten inkl. brygge.  

 
 
 
 
 
 

 Ønsker at det skal bli tillatt med en viss utvidelse, 
tilbygg / påbygg, for eksempel av bad / vaskerom 

Området er på 
gjeldende plan 
vist som 
friluftsområde. 
Ikke aktuelt å 
behandle denne 
tomten 
annerledes enn 
de øvrige. 
Det anbefales 
ikke mulighet for 
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dersom det i framtiden skulle bli aktuelt med 
kommunalt vann / avløp. 

 

utvidelse her, ut 
over 60 m2 BYA 
/BRA. 

10. 
Jostein 
Klippen 

 Av planavgrensningen fremgår det at deres 
hytteeiendom gnr. 5, bnr. 115 inngår i plan-
området, og at arealbruken skal være som i 
gjeldende reguleringsplaner.  

 26.11.09 søkte han om å få anlegge kjørevei fra 
Maurholsveien og ned til hytta, og vil derfor be 
om at denne veien blir tatt inn i revidert regu-
leringsplan. 

 

Etter justering av 
plangrensen, 
kommer denne 
eiendommen nå 
utenfor plan-
området. 

11. 
Otto 
Klippen 

 Påpeker at deres hytteeiendom, gnr. 5, bnr. 134, 
inngår i planområdet. De forutsetter at 
eiendommen fortsatt blir regulert til byggeområde 
for fritidsbebyggelse. 

Etter justering av 
plangrensen, 
kommer denne 
eiendommen nå 
utenfor plan-
området. 

12. 
Torvald 
Torgersen 

 Skriver om vei som er bygget fra Maurholen 
stasjon til 5 hytter som ligger i hyttefelt. I 
forbindelse med ny reguleringsplan for 
Maurholen søkes det om å få regulert inn veien 
som atkomst for nåværende 5 hytter og evt. nye 
hyttetomter som det blir søkt om. Søknaden 
sendes på vegne av grunneiere og hytteeiere. 
Veien ligger fint i terrenget, men den er ikke fin 
ettersom den har dekke av kvitstein. De søker 
om at traseen kan beholdes og at den kan få den 
standarden som Eigersund kommune kan 
akseptere. Det er ønskelig at veien skal kunne 
brukes til å frakte fram tyngre ting. 

 

Det anbefales at 
denne veien ikke 
vises på 
plankartet. 
 
Det er regulert inn 
en 1,5 m bred 
gangvei her, inkl. 
skuldre. 

13.  
Friområdet 
Maurholen 
Sameie 

 De ser av kartet som er vedlagt oppstartvarselet 
at planområdet omfatter del av småbåthavna 
samt 5 av hytteeiendommene i deres 
hytteområde.  

 

 Styret ser et stort behov for at planen også bør 
omfatte hele småbåthavna for deres hytter, på 
samme måte som båthavna på østsiden av 
Myklebust-vågen inngår i planområdet. 

 

 Årsmøtet for Sameiet har tidligere vedtatt at det 
skal utarbeides en plan for hele småbåthavna 
som skal omfatte både opprydding og 
opprusting. For å kunne utarbeide en slik plan for 
småbåthavna er det av plansjefen påvist at det er 
nødvendig med en revisjon av gjeldende 
reguleringsplan. 

 Etter befaring i august 2010 tilskrev byggesaks-
sjefen flere av deres hytteeiere og viste til 
atkomstveier og parkeringsplasser som det ikke 
er søkt om tillatelse til å anlegge.  

 Styret for Sameiet ser behov for at alle disse 

Tas til 
etterretning. 
 
 
 
Det anbefales at 
planområdet får 
vis avgrensning. 
 
 
 
Tas til 
etterretning. 
 
 
 
Tas til 
etterretning. 
 
 
 
 
Det anbefales at 
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sakene kommer inn i lovlige former og styret er 
da innstilt på å sende felles søknad for alle 
anlegg på Sameiet. Dersom disse sakene vil 
fremtvinge en reguleringsendring, er det et 
ytterligere argument for at planområdet ikke bare 
bør omfatte 5 hytter, men hele hytteområdet som 
er omfattet av gnr. 5, bnr. 226.   

 

planavgrens-
ningen blir som 
foreslått. 

14. 
Sekse & Co 
Advokatfirm
a AS 

 Sekse & Co Advokatfirma AS representerer 
Bjørnå som er eiere av gnr. 7, bnr. 168 og 66. 
Førstnevnte er en bebygd fritidseiendom. På 
sistnevnte er det etablert båtstø / brygge med 
tilhørende atkomstvei. Ellers er ikke denne 
eiendommen bebygget. Begge eiendommene, 
som ligger ved siden av hverandre, har 
strandlinje.  

 Slik advokaten forstår gjeldende kommuneplan, 
er begge eiendommene utlagt til areal båndlagt 
etter friluftsloven. Rent faktisk er dette imidlertid 
en fritidseiendom. Begrunnelsen for 
reguleringsarbeidet tilsier det at eiendommene 
utlegges til område for fritidsbebyggelse. Også 
andre grunner taler for dette ifølge advokaten. 

 Det vises til at begge eiendommene fremstår 
som meget lite egnet til allmenn bruk. Terrenget 
er stort sett meget kupert. Også strandlinjen er 
ifølge advokaten lite egnet for turgåing o.l. 
Advokaten skriver videre at eiendommens 
utmarksdel opp gjennom årene bare i meget 
begrenset grad er blitt benyttet av allmennheten, 
dette selv om tilkomsten til området de siste 
årene har vært god.  

 Advokaten påpeker at klientens eiendommer 
ligger nær annen fritidsbebyggelse. Dette taler 
ifølge advokaten for at eiendommene reguleres 
til fritidsbebyggelse. Det bør videre åpnes for 
nyoppføring av fritidsbebyggelse ut over dagens 
hytte på bnr. 168. Det vil i tilfelle bedre 
allmennhetens tilgang til strandsonen ifølge 
advokaten. En fellesbrygge vil kunne være en 
aktuell løsning. De ønsker altså ikke å forverre 
allmennhetens tilgang. Målet er å få til sammen 
2-3 fritidsboliger på disse eiendommene. Det bes 
om et møte med kommunen, der de kan 
redegjøre nærmere for sitt syn.  

 

 Advokaten mener at dersom det nektes 
omdisponering, vil det innebære en 
forskjellsbehandling i forhold til det som er 
praksis i nærliggende områder. 

 

 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
Det anbefales at 
det ikke blir tatt 
inn nye bygninger 
her. 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
Området er vist 
som frilufts-
område i 
kommuneplanen. 
Foreslått tiltak vil 
være i strid med 
100-meters 
regelen. 
 
 
Det er ikke  
usaklig forskjells-
behandling, 
ettersom sakene 
ikke er like. 

15 
Prosjektil 
Areal AS 

 Representerer hytteeiere i planområdet. 

 Viser til tidligere brev der det blir bedt om at også 
frittliggende uthus, boder m.v. kan tillates. 

Tas til orientering. 
Tas til orientering. 
 

Side 49 av 666



Planbeskrivelse for Eide – Maurholen – Hellvik – turvei langs den gamle Jærbanetraseen m.m. 

9 

 

 Fylkesmannen har varslet innsigelse mot denne 
endringen. 

 Kan vanskelig se at frittliggende uthus / boder vil 
bidra til ytterligere privatisering. 

 Foreslår følgende formulering i regulerings-
bestemmelsene: ”Uthus, boder og lignende på 
inntil 15 m2 BRA skal fortrinnsvis oppføres som 
tilbygg til hytta, men kan også tillates oppført 
frittliggende ved en god arkitektonisk 
helhetsløsning. 

 Det er rikelig med regulerte friluftsområder i 
reguleringsplanen for Maurholen / Myklebust-
vågen. Området egner seg dårlig for friluftsliv for 
allmennheten, da store deler av området er 
brattlendt og lite framkommelig. Det kan evt. 
reguleres inn stier mellom hyttegruppene. 

 Fristen for fjerning av ulovlig oppført bebyggelse 
er 30.06.12. Ber om forlenget frist dersom 
reguleringsspørsmålet ikke er avklart innen dette 
tidspunktet.  

Tas til orientering. 
 
Det legges opp til 
mulighet for små 
frittliggende boder 
/ uthus. 
 
Det foreslås inntil 
10 m2 boder / 
uthus. 
 
 
 
Tas til 
etterretning. 
 
 
Det anbefales at 
fristen forlenges til 
31.12.12. 

 

BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET – DAGENS FORHOLD 

Beliggenhet og avgrensning 

Planområdet strekker seg fra ytterst på Launes i øst og nesten til Hellvik jernbanestasjon. 

Planområdet omfatter på strekningen fra Launes til Myklebustvågen, også deler av Norda Sundet. 

 

Eierforhold 

LEIDLAND TRON STEINAR, Ergaveien 155, 4343 Orre   
BJØRNÅ JENS KRISTIAN, Lyngvegen 6,5563 Førresfjorden  
OLSEN ROLF DAGFINN, Skeibakken 21, 4306 Sandnes 
Hydro Aluminium AS, Drammensveien 260 Vækerø,   
VEMMESTAD NILS, Overlege Cappelens gate 25, 4011 Stavanger  
JERNBANEVERKET, Postboks 4350,2308 Hamar  
VASSBØ FRODE, Jørgen Moes gate 4, 4011 Stavanger  
FJETLAND ELLA, Stenebytoppen 16c, 4054 Tjelta  
HAGEDORN OLAUG, v/ Odd Knut Hagedorn,  Lindebergåsen 50 d, 1068 Oslo 
SIVERTSEN ANNE BRIT OLSEN, Dalsetveien 24, 4018 Stavanger  
SKJELBRED LOYD ANFINN, Ytstebrødveien 140, 4370 Egersund 
ASKE ELSE KARIN, Høystemveien 5, 4026 Stavanger  
SKADBERG PER H., 553 Heatherdale Land, Victoria BC, V82 OA 4,   
REFSNES EGIL KARLEIF, Beryllveien 3, 4070 Randaberg  
WAALAND ROLF, Rosevegen 5, 4352 Kleppe  
SIMENSEN PER OTTO, Saudagata 18, 4012 Stavanger  
GÅSLAND RUNE SVERRE, Vikesdalslia 63, 4389 Vikeså  
VEMMESTAD STIAN, Storabergarmen 8, 4050 Sola  
OPSTAD ARNE, Planetvegen 9, 4362 Vigrestad   
SKÅRA MARIANNE NETLAND, Netlandsveien 89, 4375 Hellvik  
ORRE JANE BRIT RIMESTAD, Nordsjøvegen 1082, 4343 Orre  
ORRE KJETIL, Nordsjøvegen 1082, 4343 Orre  
KLIPPEN JOSTEIN, Askeveien 7, 4314 Sandnes  
SKÅRA LEIF EIRIK, Netlandsveien 89, 4375 Hellvik 
KLIPPEN VIKTOR, Knatten 10, 4355 Kverneland  
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KLIPPEN ARILD, Stokkelandlia 13, 4324 Sandnes  
AL-KASIM FAROUK ABDUL A, Nedre Tastasjøen 26,4029 Stavanger  
RUSDAL IVAR, Fredrik Stangs gate 7, 4317 Sandnes  
Edelsplitt KS, Postboks 96, 4375 Hellvik  
FRIOMRÅDET MAURHOLEN SAMEIE, Aurbanen 1, 4362 Vigrestad  
HELLVIK HUS AS, Jærveien 1250, 4375 Hellvik  
OPSTAD INGER SKRETTING, Planetvegen 9, 4362 Hellvik 
GÅSLAND TOR OLAV, Solheim Terrasse, 4389 Vikeså  
LYSSAND TORBJØRN, Vikingveien 24c, 4043 Hafrsfjord 
ØIUMSHAUGEN ROLV, Maurholen, 4375 Hellvik  
IVERSEN ROGER, Bokfinkveien 21 b, 4022 Stavanger 
LARSEN RUNE, Gauselvågen 26, 4032 Stavanger  
RØDLAND LEIF, Welhavens vei 26, 4319 Sandnes 
BERGE OLE DAGFINN, Klokkarvegen 13, 4360 Varhaug 
RITLAND KJELL OLAV, Sørsjøvegen 12, 4052 Røyneberg 
OLIVERSEN TOR ØYVIND, Eikeset 11 a, 4032 Stavanger 
MELING SISSEL, Bokfinkveien 21 b, 4022 Stavanger 
HELLAND TORBJØRN INGOLF, Ytstebrødveien 256,  4370 Egersund  
PETTERSON MARIT, Strandgaten 52, 4370 Egersund 
KLIPPEN OTTO, Tømmerveien 3, 4325 Sandnes 
REVE MIKAL ARVID, Skråvegen 11, 4352 Kleppe  
HODNE HANNE MARIE, Nordsjøvegen 433, 4352 Kleppe 
REE NILS T., Vestre Ring 1, 4340 Bryne 
MYKLEBUST ALF HENNING, Ytstebrødveien 240, 4370 Egersund  
SEGLEM LIV AGNETE, Klipperveien 3, 4370 Egersund 
HÅLAND SØLVI, Østre Hamravei 9, 4315 Sandnes 
EIDE EGIL, Jønningsheiveien 16 a, 4316 Sandnes  
ENGELSVOLL ERLING, Tjønnvegen 6, 4353 Klepp stasjon  
MYKLEBUST TORFINN, Vierveien 7, 4370 Egersund  
SEGLEM SVEIN, Skårabrekkå 16, 4370 Egersund  
HANSEN HILDE MARIE, Ytstebrødveien 278, 4370 Egersund  
DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim 
VEMMESTAD JOHN, Per Sivles vei 16, 4009 Stavanger 
SKJELBRED JANE, Ytstebrødveien 167, 4370 Egersund 
VEMMESTAD CARL, Solskinnsveien 22,  
MYKLEBUST JAN NORALF, Ytstebrødveien 267, 4370 Egersund  
BUCK LAILA, Ackerstrasse 41, Duisburg 14,  
FORMO GRETE JOHANNE, Solhøgda 3, 4017 Stavanger 
SKJELBRED ODDRUN K E, Ytstebrødveien 161, 4370 Egersund  
SKJELBRED REINERT, Ytstebrødveien 161, 4370 Egersund  
STAPNES GUNVOR I S., Skjevollsveien 6, 4370 Egersund 
SKJELBRED JOHANNE LOUISE, Ytstebrødveien 153, 4370 Egersund  
JENSEN JOSTEIN, Ytstebrødveien 151, 4370 Egersund  
STAPNES KARIN, Ytstebrødveien 312, 4370 Egersund  
MILJØVERNDEPARTEMENT, Postboks 8013 Dep. 0030 Oslo  
TORGERSEN INGOLF ARTHUR, Ytstebrødveien 298, 4370 Egersund  
WILHELMSEN INGER KARIN, Ytstebrødveien 165, 4370 Egersund  
VESHOVDE HERDIS HELENE, Sandbakkveien 20, 4370 Egersund 
AAKRE RICHARD NICOLAI, Krossvikveien 6, 4370 Egersund  
LEIDLAND HARALD MAGNE, Ytstebrødveien 81, 4370 Egersund 
LEIDLAND THORBJØRN M., Lasteinveien 13, 4370 Egersund  
TUNHEIM JAN TORE, Lasteinveien 27, 4370 Egersund  
TORGERSEN TORVALD, Ytstebrødveien 324, 4370 Egersund  
HÅLAND REIDAR, Østre Hamravei 9, 4315 Sandnes 
MYKLEBUST SIGURD BERNT, Rødstrupeveien 20, 4626 Kristiansand 
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FUNKSJONÆRFOR V/KVERNEL,   
AL-KASIM FERID TORE, Friheim 13b, 4047 Hafrsfjord  
HÅLAND PAUL , Kvernevikveien 168, 4070 Randaberg 
SOMA JOSTEIN, Røyskattveien 43, 4329 Sandnes  
THENGS SAMUEL, Tengsveien 11, 4370 Egersund  
MYKLEBUST DAGFINN N., Ytstebrødveien 229, 4370 Egersund  
SEGLEM EDITH T.,   
SKJELBRED KRISTINA, Ytstebrødveien 153, 4370 Egersund  
JENSEN JUDITH SEGLEM, Ytstebrødveien 151, 4370 Egersund  
LEIDLAND PER INGVE, Ytstebrødveien 143, 4370 Egersund  
LEIDLAND KARL LUDVIG, Ytstebrødveien 69, 4370 Egersund  
SEGLEM PETTER EGIL, Basthaugveien 10, 4370 Egersund  
LEIDLAND LUDVIG, Basthaugveien 22, 4370 Egersund  
LEIDLAND SEVERIN, Ytstebrødveien 120, 4370 Egersund  
LEIDLAND NORA MAGNHILD, Ytstebrødveien 98, 4370 Egersund  
MYKLEBUST EMMY, Storgaten 4c, 4370 Egersund 
MYKLEBUST HARRY, Ytstebrødveien 293, 4370 Egersund  
LEIDLAND GUNN MERETE, Krossvikveien 6, 4370 Egersund  
HAUGSTAD MALBORG, Lagård sjukeheim, 4370 Egersund  
JOHANSEN JOHAN, Norheimsvegen 2, 4340 Bryne  
LEIDLAND THOR INGARD, Hafsøyveien 72, 4370 Egersund  
MYKLEBUST MARGARET E., Ytstebrødveien 293, 4370 Egersund  
STOKKELAND INGRID PETRA, c/o Ove W. Stokkeland, Einerbakken 15, 4370 Egersund 
TENGESDAL GUNNAR, Jærveien 251, 4370 Egersund  
NORGES STATSBANER AS, Prinsens gate 7-9,  
ASSERSEN MARGITH I.,   
ERGA BJØRN INGHJARD  
IDLAND GRO  
JOHANSEN TOVE BRIT  
LEIDLAND ANDREW  
LEIDLAND KRISTINE  
LEIDLAND OLGA ALFIVA  
ERIKSEN IRENE MAGNA JANE, Sandbakkveien 3, 4370 Egersund  
LEIDLAND ALF TORE, Ytstebrødveien 97, 4370 Egersund  
ERIKSEN ODDBJØRG SOFIE, v/ Arne Johan Eriksen, Elvegata 4a, 4340 Bryne  
MYKLEBUST DAGNY J. v/ Herdis Veshovde, Sandbakkveien 20, 4370 Egersund  
ERGA JOHN TERJE, Åseveien 143, 4370 Egersund  
MYKLEBUST THORVALD,   
WEBER MARIE  
HERLAND THORILL BEATE, Launesveien 33, 4370 Egersund  
STVG DISTR LINJEPERSONELL  
MYKLEBUST NORVALD, Ytstebrødveien 273, 4370 Egersund  
MYKLEBUST HJØRDIS,   
EIGERSUND KOMMUNE, Postboks 580, 4379 Egersund  
LEIDLAND NORLEIF ,  
MYKLEBUST HARRIET,  
ANFINNES THOR-ERLING, Launesveien 35, 4370 Egersund  
SANDBECK INGEBORG,   
THOMSEN OLGA  
LEIDLAND BIRGER  
LEIDLAND NIKOLAI  
PEDERSEN RANDI  
EIE ASTRID BJØRG, Eideveien 19, 4370 Egersund 
MYKLEBUST INGRID,  
OLIVERSEN TORUNN VATNE, Eikeset 11a, 4032 Stavanger 
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JOHANNESSEN JOSTEIN, Traktebergveien 6, 4032 Stavanger 
THORSEN THOR MICHAEL, Strandgaten 43, 4370 Egersund 

 

Topografi/vegetasjon 

Den delen av planområdet som ligger på land, ligger hovedsakelig i et småkupert kystlandskap.  

Den høyeste koten innenfor planområdet er kote 100. Dette punktet ligger på Launesfjellet, langt øst i 

planområdet. Det er flere vann som helt eller delvis dekkes av reguleringsplanen. 

 

Vegetasjonen er variert med for det meste einer og diverse lauvskog, samt en del barskog.  

 

Sol- og skyggeforhold 

De delene av planområdet som er bebygget med fritidsbebyggelse eller planlegges bygget med 

fritidsbebyggelse, har bra solforhold.  

 

Vind og lokalklima 

De framherskende vindretningene for regionen er vind fra nordvest eller sørøst. 

Planområdet ligger for en stor del langs Norda Sundet. De delene av planområdet som er bebygget 

med fritidsboliger eller der det foreslås fritidsboliger, ligger for det meste ganske lunt til, med unntak av 

en del fritidsboliger som ligger langs Norda Sundet eller på holmer i sundet.   

 

Kulturminner 

Den gamle jernbanestasjonen i Maurholen og deler av den gamle traseen for Jærbanen er fredede 

kulturminner.     

 

Barns og unges forhold 

Området har ingen større tilrettelagte tilbud spesielt for barn og unge.   

 

Friområder og friluftsliv i nærmiljøet 

Innenfor planområdet ligger det store friluftsområder. Det er etablert en turvei helt fra Eide til Hellvik 

stasjon, som på store deler av strekningen ligger på den gamle traseen for Jærbanen. Denne turveien 

er mye brukt både til å gå tur og til sykling. Årlig går det store turrittet mellom Egersund og Sandnes 

på denne turveien.  

 

Gang- og sykkelvegtilknytning til viktige målpunkt 

Det er en god turvei som egner seg til både fottur og sykling på strekningen fra Eide til Hellvik stasjon. 

Dette gjør at de som benytter fritidsboligene lett kan komme seg både til Hellvik og Egersund uten å 

benytte bil.   
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Atkomst og parkering 

Atkomst til planområdet skjer fra Fv 44, enten ved Hellvik stasjon eller via vegen til Maurholen. Det er 

etablert offentlige parkeringsplasser både på Eide i Egersund, like vest for Maurholen stasjon og ved 

Hellvik stasjon. I tillegg er det private parkeringsplasser i planområdet. 

 

Trafikkforhold / kollektivdekning 

Hovedfartsåren til planområdet skjer via Fv 44. Det er rutebusser mellom Hellvik og Egersund. Krav til 

parkering er innarbeidet bestemmelsene. 

 

Spesielle miljøforhold 

Det går en høyspentlinje i nord-sør-retning like vest for Myklebustvågen. I henhold til gjeldende norm 

for grenseverdier fra Statens strålevern er 0,4 µT satt som utredningsnivå for mulige tiltak og 

beregninger som viser merkostnader og andre ulemper. Det er ingen bygninger for varig opphold som 

ligger så nær høyspentlinja at videre utredning av elektromagnetisk felt anses som nødvendig. 

 

Radon 

Det er ikke kjente store forekomster av radon i grunnen i området.  

 

Flomsonekart 

Ikke aktuelt for denne planen. 

 

Kommunalteknisk infrastruktur (vann og avløp, renovasjonsløsning, energiløsning) 

Det er offentlig vannledninger og avløp kun i vestlige deler av planområdet, fra Hellvik stasjon til der 

Maurholsveien krysser gang- og sykkelveien. Det er etablert ordning med hytterenovasjon i de 

aktuelle delene av planområdet. 

 

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

 

Formålet med planforslaget 

Formålet med reguleringsplanen er å sikre eksisterende offentlige anlegg med tilhørende funksjoner, 

de gamle stasjonsbygningene ved Maurholen stasjon, samt få regulerte områder for fritidsbebyggelse 

inn i reguleringsplan som er etter dagens standard.  

 

Det er i tråd med kommuneplanen vist mulighet for en forsiktig fortetting på 4 fritidsboliger i FF12.  

 

Forslagets forhold til overordnede og andre gjeldende planer 

Forslaget er i tråd med kommuneplanen og endrer ikke formål som vil være i strid med denne eller vil 

ha noen virkning på tilgrensede planer. 
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Ny og eksisterende bebyggelse 

Det er i tråd med kommuneplanen vist mulighet for en forsiktig fortetting på 4 fritidsboliger i FF12. Det 

er ikke foreslått ytterligere fritidsbebyggelse i planområdet. 

 

Det er åpnet opp for at eksisterende fritidsbebyggelse kan utvides enten til 60m2 eller 75 m2 avhengig 

om de ligger i et  BF eller HF område. BF-områdene omfatter FF1 – FF7 og HF-områdene omfatter  

FF 8 – FF 22. I tillegg kan den enkelte fritidsboligutvides i tillegg med inntil 10m2 for å kunne etablere 

toalett/bad. 

 

Det er i tråd med kommuneplanen åpnet opp for mulighet for å kunne etablere bod på inntil 10 m2. 

 

Kulturminner/stasjon med tilliggende områder 

Dette er regulert til bevaring i tråd med verneplan for jernbanen. Dette inkluderer Maurholen stasjon 

med areal til sjøen, samt en bygning med tilhørende areal ved Lauvnes bru. 

 

Kjente automatiske fredede kulturminner er vist i planen. 

 

Friluftsområder/friområder/ute og oppholdsarealer 

Er i all hovedsak videreført som i gjeldende reguleringsplan, men en har vist området rundt 

eksisterende fritidsbebyggelse som ”uteoppholdsareal”, mens de andre områdene er vist som 

henholdsvis grøntstruktur, friluftsformål og vern av kulturmiljø. 

 

Nødhavn for akvakulturanlegg 

Dette arealet er tatt vekk og en viser her til at dette er en  del av en nasjonal laksefjord. 

 

Jernbane 

Eksisterende jernbanespor med byggelinje er regulert inn i tråd med føringer fra Jernbaneverket. 

 

Sjøområdene i planen 

Sjøområdene er regulert til farled samt bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. 

 

Turveg/gang- og sykkelveg 

Er regulert inn i tråd med gjeldende reguleringsplan. 

 

Brygger, naust m.m 

Eksisterende brygger, naust og uthus er tildels vist som bygninger som inngår i planen.  
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Forslag til ny reguleringsplan 
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Eksisterende reguleringsplan 
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Arealoversikt  

Annen veggrunn- grøntareal, 2 områder AVG 0,237 daa 

Bevaring av kulturmiljø  49,441 daa 

Bruk og vern av sjø og vassdrag V 46,374 daa 

Farleder FAR 144,969 daa 

Friluftsformål, 37 områder LNFRF 1 - 63 952.552 daa 

Friluftsområde (i sjø og vassdrag), 25 områder F0 683,365 daa 

Fritidsbebyggelse – frittliggende, 37 områder FF 1 - 22 5.351 daa 

Fritids / turistformål FT 1 – FT 2 0,143 daa 

Uteoppholdsareal, 20 områder  59.911 daa 

Uthus / naust / badehus, 4 områder  0,119 daa 

Gang- / sykkelveg, 3 områder GS 1 – GS 3 19,606 daa 

Gangveg / gangareal / gågate, 2 områder G 0,450 daa 

Høyspenningsanlegg  2,288 daa 

Industri IND 0,437 daa 

Kjøreveg, 7 områder KV 2,397 daa 

Parkeringsplasser, 2 områder PP 2,821 daa 

Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende 

områder, 16 områder 

SAL 0,927 daa 

Trasé for jernbane, 17 områder J 185.204 daa 

Turdrag, 27 områder TD 184,614 daa 

Turveg, 2 områder TV 1,472 daa 

Vern av kulturmiljø og kulturminne, 7 områder LNFRVK 46,539 daa 

Sum  2.335,681 daa 

   

 

Oppsummering og konklusjon. 
Regulering av det aktuelle området skal ivareta mange hensyn som til dels er kryssende, og 
planarbeidet må foreta mange avveininger i forhold til vern og utvikling.  
 
Det vurderes som nødvendig å ha differensiert vurdering av de ulike områdene. Samtidig som planen 
skal bidra til å ivareta historien til den gamle jernbanen, skal den åpne opp for at vår egen historie 
også skal sette spor. Det er foretatt avveininger som ivaretar både vern og utvikling. 
 
Estetikk 

Utbyggingsmønsteret bør tilpasses landskap og naturmiljø, tomtestruktur, bebyggelsesstruktur og 
historiske elementer. 
 
Bebyggelsens forhold til terreng og uteareal som plassering på tomten, tilpasning til tomten, takform, 
fundamentering forholdet til terreng, uteareal og terrasser er viktige momenter. Dette bidrar til at stedet 
får en visuell gode opplevelser i den større sammenheng. 
Selve utforming av bygninger og anlegg blir bestemt av tiltak på eksisterende bygg, oppføring av nye 
bygg og anlegg, dimensjonering, form og stil, materialbruk og fargebruk. 
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Universell utforming 

De områdende som er tiltenkt allmennheten, skal så langt som det er mulig å få til gis en universell 

utforming. 

 

Sol- og skyggeforhold 

Det legges ikke opp til å oppføre ny bebyggelse eller foretas inngrep i landskapet som vil forringe sol- 

og skyggeforholdene i området. 

 

Forhold til barn og unge 

Det blir ikke foreslått formålsendringer som vil få negative konsekvenser for denne gruppen. 

 

Forhold til natur og miljø 

Det foreslås ingen formål som vil påvirke natur- eller miljøforhold i området.  

 

Atkomst / parkering 

Eksisterende parkeringsplasser innenfor planområdet blir opprettholdt som i dag.  

 

Trafikkforhold / kollektivdekning (Vei, kollektiv tilknytning, gang- og sykkelveger, fortau, 

trafikkskille m.m.) 

Ingen endring i forhold til dagens situasjon. 

 

Kommunaltekniske 

Det foreslås ingen endringer med hensyn til vann- og avløp samt renovasjon. 

 

Rekkefølgetiltak 

Ikke aktuelt.  
 
 
Miljø, forurensning og støyforhold 

Det foreslås ingen formål som åpner opp for tiltak som vil ha noen konsekvenser for miljø, 

forurensning eller økt støy. 

Ved oppføring av nye fritidsboliger, må det beregnes litt økt trafikk til området. 

 

Beredskap, risiko, sikkerhet, sårbarhet 

Planforslaget vil ikke medføre endringer som vil påvirke risiko, sikkerhet eller sårbarhet innenfor 

området. En er ikke kjent med forhold som vil være av betydning. 

 

ROS-analyse 

Det vises til egen sjekkliste som belyser forhold vedrørende risiko, sårbarhet og sikkerhet. 

 

Side 59 av 666



o_PP2I N D

Turdrag

Turdrag

Turdrag

Turdrag

Turdrag

Turdrag

Turdrag

Turdrag

Turdrag

Turdrag

Turdrag

Turdrag

Turdrag

Turdrag

Turdrag

T u r d r a g

T u r d r a g

T u r d r a g

T u r d r a g

T u r d r a g

T
u

r d
r a

g

Friluftsformål

Friluftsformål

Friluftsformål

Friluftsformål

Friluftsformål

Friluftsformål

Friluftsformål

Friluftsformål

Friluftsformål

Friluftsformål

Friluftsformål

Friluftsformål

Friluftsformål

Friluftsformål

Friluftsformål

Friluftsformål

Friluftsformål

FF18

Bruk og vern av sjø
og vassdrag med
tilhørend strandsone

Br
uk

 o
g 

ve
rn

 a
v 

sj
ø

og
 v

as
sd

ra
g 

m
e d

til
hø

r e
nd

 s
tra

nd
so

ne

Friluftsområde i sjø og vassdrag

Friluftsområde i sjø og vassdrag

Friluftsområde i sjø og vassdrag

Friluftsområde i sjø og vassdrag

Friluftsområde i sjø og vassdrag

Friluftsområde i sjø og vassdrag

Friluftsområde i sjø og vassdrag

Friluftsområde i sjø og vassdrag

Friluftsområde i sjø og vassdrag

Friluftsområde i sjø og vassdrag

Friluftsområde i sjø og vassdrag

FF17

FF16

FF15

FF14
FF13

FF12

FF11

FF8

FF10

FF9

FF6

FF5

FF4
FF3

FF2

FF1

FF7

Trasee for jærbane

Trasee for jærbane

Trasee for jærbane

Trasee for jærbane

Trasee for jærbane

Trasee for jærbane

Trasee for jærbane

Trasee for jærbane

Trasee for jæ
rbane

Tr
as

ee
 fo

r j
æ

rb
an

e

Tu
rd

ra
g

Turdrag
Turdrag

Turdrag

Turdrag

Trasee for jæ
rbane

FT1

FT2

p_KV1

p_KV2

o_PP1

p_KV3

3x20m
3x20m

6x45m

Turdrag

Turdrag

6x45m

o_GS3

o_GS3

10x20m

20x20m

6x
30

m

Turdrag
U

Naturom
råde-grønnstruktur

Naturom
råde-grønnstrukturNaturom

råde-grønnstruktur

H570_

H730_

H_370

H_140

H_140

H_140

H_140

H_140

H_140

H_140

31
9 

50
0

31
9 

50
0

32
0 

00
0

32
0 

00
0

32
0 

50
0

32
0 

50
0

32
1 

00
0

32
1 

00
0

32
1 

50
0

32
1 

50
0

32
2 

00
0

32
2 

00
0

32
2 

50
0

32
2 

50
0

32
3 

00
0

32
3 

00
0

32
3 

50
0

32
3 

50
0

32
4 

00
0

32
4 

00
0

6 485 000 6 485 000

6 485 500 6 485 500

6 486 000 6 486 000

6 486 500 6 486 500

31
9 

50
0

31
9 

50
0

32
0 

00
0

32
0 

00
0

32
0 

50
0

32
0 

50
0

32
1 

00
0

32
1 

00
0

32
1 

50
0

32
1 

50
0

32
2 

00
0

32
2 

00
0

32
2 

50
0

32
2 

50
0

32
3 

00
0

32
3 

00
0

32
3 

50
0

32
3 

50
0

32
4 

00
0

32
4 

00
0

6 485 000 6 485 000

6 485 500 6 485 500

6 486 000 6 486 000

6 486 500 6 486 500

0 100 200 300 400 500

Meter

Fritidsbebyggelse
Fritidsbebyggelse-frittliggende
Fritids- og turistformål
Industri
Småbåtanlegg i sjø og vassdrag
Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
Uthus/naust/badehus
Uteoppholdsareal

BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, nr 1)

Kjøreveg
Gang-/sykkelveg
Annen veggrunn - grøntareal
Trase for jernbane
Parkeringsplasser

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL
§ 12-5, nr 2)

Naturområde
Turdrag
Turveg

GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, nr 3)

Friluftsformål
Vern av kulturmiljø eller kulturminne

LNFR OMRÅDER (PBL § 12-5, nr 5)

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
Ferdsel
Friluftsområde i sjø og vassdrag

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PBL § 12-5, nr 6)

HENSYNSONER (PBL § 12-6)

Bevaring kulturmiljø
SONE MED SÆRLIG ANGITTE HENSYN

Båndlegging etter lov om kulturminner
BÅNDLEGGINGSONE

Høyspenningsanlegg (inkl Høyspentkabler)
FARESONE

Frisikt
SIKRINGSONE

LINJESYMBOLER
Plangrense
Regulert tomtegrense
Byggegrense
Planlagt bebyggelse
Bebyggelse som inngår i planen
Regulert senterlinje
Frisiktlinje
Bru
Tunnel
Grense for arealformål
Grense for angitt hensynsoner
Grense for faresoner
Grense for båndleggingsoner
Grense for sikringsoner
RpOmråde

PUNKTSYMBOLER

TEGNFORKLARING
PBL § 12 REGULERINGSPLAN

Revisjon Dato Saksnr. Signatur 
1- Gangs revisjon 21-10-2016     

        
        

PLANNAVN 
Målestokk: 1:5500 
Kartblad:  
Forlagstiller:  

REGULERINSGPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEI PÅ 
GAMMEL JERNBANELINJE HELLVIK – LAUNES. Dato: 21-10-2016   
Saksbehandling i følge plan- og bygningsloven Dato Saksnr. Signatur 
Kunngjøring av oppstart av arbeidet    
1. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker    
Offentlig høring       
2. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker       
Kommunestyrets vedtak     
    

Eigersund kommune 
Plan utarbeidet av: Saksbehandler 
EIGERSUND KOMMUNE 
PLANKONTORET  

 
PLAN-ID 
19930005-03 

  
 

H570_

H730_

Side 60 av 666



 

Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  28.02.2017 
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13/1713 
Arkivsaksnr.: 16/966 
Journalpostløpenr.: 17/4596 
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Saksbehandler: 
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E-post: 

Sentraladministrasjonen 
Plankontoret 
Magne Eikanger 
Planrådgiver 
51 46 83 24 
magne.eikanger@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato 
044/17 Planteknisk utvalg 21.03.2017 
030/17 Formannskapet 22.03.2017 
036/17 Kommunestyret 27.03.2017 
 
 
Prinsippsak - status og videre oppfølging av flomtiltak i Lundeåna og Eideåna 
 
Sammendrag: 
Denne saken er en statusoppdatering og orientering om videre framdrift for flomsikringsprosjektet. 
Det forutsettes at prosjektet holder seg innenfor den bevilgede rammen og at prosjektet 
gjennomføres innen fristen som NVE har sett. 

Eigersund kommune søker NVE om midler til videre prosjektering og utførelse av tiltak som er med i 
vedtatt tiltaksplan for flomsikring, samt andre tiltak som anses som nødvendige for å sikre Egersund 
sentrum mot 200 års flom på lang sikt. 
 
 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Statusrapporten per den 20.02.17 tas til orientering. 
2. Alternative løsninger for Tyskerbroen på Nyeveisiden kommer til politisk behandling så fort 

dette foreligger 
3. Eigersund kommune søker NVE om midler til videre prosjektering og utførelse av tiltak som 

er med i vedtatt tiltaksplan for flomsikring, samt andre tiltak som anses som nødvendige 
for å sikre Egersund sentrum mot 200 års flom på lang sikt. 
 
 

 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 
Saksgang: 
Vedtak fattes av Kommunestyret etter at Planteknisk utvalg og Formannskapet har avgitt sin 
innstilling. 
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Eventuell tidligere politisk behandling: 
Kommunestyret 28.09.15: Søknad om tilskudd til flomsikringstiltak i Lundeåna 
KS-060/15 vedtak: 

 Søknaden fra Multiconsult på vegne av Desconda as om støtte til flomsikringstiltak mellom Svanedal 
Kraftstasjon og inntaksdam, avslås.  

 Søknad fra Multiconsult på vegne av eierne av Nyeveien 25 og Nyeveien 29 om støtte til felles 
sikringsmur mot Lundeåna, avslås.  

 Erosjonssikringstiltak i elvebunn, som beskrevet i rapporten fra NVE, datert 14.12.14, gjennomføres 
snarest. Kommunens andel av kostnadene dekkes over investeringsbudsjett 1101, midler til flomsikring.  

Vedtaket er enstemmig. 
 
Planteknisk utvalg 08.03.16: Mulighetsstudie - Ny bro over Lundeåna 
PTU-060/16 vedtak:  
Saken utsettes til de økonomiske forhold er 
avklart. 

Vedtaket er enstemmig. 

 
Formannskapet 09.03.16: Mulighetsstudie - Ny bro over Lundeåne 
FS-021/16 vedtak:  

Med bakgrunn i vedtak fra planteknisk utvalg 8. mars 2016, sendes saken tilbake til 
administrasjonen. 

Vedtaket er enstemmig. 

Kommunestyret 14.03.16: Temaplan for flomsikringstiltak i Eieåna og Lundeåna 
KS-005/16 vedtak:  

Forslag til temaplan for flomstiltak langs Eieåna og Lundeåna vedtas som fremlagt og tiltakene 
og føringene i planen skal legges til grunn for alle videre tiltak, saksbehandling og planlegging 
som omfattes av planen: 

 En legger til grunn at tiltakene som skal gjennomføres skal sikre mot 200-års flom (Q200) så langt dette 
er praktisk og økonomisk mulig,  

 Tiltakene pkt 2-8, 13-18, 19-22 skalinnbyrdes  gjennomføres samtidig. Ved videre detaljregulering og 
byggesak skal dette legges til grunn samt korrekt sikkerhetsklasse skal fastsettes (F1,F2,F3). 

 Tiltakene må gis en form og utførelse som vurderes som antikvarisk og estetisk akseptabel slik at de 
ikke fremstår som skjemmende i bevaringsområdet. 

 Ved detaljprosjektering må sikkerhetsmargin på 0,3 meter samt forventa endring i flomstørrelsene som 
følge av et endra klima ivaretas. Mht klimapåslaget vil dette være aktuelt å se nærmere på i forbindelse 
med detaljprosjekteringen. Klimapåslaget vil hhv være en forventet %-vis økning av vannføringen samt 
høyere vannstand i sjøen pga forventet økning i stormfloaktivitet samt generelt økt havnivå. Disse to 
momentene må kombineres, hvilket enklest gjøres i den hydrologiske til NVE. 

 Ved detaljprosjektering må konsekvenser av tiltak tydeliggjøres og ev. avbøtende tilak skisseres og 
gjennomføres samtidig jfr. vannressursloven.  

 Ved tiltak i selve elveløpet og elvebunnen skal konsekvensene for laks og sjøørett vurderes. 
 Kommunen skal ikke starte opp regulering eller gi tillatelse til byggetiltak som er i strid med tiltakene i 

planen og NVE sine anbefalinger om samtidig gjennomføring av tiltakene. 
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 Det settes øyeblikkelig i gang detaljprosjektering av tiltakene/strekningene i planen. Det må i den 
forbindelse tas kontakt med berørte grunneiere for samarbeid i forhold til deltagelse både i forhold til 
tilgang til eiendom og for å avklare ev. økonomisk bidrag. En skal legge NVE sine anbefalinger til grunn 
for prioritering av tiltak som skal detaljprosjekteres samt tiltak som må gjennomføres samtidig.  

 Eigersund kommune sender brev til NVE i forhold til anmodning om oppstart av prosjekt for å vurdere 
de store tiltakene i tilknytning til Lundeåna/Eieåna (terskel, kulvert, tunell). 
 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 

Kommunestyret 20.06.16: Prinsippsak - flomsikring som byutvikling «Elveparken» 
KS-040/16 vedtak:  

 Eigersund kommune går videre med prosjektet «Elveparken» som skissert i «Prospekt Elvepark datert 
24.05.2016».  

 Det iverksettes detaljprosjektering i tilknytning til de 5 delområdene i prosjektet. 
 Det rapporteres løpende til PTU og Formannskapet på hvert møte. Dette kan skje muntlig i møte eller 

skriftlig som notat/sak.  
 Dersom det under prosjektering viser seg at en vil få en overskridelse på over  10 % i de enkelte 5 

delfelt, skal informasjon om dette sendes til Planteknisk utvalg og Formannskap straks dette er kjent. 
 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

Planteknisk utvalg 20.09.16: Sak 82/16: 
«Planteknisk utvalg pålegger rådmannen å fremlegge et omforent forslag til avbøtende tiltak 
for berørte eiendommer i forbindelse med bygging av den nye Tyskerbroen. Tidsfist inne 
utgangen av 2016.» 

Vedtaket er enstemmig. 

Planteknisk utvalg 13.12.16: sak 309/16 vedtak: 

Som en del av vedtaket fremkommer følgende: 
I tillegg er det noen politiske vadtak I forbindelse med byggesaken. Disse er det referert til i punkt 
3 nedenfor. 

Andre opplysninger / fakta i saken: 
Se vedlagte «Flomsikring av Lundeåna og Eideåna – statusrapport og videre framdrift», datert den 
20.02.17. 
 
 
Rådmannens vurderinger: 
Rådmannen følger flomsikringsprosjektet tett som leder av styringsgruppa for prosjektet. 
Rådmannen anbefaler at statusrapporten og beskrivelsen av videre framdrift tas til orientering og at 
kommunen søker NVE om midler til prosjektering og utførelse av ytterligere flomsikringstiltak. 
 
Universell utforming: 
Er i nødvendig grad innarbeidet i flomsikringsprosjektet. 
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Økonomiske konsekvenser: 
Det forutsettes at prosjektet holder seg innenfor bevilget ramme.   
 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    
Sum    

 
Investeringsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

    
Sum    

 
Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. 
Merk at samtlige saker som har økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken 
leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes dersom det er påført at det ikke 
er noen økonomiske konsekvenser. 
 
 
Alternative løsninger:  
Statusrapporten per den 20.02.17 tas til orientering, men følgende punkter presiseres: 

1. 

2. 

Eigersund kommune søker NVE om midler til videre prosjektering og utførelse av tiltak som er med i 
vedtatt tiltaksplan for flomsikring, samt andre tiltak som anses som nødvendige for å sikre Egersund 
sentrum mot 200 års flom. 
 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
523887 Flomsikring statusrapport og videre framdrift 
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Flomsikring av Lundeåna og Eideåna – statusrapport og 
videre framdrift 

Dato: 20.02.17 

1. Framdrift 
Svanedalsparken 
Delprosjektet består av følgende deler: 
• Forlengelse av kulvert over utløp fra kraftstasjon 
• Murvange videre fra landkar for Tyskerbroen 
• Opplegg for amfitrinn og svaberg 
• Sikringselement i høyde 1,4 m over dagens situasjon langs bygg og mot Lundeåne bo- 

og servicesenter  
• Etablering av ny parkeringssituasjon 
• Belysningselementer 
• Grøntelementer 
 
Flomsikringstiltakene er prosjektert på overordnet plan. Detaljprosjektering av hvert 
delprosjekt innenfor Svanedalsparken går sin gang. Mur fra Tyskerbroen og nedover mot 
Damsgård er ferdig prosjektert og klar til utførelse. Videre er det ferdig prosjektert fra denne 
muren, bort til kraftverkskulverten.  
 
Kulverten er det innhentet pris på og avtale er inngått med entreprenør. Koordinering av de 
forskjellige entreprisene knyttet til utførelsen er i gang. Forventet oppstart kulvert er i 
månedsskiftet februar/mars.  
 
Flomsikring mellom det eksisterende parkområdet foran Svanedalsgården og Svanedals-
gården er planlagt utført i stedstøpt betong. Utforming av dette er ferdig prosjektert, men 
utførelse avventes grunnet uavklarte forhold knyttet til høyde på Tyskerbroen. 
 
Langs Lundeåne bo- og servicesenter skal det oppføres et flomstengsel kombinert med en 
hevning av fortauet. Dette er under detaljprosjektering. 
 
Der hvor det i prospektet for Elveparken er skissert et svaberg som del av flomsikrings-
elementene, har det blitt foretatt grunnboringer i elva. Disse undersøkelsene legges til grunn 
for å beregne last og opplagskrefter av svaberget mot de grunnforholdene som er på stedet. 
Geoteknikerens anbefalinger legges til grunn for detaljprosjekteringen. Detaljprosjektering av 
det en antar vil være en trykkavlastingsplate som svaberg og amfitrinn skal hvile på, er antatt 
gjennomført i månedsskiftet februar/mars.  
 
Selve svaberget ligger ferdig oppdelt i 8 biter á 30 tonn. Løfteører er festet i selve svaberg-
bitene, og det gjenstår kun transport og heising for å plassere elementene i elven. 
Amfitrinnene som skal omkranse svaberget er ferdig hugget. Det er saget ut opplegg for hver 
stein mot neste stein. 
 
Flomsikringselement av naturstein som skal være avgrensning mellom elva og parkerings-
plassen for Lundeåne bo- og servicesenter og Svanedalsgården er ferdig hugget. Transport 
og montering gjenstår. Dette kan ikke gjennomføres før svaberg, kulvert og amfitrinn er på 
plass. 
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Opparbeidelse av parkelementer kommer til slutt, etter at alle flomsikringselementer er på 
plass. 
 
Flomsikringsmur Desconda. 
I dette delprosjektet inngår:  
• Ferdigstillelse av mur 
• Tilrettelegging for rampe til flomvoll bak mur 
• Smoltrenne støp 
 
Muren er ferdigstilt med alle delprosjekter. Eigersund kommune har stått for oppføring av 
mur på vegne av Desconda, da det var den mest hensiktsmessige gjennomføringen med 
tanke på grensesnitt mot elven, erosjonssikring, smoltrenne/rør og øvrige deler av Elvepark-
prosjekt. Oppgjør med Desconda skal foretas snarlig, da siste fakturaer for prosjekt er ført.  
 
Granholmen 
Dette delprosjektet består av: 
• Etablering av «trapp» til stoplesteiner over til Granholmen 
• Nedtaking av natursteinmur mot Nyeveien. Reetablering av murer 
• Amfitrinn og flomsikring av vei 
• Landkar for bro 
 
Det er etablert tilkomst fra Svanedalssiden av Lundeåna, og ned til elvebunn via trapp. 
I nær fremtid skal det felles inn natursteinstrinn ned til normalt elvenivå, der det skal 
etableres en lav gangforbindelse som går mellom eksisterende steiner i elven. Antatt 
gjennomføring i månedsskiftet februar/mars. 
 
Opparbeidelse av parkområde mellom Nyeveien 19 og 25 er en del av Granholmen-
prosjektet. Arbeidet her er under detaljprosjektering. Høyder på ferdige tiltak er gitt i en 
hydrologisk beregning, og vil dermed danne grunnlag for detaljprosjekteringen. En vil være 
avhengig av å få ferdigstilt det pågående erosjonssikringsprosjektet, før en kan ferdigstille 
denne delen av Granholmen. Antatt oppstart månedsskiftet mars/april. 
 
«Skomakersvingen» 
Dette delprosjektet består av: 
• Kjøp av tomt og etablering av riggplass 
• Rydding av rigg 
• Graving til ferdige nivåer 
• Etablering av flomsikring av vei 
 
Området benyttes til riggområde inntil erosjonssikring av elvebunn er gjennomført. 
Så snart riggen avvikles, vil området bli opparbeidet iht. detaljtegninger. Detaljprosjektering 
er igangsatt. En vil på dette området også få ivaretatt et visst antall soneparkeringsplasser, 
forutsatt at reguleringsendringen blir vedtatt som vi vil foreslå. Oppstart opparbeidelse antas 
å være i mai 2017. 
 
Nyeveien 39-54 
Dette delprosjektet består av: 
• Etablering av murer og terskler for å hindre vannet i å trenge inn i Nyeveien 
 
Eiendomsavklaringer er enda ikke på plass, men en har sikret seg mesteparten av det 
arealet som trengs for å gjennomføre flomsikringen helhetlig. Detaljprosjekteringen er 
iverksatt. Etter innspill fra berørte beboere vil en fokusere på å få en omforent løsning. 
Denne avviker litt fra det som var vist i prospekt for Elveparken. Tiltaket slik det nå er 
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forutsatt ivaretar flomsikringen på et akseptabelt nivå, samtidig som det er på et estetisk godt 
nivå. Oppstart anleggsarbeider planlegges i mai 2017. 
 
2. Økonomi 
NVE gav i brev av den 08.09.16 tilsagn om tilskudd til planlegging og gjennomføring av 
flomsikringstiltak i Lundeåna. NVE sitt tilsagn er på inntil 90 % av kostnadene for tiltaket, 
men oppad begrenset til 15 mill. kr. Resterende 10 % skal dekkes av Eigersund kommune. 
 
Et av vilkårene i tilsagnsbrevet er at Eigersund kommune, senest innen utgangen av 
september 2017 skal oversende sluttregnskap, ferdigattest, tegninger over hva som er utført 
mv til NVE. 
 
Arbeidet knyttet til Elveparken består av mange delprosjekter, og for å holde en best mulig 
oversikt over de økonomiske forholdene i hvert enkelt delprosjekt, har en i regnskapet valgt å 
dele dette opp i følgende delprosjekter: 

1. Midler til flomsikring 
2. Erosjonssikring i Lundeåna 
3. Ny Tyskerbro 
4. Elvepark Lundeåna 
5. Sikringstiltak Desconda 
6. Kjøp av tomt – «Skomakersvingen» 
7. Kjøp av tomt – Nyeveien 
8. Svanedalsparken 
9. Granholmen 
10. Opparbeidelse av park i «Skomakersvingen» 
11. Nyeveien 39-54  
12. Flomsikring Damsgård bro – utbedring 

 
I det følgende gis det en redegjørelse knyttet til det enkelte delprosjekt, hvor det gis 
informasjon om budsjett, forbruk til nå, finansiering mv. 
 
1. Midler til flomsikring 

Dette er et prosjekt som har ligget inne med budsjettmidler over flere år, og hvor midlene 
er brukt til ulike flomsikringstiltak i kommunen. Prosjektet ligger i 2016 inne med 
budsjettmidler på kr. 719.000,- inkl. mva. og har hatt et forbruk på kr. 238.000,- inkl. mva. 
Resterende midler overføres til 2017, og det vil derfor være ca. kr. 480.000,- inkl. mva. i 
budsjettmidler på dette prosjektet i 2017. Disse midlene er ikke avsatt til noe konkret, 
men kan brukes til ulike flomsikringstiltak i Lundeåna eller andre steder i kommunen. 
 

2. Erosjonssikring i Lundeåna 
Dette delprosjektet er anslått til å koste 3 mill. kr. inkl. mva. Prosjektet finansieres av NVE 
og Eigersund kommune med 50 % hver. NVE sitt bidrag til dette prosjektet kommer 
utenom de 15 millionene kronene som er nevnt ovenfor. Per den 08.02.17 er det et 
forbruk på kr. 798.000,- inkl. mva. knyttet til prosjektet. 

 
3. Ny Tyskerbro 

Dette delprosjektet er anslått til å koste kr. 1.560.000,- inkl. mva. Prosjektet finansieres 
av forsikringsutbetalinger. Per den 08.02.17 er det et forbruk på ca. 1 mill. kr. inkl. mva. 
knyttet til prosjektet. 

 
4. Elvepark Lundeåna 

Det ligger inne 1,5 mill. kr. inkl. mva. i budsjettmidler på dette delprosjektet. Dette er 
avsatt til kommunens egenandel på 10 % i forbindelse med Elvepark-prosjektet. Per den 
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08.02.17 er det et forbruk på ca. kr. 920.000,- inkl. mva. knyttet til dette delprosjektet, og 
dette er brukt til prosjektering, internfakturering mv. 

 
5. Sikringstiltak Desconda 

Det ligger inne ca. 1,2 mill. kr. inkl. mva. i budsjettmidler knyttet til dette delprosjektet, og 
per den 08.02.17 er det et forbruk på ca. samme beløp som budsjettet. Prosjektet er 
ferdigstilt og finansieres i hovedsak av Desconda AS. 

 
6. Kjøp av tomt – «Skomakersvingen» 

Tomt er kjøpt for kr. 350.000,-. Prosjektet er ferdigstilt og finansieres av annet prosjekt 
avsatt til erverv av grunnareal. 

 
7. Kjøp av tomt – Nyeveien 

Tomt er kjøpt for kr. 100.000,-. Prosjektet er ferdigstilt og finansieres av annet prosjekt 
avsatt til erverv av grunnareal. 

 
8. Svanedalsparken 

Dette delprosjektet er anslått til å koste 9,2 mill. kr. inkl. mva., og per den 08.02.17 er det 
et forbruk på ca. 5 mill. kr. inkl. mva. Finansieringen av dette prosjektet er en del av 
tilskuddet fra NVE. 

 
9. Granholmen 

Dette delprosjektet er anslått til å koste 4,6 mill. kr. inkl. mva., og per den 08.02.17 er det 
et forbruk på ca. 2 mill. kr. inkl. mva. Finansieringen av dette prosjektet er en del av 
tilskuddet fra NVE. 

 
10. Opparbeidelse av park i «Skomakersvingen» 

Dette delprosjektet er anslått til å koste kr. 2,3 millioner inkl. mva., og per den 08.02.17 er 
det ikke noe forbruk på prosjektet. Finansieringen av dette prosjektet er en del av 
tilskuddet fra NVE. 

 
11. Nyeveien 39-54 

Dette delprosjektet er anslått til å koste 3 mill. kr. inkl. mva. Per den 08.02.17 er det ikke 
noe forbruk på prosjektet. Finansieringen av dette prosjektet er en del av tilskuddet fra 
NVE. 

 
12. Flomsikring Damsgård bro – utbedring 

Dette delprosjektet er ferdigstilt med et forbruk på kr. 780.000,- inkl. mva. og hvor 
finansieringen blant annet skal skje med forsikringsutbetaling knyttet til skader på broen. 
Det er per i dag ikke mottatt forsikringsutbetaling knyttet til dette, slik at dette prosjektet 
fremstår per i dag med et merforbruk. 

 
For alle prosjektene som er beskrevet ovenfor, og hvor det det er mva. på varer og tjenester 
som kjøpes inn, er mva-refusjon også en del av finansieringen av det enkelte delprosjekt. 
 
Vedrørende videre fremdrift og økonomisk situasjon knyttet til Elveparken 
Det er ifølge økonomirådgiver Jan Henning Kristensen grunn til å stille spørsmål om det kan 
forventes et merforbruk innenfor flere av delprosjektene og Elvepark-prosjektet totalt sett. 
Det vises i den forbindelse til følgende forhold: 

1. Som det fremkommer nedenfor, er det belastet utgifter ut over det som er anslått i 
protokoll knyttet til en eller flere leverandører. Hvis utgiftene knyttet opp mot enkelt 
tjenester er høyere enn anslått vil dette føre til overskridelser – hvis ikke andre utgifter 
blir lavere enn det som er budsjettert. 

2. Prosessen knyttet opp mot «Tyskerbroen» har tatt lengre tid enn planlagt. 

Side 68 av 666



3. Elvepark-prosjektet har blitt tilført økt bemanning. 
4. Det skal mottas forsikringsmidler, men disse er ikke mottatt.  

 
Ut fra disse punktene er det grunn til å konkludere med at det kan bli et merforbruk knyttet til 
Elvepark-prosjektet, basert på forhold som her er beskrevet. Fremdriften på de forskjellige 
delanlegg går som planlagt med en ferdigstillelse i løpet av august/september 2017. Vi 
avventer svar fra NVE om fristen i september, sammen med svar om frist for elvepark-
prosjektet.   
 
Det har vært en del uforutsette ting underveis, som ikke er kostnadsbærende, men som har 
tatt lengre tid enn antatt. Det er ikke grunn til å tro at prosjektet totalt sett vil få overforbruk. 
Det som har blitt sagt fra oppstart av prosjektet er at når en har et prosjekt som igangsettes 
ut fra et skisseprosjekt, med en så kort frist, får en ikke innhentet priser på alle arbeider, og 
får først prisene etter hvert i byggeprosessen. Det er likevel ingenting som tyder på at en vil 
få et overforbruk samlet sett. Det er på noen av delområdene muligheter for å gjøre 
betydelige besparelser i kostnadene, knyttet til redusert omfang av selve utformingen. Dette 
gjelder spesielt delområde 5 (Nyeveien 39-54). 
 
Vedrørende offentlige anskaffelser knyttet til Elveparken 
I forbindelse med et stort prosjekt som dette, vil det være behov for å gjennomføre mange 
anbudskonkurranser og inngå mange kontrakter i løpet av kort tid. Dette må gjøres i tråd 
med regelverket for offentlige anskaffelser. Som kjent har det vært diverse utfordringer 
knyttet til denne problemstillingen. Det knyttes følgende kommentarer til enkelte av 
anskaffelsene / leverandørene som en er kjent med og som er involvert i Elvepark-prosjektet: 
 
GB Stonemaster A/S 
Anskaffelse fra GB Stonemaster A/S er foretatt som en direkte anskaffelse uten at det er 
gjennomført en anskaffelse etter regelverket. GB Stonemaster A/S har per den 08.02.17 
fakturert Eigersund kommune for ca. 4,7 mill. kr. eks. mva. Prosjektleder har gitt 
tilbakemelding om at kostnadsoverslag for gjenstående arbeider som GB Stonemaster A/S 
skal utføre er ca. 1,5 mill. kr. eks. mva. Til sammen ca. 6,2 mill. kr. eks. mva. I protokollen 
knyttet til anskaffelsen fra GB Stonemaster A/S er kontraktsverdi oppgitt til å være 3-4 
millioner kroner eks. MVA, slik at en ligger over det som var vurdert i forbindelse med 
utarbeidelse av protokoll. GB Stonemaster AS trekker nå sine ansatte ut av prosjektet. De 
kan i nødvendig grad bistå med råd i forbindelse med de gjenstående steinarbeidene dersom 
et annet foretak blir tildelt de videre steinarbeidene. 
 
B16 Arkitektur & Landskap A/S 
Anskaffelse fra B16 Arkitektur & Landskap A/S er foretatt som en direkte anskaffelse uten at 
det er gjennomført en anskaffelse i samsvar med regelverket. B16 Arkitektur & Landskap A/S 
har per den 08.02.17 fakturert Eigersund kommune for ca. kr. 560.000,- eks. mva. 
Prosjektleder har gitt tilbakemelding om at kostnadsoverslag for gjenstående arbeider som 
B16 Arkitektur & Landskap A/S skal utføre er ca. kr. 150.000,- eks. mva. Til sammen ca. kr. 
710.000,- eks. mva. 
 
Multiconsult A/S 
Anskaffelser fra Multiconsult A/S gjelder ulike konsulenttjenester, og kontrakt er inngått etter 
at det ble foretatt en tilbudsforespørsel til tre aktuelle aktører. Anslått verdi på denne 
kontrakten var i tilbudsforespørselen oppgitt til å være ca. kr. 200.000,- eks. mva. Av ulike 
årsaker har omfanget på denne kontrakten steget noe, og per den 08.02.17 har Multiconsult 
fakturert Eigersund kommune for ca. kr. 450.000,- eks. mva. knyttet til Elvepark-prosjektet. 
Det er vanskelig å si noe særlig om resterende omfang av de arbeider som Multiconsult skal 
bidra med, men det er å anta at det kan bli fakturert for inntil 900.000 eks. mva. Årsaken til 
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dette er kompleksitet i utforming, mange delanlegg, kun skisseprosjekt som grunnlag, krav til 
hydrologiske beregninger, vurdering av biologisk mangfold, geologiske rapporter m.m. 
 
3. Byggesaksbehandlingen 
30.05.16  
- Det søkes fra prosjektet om oppføring av ny bro som erstatning for bro som er ødelagt i 
flom. 
- Det opplyses i søknad at broen vil løftes med 1,4 meter for å være sikret 200-årsflom. Det 
fremgår ikke kotehøyde for ny bro på de innsendte tegningene.  
 
30.05.16  
 - Byggesakssjefen gir administrativ tillatelse som sak BMD 144/16 til ny bro i samsvar med 
plan- og bygningsloven og arealplan.  
- Det fremgår av tillatelsen at de godkjente tegningene og beskrivelsene ikke må fravikes 
uten skriftlig samtykke fra kommunen. 
- Ansvar for prosjektering av bro ble erklært av sivilingeniør Helge Andreassen AS, ansvar 
for utførelse av landkar og grunnarbeider ble erklært av Bjarne Solli Graveservice AS. 
Multiconsult AS erklærte ansvar for kontroll av prosjekteringen og kontroll av utførelsen. 
 
08.06.16 
- Klage fra nabo Margrethe S. Klippenberg på vedtak den 30.05.16 som sak BMD 144/16 
mottas.  
 
29.06.16 
- Det mottas skriv fra advokatfirmaet Stokkeland, Sørensen & Skjefrås DA på vegne av nabo 
Kirsten Tørressen Drange. Skrivet er ikke betegnet som en klage, og gjelder krav om flere 
avbøtende tiltak. 
 
25.08.16 
- Byggesakssjefen beslutter at det ikke skal gis utsatt iverksettelse. 
 
02.09.16 
Erosjonssikring tiltak nr. 9 i temaplan for flomsikringstiltak. 
- Seksjon Byggesak mottok søknad om erosjonssikring av elvebunn den 02.09.16. Tiltaket 

medfører plastring av elvebunnen med stor stein i en strekning på ca. 200 meter i 
Lundeåna, fra Nyeveien nr. 11 til 29. Tiltaket skal forhindre utvasking og endring av 
elvebunnen og tilgrensende murer. Vedlagt søknaden fulgte nødvendig dokumentasjon 
som illustrerte omfanget av plastringen samt redegjørelse/rapport fra Multiconsult AS 
over fremgangsmåten for plastringen. Multiconsult AS erklærte ansvar for prosjektering 
av erosjonssikringen, mens B.S. Graveservice AS erklærte ansvar for utførelse av 
arbeidet, herunder plastring av elvebunn, etablering av terskler i elveleiet og tetting under 
plastring samt filterlag.  

- Seksjon byggesak godkjente søknad og prinsippskisse som sak BMD 258/16 den 
05.09.16. Det ble stilt vilkår om at avbøtende tiltak som beskrevet i rapport fra 
Multiconsult AS måtte etterkommes. Det ble gjort en helhetsvurdering etter 
naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 og funnet at det var nødvendig med avbøtende tiltak i 
form av plassering av stein som hvilested for fisk og muligheter for oppvandring i 
elveløpet.  

- Det er i etterkant av tillatelsen levert detaljtegninger av utforming av elvebunnen som et 
supplement til dokumentasjon av tiltaket. Det foreligger også uttalelse fra byantikvar som 
er positiv til skisser som viser utforming av elvebunn og etablering av kulper.  

 
16.09.16 
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- Det sendes inn søknad fra prosjektet om endring av gitt tillatelse 
- I søknaden og opplysninger gitt i nabovarsel fremgår det at det opprinnelige tiltaket ved 
oppføring av bro er uendret. Nytt er rivning og gjenoppføring av murer i elv mot 
Spinnerihagen 15. Videre skal murene for utløp fra kraftverket som kommer ut under 
Spinnerihagen 15 repareres. 
- Det ble levert situasjonskart som viste hva som tidligere var godkjent og hva som var nytt. 
- Det ble levert inn flere tegninger ved søknaden. Det var blant annet lagt ved tegning som 
viser at broen er 4,1 meter over havnivå.  
 
19.09.16, journalført 20.09.16 
- Byggesakssjefen gir administrativ tillatelse til endring som sak BMD 278/16 ved oppføring 
av mur samt endring av tillatelse for landkar til Tyskerbroen i samsvar med plan- og 
bygningsloven og arealplan. 
- Til saken forelå en samlet nabomerknad fra Lasse Damgård, Karl Arthur Hafsø, Kirsten 
Tørressen Drange og Margrethe S. Klippenberg. 
 
20.09.16 
- Planteknisk utvalg behandlet klage på byggesakssjefens vedtak i sak BMD 144/16 som sak 
PTU 214/16.  
- Klager ble ikke gitt medhold da det ikke fremgikk nye og vesentlige momenter av klagen 
enn det som var kjent da vedtaket det ble klaget på ble fattet. 
 
26.09.16 
- Fylkesmannen tar ikke anmodningen om utsatt iverksettelse av vedtak fattet av 
byggesaksjefen den 30.05.16 som sak BMD 144/16 til følge, og opprettholder kommunens 
vedtak om dette. 
 
29.09.16 
- Planteknisk utvalgs vedtak den 20.09.16 som sak PTU 214/16 oversendes til 
Fylkesmannen i Rogaland for endelig klagebehandling. 
 
06.10.16 
- Det mottas klage på vedtak om endring av tillatelse den 20.09.16 som sak BMD 278/16, fra 
Lasse Damgård, Karl Arthur Hafsø, Kirsten Tørressen Drange og Margrethe S. Klippenberg. 
 
24.11.16 
- Byggesakssjefen tar kontakt med Fylkesmannen i Rogaland og ber Fylkesmannen avvente 
klagebehandlingen inntil det er foretatt ny klagebehandling, ettersom tidligere klage-
behandlingen ikke var tilstrekkelig opplyst da klagen ble saksforberedt. 
 
13.12.16 
-  klagebehandling av to saker i planteknisk utvalg.  
Klage på vedtak BMD 144/16 (Tyskerbroen) gis ikke medhold, vedtak opprettholdes og 
oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.  
Klage på vedtak om endring av tillatelse BMD 278/16 (murer langs Spinnerigate 15) gis ikke 
medhold, vedtak opprettholdes og oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig 
avgjørelse. 
 
08.02.17 
- Klageavgjørelse fra Fylkesmannen i Rogaland hvor fylkesmannen stadfester kommunens 
vedtak i sak BMD 144/16 (Tyskerbroen) og endrer vedtak BMD 278/16 (murer langs 
Spinnerigate 15) med tillegg om at saken skal forelegges NVE for vurdering av 
konsesjonsplikt og at arbeid med sikringsmurer skal stanse inntil eventuell konsesjon er gitt.  
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4. Prosjekteringskontrakter. Konsulentarbeider 
I forbindelse med flomsikringsprosjektet vil vi få anføre følgende knyttet opp mot 
betegnelsene prosjekteringskontrakter og utførelseskontrakter som angår arbeidet så langt vi 
når har kommet i februar 2017. Her er listet opp de forskjellige avtaler som er inngått, både 
rammeavtaler, delte entrepriser, anskaffelser under kr. 100.000,- mv. 
• Teknisk prosjektering av flomsikring, Multiconsult Egersund AS. Det ble gjennomført en 

minikonkurranse, der 4 firmaer ble bedt om å delta (Multiconsult, COWI, Sweco og 
Egerconsult). Det ble sendt ut konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon. Multiconsult ble 
tildelt arbeid med bakgrunn i kort responstid, erfaring fra tilsvarende prosjektering og pris. 
Antatt kontraktsverdi var ca. kr. 200.000.- ekskl. mva. Omfang av Multiconsults deltakelse 
har imidlertid endret seg, da det bl.a. var behov for hydrologiske utredninger. 

• Landskapsarkitekt, spesialkompetanse i flomsikring, B 16 Arkitektur & Landskap. Inngått 
kontrakt på timebasis, med bakgrunn i de arbeider som er gjennomført i samarbeid med 
NVE. 

• Innmåling og andre måletjenester, Matricula AS, som ble tildelt direkte. Diverse 
småoppdrag for kontrollmålinger, snittpris kr. 8.000,- per oppdrag.  

• Prosjektering av Tyskerbroen. Form og detaljering av tyskerbroen er foretatt av B16 
Arkitektur & Landskap AS. Beregninger, detaljering og ansvarsrett for prosjekteringen 
ligger til underleverandør av landskapsarkitekt, sivilingeniør Helge Andreassen.  

• Prosjektering av kulvert i utløp fra kraftstasjon foretas av Multiconsult, med bakgrunn i 
inngått avtale om teknisk prosjektering av flomsikringstiltak. 

 
5. Utførelseskontrakter 
• Rammeavtale graving, Bertelsen & Garpestad AS gjør gravearbeider iht. avtale. Torbjørn 

Helland Maskin AS deltar også ved behov. Dette foretaket er da styrt av Bertelsen & 
Garpestad AS. 

• Rammeavtale grus/pukk, Ola Ramsland & sønner AS. 
• Betongarbeider for smoltmur som ble tildelt SV Betong AS med bakgrunn i best pris. 

Kostnad for mur ble anslått til under kr. 500.000,- pluss mva. tidlig i prosessen. Det ble 
gjennomført minikonkurranse med 3 inviterte. En av de forespurte måtte avstå fra å 
levere tilbud. 

• Betongarbeider for forlengelse av kulvert som ble tildelt SV Betong AS med bakgrunn i 
best pris. Antatt kostnad kalkulert til kr. 400.000,- pluss mva. Det ble gjennomført 
minikonkurranse med 3 inviterte. En av de forespurte måtte avstå fra å levere tilbud pga. 
kapasitetsproblemer. 

• Graving for kulvert. Jobb tildelt Bertelsen & Garpestad AS. Prisforespørsel sendt ut til 3 
foretak. Protokollen m.m. er hos Multiconsult, er etterspurt. 

• Betongarbeider for landkar tyskerbro mot Svanedalsgården. Tildelt direkte til SV Betong 
AS. Pris under kr. 100.000,- ekskl. mva. 

• Plastringsarbeider Lundeåna. Kontrakt tildelt Bjarne Solli Graveservice AS etter full 
anbudsutlysning på Doffin. 

• Skjøting av smoltanlegg mot nystøpt smoltkanal, spesialarbeider stål. Arbeid tildelt 
direkte til Hymek AS. Kort frist for gjennomføring (2 dager). Sum ca. kr. 9.000,- ekskl. 
mva. 

• Utførelse av Tyskerbroen. Broen er bygget av Ikon Norge AS, ved underavdeling Ikon 
Ideea i Romania. Jobben var lyst ut på doffin.no med en antatt verdig på kr. 600.000,- 
eks mva. Kontrakten er på kr. 572.000,- eks. mva. 

• Utførelse av kulvert i utløp fra kraftstasjon. Tildelt SV Betong AS med bakgrunn i mini-
konkurranse, der 3 leverandører ble forespurt.                                                                                                                                                           
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6. Kontakt med NVE 
Kommunen har samarbeidet tett med NVE i hele prosjektperioden. Fra og med 2016 er dette 
de viktigste dokumenterte kontaktene: 
 
Den 13.04.16 søkte kommunen NVE om midler til detaljprosjektering av vedtatte 
flomsikringstiltak i Eideåna og Lundeåna.  Søknaden gjaldt alle de 25 nummererte tiltakene. 
 
Den 27.04.16 var det møte mellom representant fra NVE, B16 Arkitektur & Landskap AS og 
kommunen. I møtet ble problemstillinger knyttet til hvordan flomsikring av Lundeåna bør 
gjennomføres diskutert.  
 
Den 10.06.16 søkte kommunen NVE om tilskudd til gjennomføring av flomsikringsarbeider i 
Lundeåna. Det var tiltak 2-4, 6-7 og 12-18 (til sammen 12 tiltak) som det ble søkt om støtte 
til. Det ble søkt om kr. 15.169.000,-.  
 
Den 14.06.16 ga NVE tilsagn om tilskudd til planlegging og gjennomføring av sikringstiltak 2-
4, 6-7 og 12-18, begrenset oppad til kr. 15.000.000,-. NVE har tidligere gitt tilsagn om inntil 
kr. 1.375.000,- til tiltak nr. 9. 
 
Den 30.11.16 sendte kommunen noen spørsmål på epost til NVE. 
 
Den 13.12.16 svarte NVE i epost bl.a. når det gjaldt behovet for klimatilpasning. 
 
Den 05.01.17 var representanter for kommunen i møte med NVE der både status på 
pågående prosjekt og videre framdrift ble diskutert.  
 
Den 30.01.17 sendte kommunen en epost til NVE der det ble stilt spørsmål i forbindelse med 
etablering av badekulper i Lundeåna. Spørsmålene var som følger: 

1. Kan kommunen lage badekulp i et regulert vassdrag? 
2. Kan ikke plutselig stigning av vannføringen som følge av endring av produksjonen i 

kraftstasjonen være et sikkerhetsproblem for de som bruker badekulpene? 
 
Den 13.02.17 kom det svar fra NVE. NVE viser til en utarbeidet veileder «Sikringstiltak ved 
vassdragsanlegg». Dialog mellom involverte parter, kraftverkseier og kommunen, herunder 
vurdering av ROS av planlagte tiltak i vassdraget er en del av prosjekteringsarbeidet. 
I det samme brevet skriver NVE om vurdering av tiltak etter vannressurslovens 
bestemmelser. NVE skriver at for tiltaket erosjonssikring av Lundeåna langs Nyeveien fra 
Tyskerbroen og opp til Nyeveien 25 som NVE utarbeidet tiltaksplan for og ga tilskudd til 
kommunen i 2015 er forholdet til vannressursloven vurdert. For de øvrige tiltakene i for-
bindelse med flomsikringen foreligger det ikke noen vurdering i forhold til vannressurslovens 
bestemmelser og eventuelle konsekvenser for allmenne interesser. NVE ber om at 
kommunen oversender nødvendige dokumenter til dem for vurdering ihht. vannressursloven 
§ 8, slik at dette foreligger før tiltakene iverksettes. En slik henvendelse til NVE er under 
utarbeidelse. 
 
7. Hydrologisk rapport for tiltak i forbindelse med gjennomføring av 
Elveparken 
 
Multiconsults vassdragsavdeling i Trondheim utarbeider en hydrologisk rapport. Rapporten 
baserer seg på de prosjekterte tiltakene 1-18 i temaplanen. Rapporten er ikke ferdigstilt 
enda, men det har blitt kjørt en rekke simuleringer som viser konsekvenser av de tiltak en har 
planlagt, delvis gjennomført og ferdigstilt. 
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Foreløpig konklusjon viser følgende for de mest utsatte boligene i Nyeveien 11-19: 
Vannstand ved 200-årsflom mellom Nyeveien 11 og 15 senkes minst 2-4 cm.  
Vannstand ved 200-årsflom mellom Nyeveien 15 og 19 øker 2-6 cm. 
 
Det mest kritiske partiet i Lundeåna er ved Tyskerbroen. Når en her har greid å øke 
tverrsnittet, samtidig som større steiner i elveleiet er fjernet, broen ikke lenger har pilarer, og 
bunnen er senket og mer rett, har en klart å forbedre situasjonen. Skulle en ha klart å 
tilstrebe større tverrsnitt og dermed en større «lysåpning», ville dette ha gått på bekostning 
av bygningsmasse på enten sørsiden eller nordsiden av vassdraget. 
 
8. Kontakt med naboer 
 
Tyskerbroen – berørte parter 
Siden første nabovarsel gikk ut i mai 2016 i forbindelse med re-etablering av Tyskerbroen, 
har det vært diverse møter med de berørte naboer, der ulike temaer har blitt gjennomgått. 
 
Den 21.06.16 ble det avholdt et møte med naboene i Nyeveien 7, 11, 13 og 15. Dette møtet 
dreide seg en del om hvordan naboene følte seg hjelpeløse mtp. hvordan de skulle sikre sine 
egne eiendommer mot en flomsituasjon, og der det ble fremsatt et krav om at kommunen 
skulle forsikre deres interesser. Det ble også diskutert høyde på ny bro, og eventuelle 
avbøtende tiltak kommunen kunne bidra med for å minske konsekvensen av en høyere bro. 
Kort tid etter møtet ble forslag til avbøtende tiltak oversendt til kommunen fra naboer i 
Nyeveien 11 og 13. 
 
Det ble sendt epost til og fra de to nærmeste naboene, der situasjon ble forklart, nye skisser 
som viste hvordan både bro og landkar ville fremtre ble fremlagt. Det ble skissert ovenfor 
naboene at kommunen som byggherre ønsket først å få på plass broen, for deretter å 
vurdere hvilke avbøtende tiltak som var hensiktsmessig. 
 
Senere ut over høsten 2016 ble det avholdt ytterligere møter med naboene for å fastsette 
hva som var ansett som fornuftige avbøtende tiltak. Nye krav ble fremsatt fra nabo i 
Nyeveien 13 den 12.10.16. Nabo i Nyeveien 11 sto fast på sitt opprinnelige krav. 
 
Det ble i november stilt spørsmål fra nabo i Nyeveien 11 om når igjenfylling av hullet bak 
landkaret kunne foretas. Svaret på dette var at en måtte få på plass alle arbeider knyttet til 
høyspentkabelen som Dalane Energi fikk lagt i elvebunnen og i byggegropa for den nye 
broen, før hullet kunne fylles. Gjenfyllingsarbeidene ble først ferdigstilt i uke 4 2017, grunnet 
komplikasjoner knyttet til høyspentkabelen. Siste del av igjenfylling foretas så snart en har 
ferdigstilt arbeid med landkar, som er satt på vent til avklaring vedrørende høyde er ferdig. 
 
Det ble for kommunens regning satt grunnmursplast mot kjellervegger i Nyeveien 11 og 13. 
Dette ble møtt med skepsis fra nabo i Nyeveien 13 med bakgrunn i at det kommer vann i 
kjeller ved flom. Etter å ha fått dokumentasjon/verifisering fra produsent av 
grunnmursplasten, samt bygningsingeniører i Multiconsult, ble det gitt aksept for at plasten 
kunne stå. 
 
I desember 2016 ble det igjen avholdt møte med naboer i Nyeveien 11 og 13 hos 
rådmannen. Det ble vist frem en 3D-modell av situasjon med ny bro, der det ble skissert 
forslag til avbøtende tiltak (i grove trekk). Det ble også vist 3D-bilder som viser soldiagram på 
de to naboers uteområde, med konsekvens grunnet ny bro. Det ble avtalt nye tidspunkter for 
møter, der naboer skulle ta utgangspunkt i den gitte 3D modellen og bilder fra denne, og gi 
en aksept eller forslag til endring for de avbøtende tiltakene. Nabo i Nyeveien 11 var positiv 
til de foreslåtte tiltakene, men hadde forslag til justeringer, som var lette å etterkomme. Nabo 
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i Nyeveien 13 avslo nytt møte, og ønsket i stedet en kontantutbetaling fremfor noen 
avbøtende tiltak. 
 
Nabo i Nyeveien 13 la sammen med krav til avbøtende tiltak fram et gammelt målebrev som 
viste eiendomsgrensen 63 cm ut fra veggliv på huset. Da arbeidet med å få på plass ny 
Tyskerbro ble påbegynt, tok en utgangspunkt i regulert situasjon og den faktiske bruken som 
hadde eksistert siden 1940-tallet. Eiendomsgrensene i det digitale kartet er stiplet, noe som 
indikerer at disse ikke er nøyaktige, med et avvik på inntil 1 meter. Området er regulert til 
offentlig gågate/gangvei. Det er ikke enighet mellom kommunen og aktuell nabo om bruk av 
grunnen. Det er likevel nødvendig å lukke igjen hullet, slik at vannet ved en flomsituasjon 
ikke trenger inn i byggegropen og påvirker murene i Nyeveien 11 og 13 negativt. 
 
Etter dette har det ikke blitt noen endring i forslag til avbøtende tiltak, da en ikke har sett at 
dette kunne føre videre på dette tidspunkt. Det er ikke på plass en formell avtale om enighet 
vedrørende de avbøtende tiltakene. 
 
I samtaler og diverse møter med grunneier på sørsiden av Tyskerbroen (Desconda), er det 
sterke ønsker om å få på plass broen så snart som mulig, da fraværet av gangbroen har 
konsekvens for leietakere og brukere av bygget. 
 
Informasjonsmøte den 01.12.15. Dette møtet dreide seg om temaplan for flomsikring. Alle 
naboer på Nyeveien-siden og bysiden og Sandbakkan var invitert. NVE var til stede for å 
svare på spørsmål.  
 
Informasjonsmøte den 28.06.16. Møtet var en presentasjon av «Elveparken» som skisse-
prosjekt. De samme som var invitert til møte den 01.12.15 ble invitert. Landskapsarkitekt var 
til stede, sammen med NVE. Det var en spørsmålsrunde på slutten av presentasjonen. 
Spørsmålene dreide seg om høyde på bro, utforming av bro, murer langs Nyeveien 7-15, 
kloakk i Sandbakkveien, kraftverk i Svanedalsgården, støy mv. Spørsmålene ble besvart så 
langt som mulig, og de spørsmålene som ikke kunne besvares der og da måtte besvares ved 
neste anledning. 
 
Informasjonsmøte den 30.08.16. Møtets tema var «Status og fremdrift». Samme inviterte 
som forrige møter. Det ble gitt kort status om hva som var i gang, hva som skal gjøres og et 
estimat på ferdigstillelsestid. Spørsmål fra forrige runde som ble besvart. 
 
Svanedalsgården 
For å få gjennomført flomsikringstiltakene som skissert i prospektet for Elveparken, var det 
nødvendig tidlig å sette i gang arbeider knyttet til avtaler med grunneier av parkområder, 
parkeringsområder og gangarealer. 
 
I prosessen har en kommet til enighet med grunneier Desconda om gjennomføring av 
flomsikring som del av Elveparkprosjektet, samt privat sikringsmur for grunneiers 
bygningsmasse. Sistnevnte avtale ble sikret ved et anleggsbidrag for bygging av muren. 
Descondas anleggsbidrag er på kr. 950.000,-. Det var essensielt for å få knyttet sammen 
Elveparken at muren ble gjennomført samtidig som maskiner var i elva for å utføre 
erosjonssikring. Det ville på et seinere tidspunkt ikke vært mulig å få tilgang til 
anleggsområdet i så stor grad som en fikk via elvebunnen. 
 
Videre er det prosess på avtale om anleggsbidrag for opprusting av parkområdet, med 
tilhørende flomsikringselementer mv. Dette gjelder bygging av permanent flomsikringsmur 
foran Svanedalsbygget, samt dekningsbidrag i forbindelse med støping av kulvert som er en 
forlengelse av kraftstasjonen. I februar 2017 gjennomføres drøftinger om overenskomst 
mellom Desconda AS og Eigersund kommune i forbindelse med gjenstående arbeider og 
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deling av kostnader vedrørende Elveparken som går på anleggsbidrag vedrørende 
parkområde mellom kulvert og Tyskerbroen samt ansvaret for vedlikeholdet her.  Grunneier 
vil her gå inn med en fast sum som delbidrag i opprusting av områdene. 
 
For å få til en god flomsikring som samtidig fremmer gode uteromskvaliteter, er det i det 
nåværende prosjekteringsgrunnlaget medtatt et større flomhinder, som ligger inne på 
Descondas eiendom. Dette medfører at parkeringsplassen må omstruktureres for å få mest 
mulig plasser inn. Her er en i dialog med grunneier for å få til en gunstig avtale som fremmer 
prosjektet. Et annet alternativ er å utføre en enklere flomsikring der en ikke medtar 
Descondas eiendom, men dette vil få konsekvenser for estetikk og uteromskvaliteter. 
Arkitekten har fått beskjed om å gjennomføre endring til det andre alternativet. 
 
Andre naboer: 
Per i dag kan vi ikke gi noe nærmere konkret oversikt over hvilke avtaler som må på plass 
oppover i vassdraget, flomsikring i Lundeelven, trinn 2, samt elveløpet forbi Jernbane-
stasjonen og ned langs Eie/Jernbaneveien. Det må vi komme til bake til seinere.    
 
9. Kontakt med revisjonen 
I august 2016 skrev rådmannen til Rogaland revisjon IKS og ba revisjonen om å foreta en 
vurdering av innkjøp i flomsikringsprosjektet.    
 
Den 10.10 16 skrev Rogaland revisjon IKS til kommunen. Revisjonen konkluderte med at ut 
fra foreliggende informasjon om framdrift og tidsfrister, er det deres vurdering at anskaffelsen 
ikke kunne foretas uten konkurranse. Revisjonen skriver videre at ut fra foreliggende 
informasjon er det deres vurdering at kommunen ikke har tilstrekkelig dokumentert eller 
bevist at det kun var én leverandør i markedet som kan utføre oppdraget. Revisjonen 
kommer med forslag til forbedringer. 
 
Den 30.01.17 sendte Rogaland revisjon IKS brev til kommunen i forbindelse med at 
kontrollutvalget i møte den 28.11.16 hadde bedt revisjonen å gå gjennom alle vedtak i 
formannskapet og planteknisk utvalg samt korrespondanse med berørte naboer i saken om 
oppføring av Tyskerbroen for å vurdere om byggeprosessen, herunder behandling av 
naboklage, var i tråd med regelverket. I brevet kommenterer revisjonen følgende forhold: 
Berørte naboer var ikke kontaktet direkte i forkant av at kommunen sendte ut nabovarsel om 
Tyskerbroen. Dette mener revisjonen ikke er i tråd med vedtaket i kommunestyret den 
14.03.16. 
 
Kommunen mottok to nabomerknader, men kun den ene ble registrert på rett sak. Dette førte 
til at den ene naboen ikke fikk melding om bygningsmyndighetens vedtak. Merknader til 
kommunens behandling av merknadene fra nabo Margrethe S. Klippenberg. Revisjonen 
anbefaler at rådmannens forslag til vedtak i saksforelegget kommer etter at saken er 
beskrevet og vurderinger foretatt. Revisjonen anbefaler at det føres møtereferat fra møter 
med innbyggerne i forbindelse med plan- og byggesaker. 
 
10. Tyskerbroen 
Broen er designet som en horisontal bro, med fagverksbinding i sider som sammen med den 
underliggende konstruksjonen bærer broen. Broen skal være i et helt spenn, uten pilarer, for 
å gi størst mulig kapasitet ved flom. Fargemessig er broen lakkert i forskjellige grånyanser for 
at den skal virke lett, og dermed være underordnet annen arkitektur i området. Broen 
etableres med gangbanedekke av grovbehandlet eik. Håndrekke utformes i eik. 
 
Broens lengde er 17,5 meter med opplag. Den ligger for tiden på mellomlager i Romania i 
påvente av montering i anlegget. For å få broen på plass, er man avhengig av at høyde mot 
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Nyeveien avklares. På sørsiden vil broen ligge på høyde 3,82 m over havet (dette er i 
utgangspunktet lavere enn høyden på Nyeveien-siden). Her er støpen av landkaret ferdig, og 
det gjenstår bare å felle inn steinelement som definerer den definitive høyden på broens 
sørlige landkar. Se vedlegg 1. 
 
11. Vann og avløp 
 
Flomsonetiltakenes påvirkning på vann- og avløpsinstallasjoner: 
 
Svanedalsparken (1): 
En hovedpumpeledning og en selvfallsledning for spillvann kommer i konflikt med 
Svanedalsparken og dette er det tatt hensyn til i prosjekteringen. Etter krav fra seksjon vann 
og avløp (VA) er det prosjektert en avlastningsplate (kulvert) slik at ledningene blir liggende 
beskyttet under framtidige «svaberg»/trapper. Ledningene kan ikke flyttes. Det er 
hovedkloakken for store deler av Egersund som går i ledningene. Seksjon VA har godkjent 
løsningen som er prosjektert og beregnet av Multiconsult AS. 
 
Seksjon VA har også satt krav om at det må settes ned en ventil med kummer på begge 
overvannsledningene, for å stenge ute flomvannet fra ledningsnettet. To overvannsledninger 
krysser parkeringsplassen til Svanedal/Spar og har utløp til elven.  Utløpet til disse 
tilpasses/endres litt i Svanedalsparken. Seksjon VA har utarbeidet kumtegninger for tiltaket 
og disse er levert til prosjektleder som har tatt det med i den utførende arbeids-
beskrivelsen for Svanedalsparken. Seksjon VA skal ha med egne ansatte som kontrollører 
under anleggsarbeidet med monteringen av kummer/ventiler/utløpsendringer. 
 
Seksjon VA har allerede et pumpesystem på overvannsledningen (med El-skap) som brukes 
når elven stiger for høyt ved Svanedal. Da pumpes overvannet ut i elven slik at bygninger 
(deriblant Lundeåna bo- og servicesenter) ikke får oversvømmelse i kjeller osv.  
 
Ved Tyskerbrua (2) 
Ingen VA interesser 
 
Ved Granholmen (3) 
Eksisterende overvannsledning med utløp i elven.  
 
Ved «Skomakersvingen» (4) 
Eksisterende overvannsledning med utløp i elven. Forhold ivaretatt med ledningen. 
 
Ved Nyeveien (5) 
To vannledninger krysser elven. Seksjon VA har ingen vesentlige kommentarer. Her ligger 
vannledningene dypt i forhold til tiltaket. 
 
12. Forholdet til bevaringsområdet 
Gjennomgang av byggesaker som omhandler flomsikringstiltak arkivsak 16/1003 og 
16/1875: 
 
Tyskerbroen arkivsak 16/1003 – tiltak nr. 5 i temaplan for flomsikringstiltak. 
Seksjon Byggesak har gitt tillatelse den 30.05.2016 og saken er ikke sendt til Rogaland 
fylkeskommune eller byantikvar for uttale. Det foreligger kun en generell uttale til 
flomsikringsplanen i etterkant av tillatelsen. Vanlig praksis for byggesak er at tiltak innenfor 
reguleringsplan for deler av Egersund sentrum bevaringsområde 2, sendes byantikvaren for 
uttale og alle vedtak sendes som kopi til Rogaland fylkeskommune. I arkivsaken er det vist til 
en generell uttale til flomsikringsplanen fra Rogaland fylkeskommune datert 30.06.16: 
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«Delområde 2 - Tyskerbroa - reetablering av tyskerbroa med en ny rett bro av 
fagverksbindinger som er et bærende element i konstruksjonen. Broen må heves til anbefalt 
minstehøyde som er 1,4 m over dagens situasjon.» 
«Fylkesrådmannen vurderer det som positivt at Tyskerbroa fortsatt er rett, og ikke buet som 
vist i mulighetsstudie. Dette vil være en reetablering av et krigsminne som ble ødelagt i 
flommen.» 
 
Tyskerbroen arkivsak 16/1003 - Endring av tillatelse - tiltak nr. 4 , 6  og 7 i temaplan for 
flomsikringstiltak.  
Søknad om endring av gitt tillatelse berører tiltak innenfor reguleringsplan Bøckmansbakken. 
Området er regulert til friområde, park/turveg. Området er ikke definert som spesialområde 
bevaring i reguleringsplanen. Tillatelse er gitt 19.09.16 og det foreligger ikke egen uttale fra 
byantikvaren eller Rogaland fylkeskommune. Saken er forberedt av byantikvar Tina 
Tønnessen Myklebust, men da i rollen som saksbehandler for seksjon byggesak. I 
arkivsaken foreligger generell uttale til flomsikringsplanen fra Rogaland fylkeskommune hvor 
området er delvis omtalt i skriv datert 30.06.16: 
 
«Delområde 1 - Svanedalsparken – der sikringselementer trekkes et godt stykke inn på land 
for å skape rom/ park mellom elva og flomsikringen 
 
Fylkesrådmannen vurderer det som positivt at Tyskerbroa fortsatt er rett, og ikke buet som 
vist i mulighetsstudie. Dette vil være en reetablering av et krigsminne som ble ødelagt i 
flommen.  
Vi er positivt innstilt til at Granholmen gjøres tilgjengelig og kan fungere som elvepark.  
Vi er litt skeptisk til den foreslåtte skråstagbroa, da broa vil bli veldig synlig i byrommet pga. 
skråstaget. Det bør vurderes en annen konstruksjon uten skråstag  
Vi vurderer også forslaget om stolpesteinsbro som en spennende løsning. Denne bør være 
uten rekkverk, som vist på skisse, hvis mulig. 
 
Flomsikringstiltak på land som murer og foreslåtte amfier må gis en utførelse som passer inn 
i bevaringsområdet. Vi vil anbefale at de nye elementene gis en enkel, tradisjonell og 
harmonisk form og utførelse, med eksempelvis utpreget bruk av naturstein fremfor 
trykkimpregnert treverk. En bør unngå at de nye tiltakene fremstår som for moderne og 
fancy, og dermed som fremmedelementer i det historiske bybildet. Det må stilles krav om 
høy estetisk kvalitet i form og utførelse og bruk av tradisjonelle materialer, slik at de også kan 
være antikvarisk akseptable i et bevaringsområde..  
 
Det vurderes også som positivt å gjøre elva mer tilgjengelig og tilrettelegge for adkomst til 
fiske- og badeplasser.» 
 
Byantikvaren har deltatt i prosjektgruppas møter i prosjektet. Prosjektleder har fått direkte 
innspill og avklaringer på detaljer og løsninger knyttet til ulike tiltak i prosjektet, slik som 
materialvalg for utforming av Tyskerbroen og retning på forskalingsbord brukt på 
betongmur/gangvei langs spinnerisiden av elven. Arkitekten har satt føringer på utforming av 
mur / smoltrenne / gangveg for å tilpasse disse til eksisterende bebyggelse og tilrettelegge 
for adkomst til Granholmen og elveparken. Bruk av betong til utforming av mur på spinneri-
siden av Lundeåna viser til bebyggelsens moderne utrykk, herunder Svanedalsgården og 
demningen. Betongmuren underordner seg dermed det moderne utrykket til eksisterende 
bygningsmasse og demningen på Spinnerisiden av elven.  
 
I forbindelse med mulighetsstudien for ny Tyskerbro i arkivsak 16/376 er det gitt en 
kommentar fra byantikvaren og Rogaland fylkeskommune.  
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Epost oversendelse fra byantikvar datert 20.01.16: 
«Brua gikk med i flommen og nå vurderes andre alternativer.  
Mats har begrunnet valgene bra og jeg ser på løsning nr. 1 og 2 som aktuelle.  
 
Det eneste som skurrer er dersom den gamle broen ikke føres opp i det hele tatt. Man ville 
fått lukket passasjen mellom to bolighus på en fin måte og fått gangtrafikken over på holmen 
fremfor mellom husene. Så det ville vært mer praktisk i det henseende. 
Samtidig så har dagens plassering en historiefortellende funksjon som vil bli opprettholdt ved 
å lage en ny bro her.  Materialvalgene ser jeg på som fornuftige i og med at den opprinnelige 
broen var i tre og at betongkonstruksjonen ble tilført på et senere tidspunkt. 
Det blir plasseringen her som vil være sentral for å beholde referansen til den opprinnelige 
broen».  
 
Kommentar fra Fylkeskommune datert 01.02.16: 
«Vi er enig i byantikvarens vurdering om at Tyskerbroa som krigsminne og historiefortellende 
funksjon, som omfattes av bevaringsplanen, må reetableres med dagens plassering. Den må 
gjerne gjenoppføres i tre, som opprinnelig. Også rekkverk må være så likt opprinnelig som 
mulig (dokumenteres ved foto). Høyde på ny bro må vurderes i sammenheng med Temaplan 
for flomsikringstiltak i Eieåna og Lundeåna som for tiden er på høring, og hvilken effekt ulike 
foreslåtte tiltak vil ha for vannstand og vanngjennomstrømning ved flom. Det er ønskelig at 
ny bro er mest mulig lik opprinnelig bro. 
 
Så alternativ 1, reetablering av Tyskerbroa, er vår anbefaling, evt. sammen med alternativ 2, 
for å gi adgang til Granholmen,   
(eller evt. alle tre alternativ samtidig). Det må videre vurderes nærmere om bro/broer til 
Granholmen skal ha en annen utforming og utførelse/detaljering/materialbruk enn den 
reetablerte Tyskerbroa. Dette fordi Tyskerbroa vil være en reetablering av en eldre, historisk 
bro, mens evt. ny bro/broer til Granholmen vil være en helt ny forbindelse, som gjerne kan ha 
en annen utførelse».  
 
Erosjonssikring – Arkivsak 16/1875 – Søknad om tillatelse til tiltak - erosjonssikring av 
elvebunn i Lundeåne langs Nyeveien 11 -29- tiltak nr. 9 
Byggetillatelse er gitt 05.09.16 – kopi av vedtak er sendt NVE, Fylkesmannen i Rogaland og 
Rogaland fylkeskommune 
 
Byantikvarens kommentar til supplerende tegningsgrunnlag for erosjonssikring av elvebunn, 
datert 17.10.16: 
«Viser til erosjonssikringsplan for Lundeåne med detaljtegninger/skisser av utforming av 
elvebunn. 
Skisser viser variasjon i bruk av stein og etablering av kulper samt tilrettelegging for 
badedam i området. 
Tiltaket ble godkjent i tillatelse gitt 05.09.16 med prinsippskisser av erosjonssikring. 
Mottatte tegninger supplerer tidligere prinsippskisser og er etter byantikvarens vurdering i 
samsvar med bevaringsformålet i planen. Tegninger viser eventuell fremtidig bro til 
Granholmen, denne og tilhørende anlegg er ikke vurdert i denne sammenheng kun 
plassering av stein i elveløpet. 
Byantikvar er positiv til utforming av elveløpet slik det fremgår av tegningene». 
 
Nye tiltak. 
Vurdering av tiltak nr. 19 til 22 i Temaplan for Flomsikring.  
 
Bevaringshensyn 
Tiltak nr. 19 til 22 består av en rekke terrenginngrep som vil påvirke opplevelsen av 
vegstrekningen langs Nyeveien. Denne delen av Nyeveien var en bygdevei som ble til rundt 
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1870-årene og traseen i seg selv er en historisk referanse til tiden før det ble vanlig med bil i 
Norge. Stabbesteiner langs veien med rekkverk i smijern langs deler av strekningen 
underbygger denne referansen. Hestedrikkekaret er bevart på denne strekningen og ble 
kåret til Eigersund kommunes kulturminne i 1997. Veifaret og utformingen av tilgrensende 
omgivelser er viktig for opplevelsen av området. Vegstrekningen fra Hestvad bro til Elverhøy 
og videre til den bevaringsverdige trehusbebyggelsen har en opplevelsesverdi som bør 
tillegges estetiske og historiske hensyn i forbindelse med flomsikringstiltakene. Byantikvaren 
er kjent med at det planlegges utvikling av boligområde på Nyeveiens sørøstre side. Det er 
en forutsetning i plan- og bygningsloven at det både i planprosessen og byggesaks-
behandlingen prosjekteres tiltak med gode visuelle, kvaliteter både i seg selv, sin funksjon og 
i forhold til de naturlige omgivelser og plassering. Dette medfører at den planlagte bolig-
bebyggelsen og nødvendige terrenginngrep må gis en utforming og høyder som ivaretar 
aktuelle historiske og kulturelle hensyn. I dette tilfellet er det naturlig at det tillegges vekt til 
utforming av vei og bebyggelse på en måte som sikrer den historiske opplevelsen av 
vegstrekningen.  
 
Forholdet til byggesak.  
Flomsikringstiltak 19 til 22 medfører tiltak på eiendommene gnr. 46 bnr. 222/76, 348, 16, 25 
og 35 som ligger på Nyeveiens sørøstre side. Deler av området, i hovedsak veggrunnen, er 
regulert i reguleringsplan for Havsøyområdet fra 1966. Boligområdet er i kommuneplanen 
vist som flomutsatt område og byggesak er kjent med at Norrøn bolig AS utvikler en 
reguleringsplan for dette uregulerte området. Det forutsettes at de nødvendige flomsikrings-
tiltakene sikres gjennom reguleringsplanprosessen. Det forutsettes at det i prosjekteringen 
av reguleringsplanen sikres løsninger som gir gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i 
forhold til de bygde og naturlige omgivelser.  
 
13. Informasjon til kommunens innbyggere 
 
Informasjon til kommunes innbyggere via bl.a. kommunens hjemmesider og Facebook er en 
viktig del av prosjektet med flomsikringen av Lundeåna. Webredaktør deltar på alle møtene i 
prosjektgruppa og en legger opp til å informere utad ofte med siste planer og fremdrift. Større 
nyheter vil bli delt videre med pressen. En ønsker også å spre informasjon om at elveparken 
som bygges sammen med flomsikringen er en god nyhet for fremtidige brukere. 
 
14. Reguleringsendring 
 
Det må gjennomføres reguleringsendring for de arealene som omfattes av erosjonssikring og 
Elvepark-prosjektet. Per i dag er området omfattet av reguleringsplanene Bøckmansbakken, 
vedtatt i 1996, Deler av Egersund sentrum, vedtatt i 1990, Damsgård, vedtatt i 2001 og 
Reguleringsendring Svanedalsgården, vedtatt i 2007. 
 
Planområdet for ny reguleringsplan vil strekke seg fra eiendommen som er ervervet fra 
private, kalt «Skomakersvingen», nedover langs Nyeveien, eksklusiv veibanen, ned langs 
Bjerkreims gate, langs elven ned mot og over Damsgård bru, østover langs Spinnerigaten, 
hele parkeringsplassen utenfor Svanedalsgården, oppover langs elven og over elva til 
Nyeveien igjen. Reguleringsformålene som planen vil omfatte vil være parker og friområder, 
tekniske installasjoner, flomvoll og flomsikringsmurer, offentlige gangveier og bruer, samt 
parkeringsplasser. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for de flomsikringstiltak 
som kommunen må iverksette. Samtidig benyttes anledningen til å lage en helhetlig plan for 
et område som kan gi glede og nytte for kommunens innbyggere. Granholmen har vært i 
kommunen eie siden 2002, men har vært vanskelig å komme til. Det planlegges nå en 
adkomst over til holmen.  
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Parkeringsplasser for Svanedalsgården og beboere på Lundeåne bo- og servicesenter 
(BOS) må ivaretas i reguleringsplanen. For Desconda, deleier i Svanedalsgården og 
parkeringsplassene utenfor, har det vært en forutsetning at antallet parkeringsplasser 
opprettholdes. Flomsikringsmuren er tegnet slik at dette kravet blir oppfylt. For Lundeåne 
BOS har det vært anlagt 16 av 19 regulerte parkeringsplasser. Den nye planen må ivareta 
antallet parkeringsplasser som er regulert inn for Lundeåne BOS. Det arbeides med 
muligheten for å ta gateplasser i Spinnerigaten i bruk til dette formålet. 
 
Adkomstarealet og selve Tyskerbroen reguleres til offentlig gangareal. Parken på 
Svanedalssiden av Tyskerbroen ligger på Descondas eiendom, men vil bli et 
rekreasjonsområde med allmenn tilgjengelighet, slik det har fungert frem til i dag. På 
kortsiden av Svanedalsgården, mot elva, vil det bli en allmenn tilgjengelig gangvei som leder 
frem til Granholmen. 
 
15.  Omorganisering av prosjektstyringen 
 
Inntil desember 2015 var det rådmannens ledergruppe som var styringsgruppe for 
flomsikringsprosjektet. I desember gjorde rådmannen en endring, slik at styringsgruppen 
består av rådmannen, kommunalsjef tekniske tjenester (prosjektansvarlig), kommunalsjef 
økonomi, kommunalsjef informasjon, plansjef, prosjektansvarlig stab og prosjektleder. Den 
løpende styringen av prosjektet ble styrket ved at planrådgiver går inn i en 20 % midlertidig 
stilling som prosjektansvarlig stab. Prosjektleder er fram til ettersommeren i 50 % arbeid pga. 
foreldrepermisjon. 
 
16. Prosjekter som ikke er prosjektert og som det ikke er bevilget 
midler til å gjennomføre 
 
Nummererte tiltak i temaplanen 
Etter gjennomføring av prosjekt «Elveparken» vil tiltak 19-25 i temaplanen for flomsikring av 
Egersund sentrum gjenstå. 
Tiltak 19-22 er resterende tiltak i Lundeåna fra Elverhøy og opp til Slettebøvatnet. 
Tiltak 23-25 er i Eideåna. 
 
En del av tiltakene vil kreve utstrakt samarbeid med private grunneiere, firmaer og andre 
offentlige etater. De fleste av disse tiltakene går ut på å etablere flomvoller eller murer. Det 
vil likevel være naturlig og hensiktsmessig å tilstrebe en utforming som tilfører området 
byskapende og arkitektoniske kvaliteter, på linje med intensjonen for Elveparken. 
 
Tiltak nr. 22 forutsettes gjennomført i forbindelse med bygging av enebolig som det er gitt 
igangsettingstillatelse til. 
 
Tiltak nr. 25 i Eideåna er «Forsterke / forhøye / bygge ny mur / flomvoll. Heve terreng» ved 
Byggvell Egersund AS. Dette tiltaket forutsettes prosjektert og gjennomført i forbindelse med 
forventede endringer i det aktuelle området.  
 
Etter møte med NVE i Tønsberg den 05.01.17 har det blitt påbegynt en ny søknad til NVE 
om midler til gjennomføring av de resterende nummererte tiltakene. Se punkt 17 nedenfor. 
 
Det er bestilt en konsulentrapport som har som mål å synliggjøre løsningsmetoder, 
kostnader for prosjektering og kostnader for bygging av de tiltakene som ikke har 
kostnadsoverslag i temaplanen. Denne konsulentrapporten vil bli lagt til grunn for summen 
det vil bli søkt om. 
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Ikke nummererte tiltak i temaplanen 
I tillegg til de nummererte tiltakene i temaplanen som det vil bli søkt om støtte til, ble det den 
05.01.17 gitt signaler fra NVE om at kommunen kan søke støtte til prosjektering og utførelse 
av flomsikring for boligene i Nyeveien langs Lundeåna (Bjerkreimsgate 2, Nyeveien 3, 5, 7, 
11, 13, 15, 17 og 19). Den utredningen som Multiconsult AS skal gjennomføre vil ha fokus på 
forskjellige estetiske løsningsmetoder for sikring av boligene ved en 200-årsflom, da dette 
området ligger i bevaringssone. Utredningen vil bli foretatt i tett samarbeid med lokal og 
regional vernemyndighet, samt kompetente arkitekter. 
 
Det store tiltaket, unummerert i temaplanen 
For bedre å kunne fordele vannet mellom Eideåna og Lundeåna, er det nødvendig å foreta 
større inngrep i området rundt Hestvad bro. I temaplanen er det angitt et tiltak som går ut på 
å utvide elveløpet nord for landkaret til Hestvad bro. Dette vil medføre at riksvegen og annen 
infrastruktur må legges om i et større omfang. I tillegg må en etablere en terskel i søndre del 
av Slettebøvatnet der det renner over i Lundeåna. Dette for å tvinge mer vann over i 
Eideåna. 
 
En annen løsningsmetode for å avlaste både Eideåna og Lundeåna, er en metode som er 
prøvd ut i andre flomutsatte byer, for eksempel den sveitsiske byen Lyss. I Lyss ble det i 
2009 påbegynt arbeider med konstruksjon av en 2,5 kilometer lang tunnel for å få full kontroll 
på enhver flomsituasjon.  
 
I situasjonen med Lundeåna og Eideåna ville det være nødvendig å få etablert en tunnel på 
rett under 900 meter. Estimert kostnad, basert på tall fra konstruksjon av tunnelen i Sveits, vil 
være i størrelsesorden 50-60 millioner kroner. I tillegg kommer prosjektering, byggeledelse, 
prosjektledelse, finansieringskostnader m.m. 
 
Et slikt tiltak vil i denne omgang ikke være del av søknad til NVE om midler til hverken 
prosjektering eller gjennomføring. 
 
17. Søknad til NVE om ytterligere midler til prosjektering og 
utførelse 
 
Rådmannen har utarbeidet en søknad til NVE om ytterligere midler til prosjektering og 
utførelse av flomsikringstiltak. For å ha en tilstrekkelig oversikt over hvilke summer det skal 
søkes om, har rådmannen tildelt oppdraget med bl.a. å komme med beskrivelse av mulige 
tiltak på strekningen Bjerkreims gate til Nyeveien 19 til Multiconsult: 
 

1. Forslag til flomsikringstiltak på den aktuelle strekningen langs nedre del av Lundeåna 
a. Aktuelle flomsikringstiltak må beskrives i form av situasjonskart og aktuelle 

snitt, fasadeskisser mv., men tiltakene skal ikke detaljprosjekteres 
b. Det må anslås en kostnad til prosjektering og en kostnad til utførelse av de 

flomsikringstiltakene som foreslås. Forventet nøyaktighet +/- 40 %. 
Kostnadene må ikke settes for lavt, og det er bedre at de er anslått litt for høyt 
enn for lavt. 

c. Tiltakene skal sikre bakenforliggende bygninger mot en 200-årsflom med 
tilstrekkelig sikkerhet, jfr. føringer i vedtatt flomsikringsplan. 

d. Konsulenten må samarbeide med byantikvaren ved utarbeidelse av forslag til 
tiltak. 

2. Anslag på kostnad til prosjektering av hvert av tiltakene nr. 19, 20 og 21 langs 
Lundeåna. 

3. Anslag på kostnad til prosjektering av hvert av tiltakene nr. 23 og 24 langs Eideåna. 
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Det vil bli sendt en foreløpig søknad, uten beløp. Når vi har mottatt etterspurte opplysninger 
fra Multiconsult AS vil den endelige søknaden bli sendt til NVE. 
 
 

Side 83 av 666



 

Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  03.03.2017 
Arkiv: : FE - 231, FA - L40 
Arkivsaksnr.: 09/2936 
Journalpostløpenr.: 17/6617 

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 Møtedato 
045/17 Planteknisk utvalg 21.03.2017 
027/17 Formannskapet 22.03.2017 
034/17 Kommunestyret 27.03.2017 
 
 
Ny behandling - Reviderte gebyrer etter plan- og bygningsloven, lov om 
eierseksjoner og forskrift om begrensning av forurensning - byggesak 2017 
 
Sammendrag: 

Saken ble lagt fram for behandling i kommunestyret den 20.02.17 men ble sendt tilbake til 
administrasjonen da det ble oppdaget skrivefeil i saken. I tabell som sammenliknet gebyrer i ulike 
kommuner var gebyrene for Eigersund kommune oppgitt med verdier fra 2013. Eksempelvis var 
gebyr for enebolig opplyst å være kroner 11.000,-. Korrekt gebyr for 2016 var 15.000,-. Saken legges 
nå frem for ny behandling med korrekte tall.  

Seksjon byggesak i Eigersund kommune har som oppgave å betjene byggenæringen, private som 
søker om tiltak og andre med interesser i kommunen. Byggenæringen har opplevd utfordringer i 
2016 med hensyn til et usikkert boligmarked. Samtidig har seksjon byggesak ikke opplevd redusert 
saksmengde i særlig grad. Det er behandlet omtrent det samme antall saker i 2016 som i 2015.     

Byggesaksgebyrene skal oppfylle selvkostprinsippet. Det vil si at byggesaksgebyret skal dekke 
kommunens kostnader til saksbehandling og tilsyn/oppfølging av byggesaker og ulovligheter. 

Det er vanskelig å forutsi hvordan året 2017 vil bli, men rådmannen anbefaler å videreføre samme 
gebyrnivå i 2017 som i 2016. Men med noen mindre endringer. 
Etter innspill fra byggenæringen er det foreslått at det ved samtidig søknad om fradeling av tomter  
kun betales gebyr for fire tomter selv om det søkes om fradeling av 5, 6, 7,8 osv. Regimet tidligere 
har vært slik at man fakturerer antall tomter/parseller uansett antall. 
 
Gebyrregulativet tar utgangspunkt i de bygningstyper som er definert i Matrikkelen. Regulativet 
gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene medfører. Gebyret er 
bygget opp av to elementer - et basisgebyr som avspeiler hovedtyngden av arbeidet innenfor hver 
sakskategori avhengig av tiltaksklasse, og et arealgebyr som fanger opp merarbeid som følge av 
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størrelsen på bygget. I tillegg kommer gebyr for behandling av eventuelle dispensasjoner.  

Prisutviklingen fra januar 2016 til desember 2016 har vært ca. 2,8 %. Nye gebyrsatser må ta hensyn 
til dette og følgelig økes med  2,8 %. 
 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:  
 
Gebyrregulativet vedtas som framlagt. 
 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 33-1, 32-8, lov om eierseksjoner § 7 og 
forskrift om begrensning av forurensning § 52a 

 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 
Saksgang: 
Planteknisk utvalget innstiller til kommunestyret som avgjør saken. 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 14.02.2017 
 
PTU - behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstiling enstemmig vedtatt. 

 
 
 
PTU-017/17 vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:  
Gebyrregulativet vedtas som framlagt. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 33-1, 32-8, lov om eierseksjoner § 
7 og forskrift om begrensning av forurensning § 52a. 
Vedtaket er enstemmig. 

 
Møtebehandling fra Formannskapet 16.02.2017 
 
FS - behandling: 
Votering: 
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Planteknisk utvalgs innstilling enstemmig 
vedtatt. 

 
FS-013/17 vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret:  
Gebyrregulativet vedtas som framlagt. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 33-1, 32-8, lov om eierseksjoner § 
7 og forskrift om begrensning av forurensning § 52a. 
Vedtaket er enstemmig. 

 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 
Budsjett 2017 - økonomiplan 2017 - 2020 for Eigersund kommune 
KS-127/16 vedtak: 

40.  Omstillingsutredningene skal omtale gebyrer innenfor byggesak, plan og 
refusjonsordning merverdiavgift. Om nødvendig fremmes det egne saker på 
dette forhold. I gjennomgangen fremlegges informasjon om hvilket nivå 
nabokommunene på Jæren og/eller sammenlignbare kommuner har. Målet 
er å harmonisere Eigersund kommunes avgifter og refusjonsordninger med 
Jæren. 

 
--------- 
 
Gebyrregulativet ble lagt fram for behandling for planteknisk utvalg den 24.11.15 og ble vedtatt av 
kommunestyret den 14.12.15. 
 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 24.11.2015 
 
PTU - behandling: 
TOR OLAV GYA (SP) foreslo: 
" 1.  Tiltak uten krav om ansvarsrett økes fra kr 3.000,- til kr 3.500,- 
   2.  Andre tiltak på boligeiendom økes fra kr 3.000,- til kr kr 3.500,- 
   3.  Enebolig fra kr 11.000,- til kr 13.000,- 
   4.  Fritidsbolig økes fra kr 10.000,- til kr 12.000,-" 

Votering: 
Rådmannens innstilling til endring i punkt vedr. tiltak uten krav om ansvarsrett vedtatt med 8 
stemmer mot 3 stemmer for Gyas forslag (SP+KRF). 
Rådmannens innstilling til endring i punkt vedr. andre tiltak på boligeiendom vedtatt med 8 
stemmer mot 3 stemmer for Gyas forslag (SP+KRF). 
Rådmannens innstilling til endring i punkt vedr. enebolig vedtatt med 10 stemmer mot 1 
stemme for Gyas forslag (SP). 
Rådmannens innstilling til endring i punkt vedr. fritidsbolig vedtatt med 10 stemmer mot 1 
stemme for Gyas forslag (SP). 
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Rådmannens øvrige innstilling enstemmig vedtatt. 

PTU-224/15 vedtak: 
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:  
Gebyrregulativet vedtas som framlagt. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 33-1, 32-8, lov om 
eierseksjoner § 7 og forskrift om begrensning av forurensning § 52a. 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

 
Møtebehandling fra Kommunestyret 14.12.2015 
 
KS - behandling: 
Følgende tilleggsforslag ble foreslått av Tor Olav Gya (Senterpartiet) 
 
" 1.  Tiltak uten krav om ansvarsrett økes fra kr 3.000,- til kr 
3.500,- 
2.  Andre tiltak på boligeiendom økes fra kr 3.000,- til kr kr 
3.500,- 
3.  Enebolig fra kr 11.000,- til kr 13.000,- 
4.  Fritidsbolig økes fra kr 10.000,- til kr 12.000,-" 

Votering: 
Innstilling til planteknisk utvalg vedtatt mot 3 stemmer. 
(SP) 
Forslag til Gya kom dermed ikke til votering. 

 
KS-122/15 vedtak: 
 

Gebyrregulativet vedtas som framlagt. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 33-1, 32-8, lov om 
eierseksjoner § 7 og forskrift om begrensning av forurensning § 52a. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

 

 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
Hellvik Hus ved Kaj Waldeland har i møter med Eigersund kommune påpekt at det kan være urimelig 
å kreve gebyr for samtlige parseller ved fradeling av mange tomter i et byggefelt. Også i forhold til 
selvkost. 
Hellvik hus ved Kaj Waldeland foreslår videre at det gjøres en vurdering av eventuell reduksjon av 
byggesaksgebyret ved behandling av flere boenheter innenfor samme byggefelt. 
 
Kaj Waldeland har i mail datert 05.02. stilt spørsmål: 
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Sitter og leser sakspapirer vedrørende endring av byggesaksgebyr. 
Du sammenligner Eigersund kommune med andre kommuner, og har laget en tabell over 
gebyrene. 
Men er det ikke slik i disse kommune, slik som i Eigersund, at der er et arealtillegg som også 
kommer i tillegg? 
Har fulgt med byggesaksgebyrene for kommune på «kyststripen» fra Klepp til Søgne, og alle 
kommunene har et eller annet «areal tillegg» 
Om en skal sammenligne gebyrene i Eigersund med disse kommune, bør ikke alle «tillegg» 
være med? 
  
Det er jo også slik at noen kommuner gir diverse rabatter, i Eigersund gis det rabatt på 500,- 
dersom søknaden blir levert digitalt (ByggSøk), andre har rabatt dersom søknadene er 
komplett, reduksjon dersom situasjonskart leveres på .sosi format osv. 
 
 
 
  
Jeg laget en oversikt ved følgende saker: 

§ 20-3 og  21-7 2.ledd (3 ukers frist) 
Enebolig 150 m² BRA 
To-mannsbolig 200 m² 
Kjedet bolig, 5 stk 500 m² 
Leilighet, 4 stk 400 m² 
Tilbygg 60 m² 
 
Fritidsbolig 90 m² BRA 
Prosjekt m/5 enh  350 m²  
 
Tilbygg §20-4    35m2 
 
  

  
Her har Eigersund en «totalpris» på Kr. 215.765,- 
Snitt gebyr for disse kommuner er Kr. 176.087 
  
”Trøsten” får være at Søgne og Flekkefjord er på samme nivå som Egersund, men den 
offensive kommunen Lyngdal er desidert billigst med Kr. 105.200,- 
  
 
 
 
Rådmannens vurderinger: 
 
Den enkelte kommune kan i følge plan- og bygningsloven (2008) § 33-1 gi forskrift om gebyr til 
kommunen for behandling av søknader. Utgangspunktet for gebyr er at de helt eller delvis skal dekke 
kommunens kostnader til saksbehandlingen, og således sette kommunen i stand til å foreta en 
forsvarlig behandling av sakene. Gebyr skal ikke være en inntektskilde for kommunen, og det er en 
forutsetning at gebyrene ikke skal gå til annet enn kommunens behandling av saker etter loven. 
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Plan- og bygningslovens § 33-1. Gebyrer: 
Kommunestyret selv kan gi forskrift om gebyr til kommunen for behandling av søknad om tillatelse, 
utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som det etter denne lov eller forskrift påhviler 
kommunen å utføre, herunder behandling av private planforslag. Gebyret skal ikke overstige 
kommunens nødvendige kostnader på sektoren. I gebyret kan det inkluderes utgifter til nødvendig 
bruk av sakkyndig bistand under tilsyn. Andelen av gebyr som innkreves for tilsyn skal framgå av 
regulativet. Tiltakshaver kan selv sørge for de nødvendige utredninger. 
Eier skal betale gebyr for kostnadene for behandling av søknad om driftstillatelse og for driftskontroll 
til vedkommende myndighet. Gebyr for driftskontroll kan helt etter delvis dekkes av årsavgiften. 
 
 
Sammenligning med andre kommuner 
 
Kommunestyret har i sak KS-127/16 vedtatt at det skal fremlegges informasjon om hvilket nivå 
nabokommunene på Jæren og/eller sammenlignbare kommuner har. 
 
Byggesakssjefen har innhentet opplysninger om gebyrnivået for byggesaker i Hå kommune, Klepp 
kommune, Time Kommune, Gjesdal kommune og Sandnes kommune . De ulike gebyrer i de aktuelle 
kommunene er opplistet i tabellen under sammen med tilvarende gebyr for Eigersund kommune. 
   
 

 Enebolig 
150 m² BRA 

Fritidsbolig 
90 m² BRA 

Garasje under 
50 m² BRA 

Deling under 2 
dekar 

Hå 9.075,- 9.075,- 2.360,- 4.540,- 
Klepp 7.170,- 8.110,- 2.330,- 7.950,- 
Time 15.400,- 17.100,- 8.800,- 8.800,- 
Gjesdal 15.750,- 15.750,- 6.500,- 6.500,- 
Sandnes 24.000,- 24.000,- 4.200,- 7.800,- 
Eigersund 15.000,- 13.000,- 4.500,- 4.000,- 

 
 
 Det er vanskelig å få en fullstendig oversikt over gebyrsatsene da regulativene er bygd opp vidt 
forskjellig. Samtidig kjenner en ikke til hvor mye av seksjonens kostnader som er ment å dekkes til 
selvkost. 
Hå kommune skiller seg ut som klart rimeligst. Klepp kommune fremstår også noe rimeligere. 
Kommunene Time, Gjesdal og Sandnes fremstår motsetningsvis dyrere enn Eigersund kommune.  
 
Byggesakssjefen gjør oppmerksom på at Time kommune ikke har kystlinje og derfor eksempelvis 
unngår all arbeidskrevende behandling knyttet til naust, brygger og byggeforbudet i 100-
metersbeltet. Time kommune har i motsetning til Eigersund kommune ikke byantikvar.  
Hå kommune er signifikant forskjellig  fra Eigersund med by problematikk i Eigersund og mer 
landbruksrelaterte utfordringer i Hå. Hå kommune har ikke ansatt byantikvar. 
Klepp kommune har ikke byantikvar. Gjesdal kommune har ikke byantikvar. Sandes kommune har 
byantikvar. 
 
Flere av kommunene tar i tillegg gebyr for ferdigattest/midlertidig brukstillatelse/mangelbrev og 
lignende. I Klepp kommune påløper det for eksempel kr. 410,- per ansvarlig foretak. Eigersund 
kommune har gått bort fra dette med bakgrunn i retningslinjer fra departementet. For en typisk bolig 
vil det vanligvis være mellom 3 og 5 ansvarlige foretak. 
Disse ekstragebyrene må antas å utgjøre en betydelig del av Klepp kommunes inntekter på seksjon 
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byggesak.  
 
Utgangspunktet for de foreslåtte gebyr er at gebyret helt eller delvis skal dekke kommunens 
kostnader til saksbehandlingen, og således sette Eigersund kommunen i stand til å foreta en 
forsvarlig behandling av sakene. Den enkelte kommunes kostnader vil variere fra kommune til 
kommune ut fra organisering og lokale forhold.  
 
 
Rådmannen har den 25.01.17 gjort en sammenlikning av gebyrene med andre kommuner på samme 
størrelse og «livsvilkår» som Eigersund kommune. Det vises til tabell som viser utdrag av 
gebyrregulativ for Haugesund kommune, Sola kommune, Arendal kommune, Søgne kommune og 
Mandal kommune.  
  
 
 Enebolig 

150 kvm 
bruksareal 

Fritidsbolig 
90 kvm 

bruksareal 

Garasje 
under 50 
kvadrat 

Deling 
under 2 dekar 

Haugesund  21.700,- 12.400,- 6.200,- 4.650,- 
Sola 20.150,- 16.360,- 4.110,- 2.980,- 
Arendal 24.119,- 18.276,- 13.674,- 11.180,-

/6.210,- 
Søgne 24.190,- 

*rammesøknad 
13.453,-  
*ett-trinn 

6.714,- 8.072,- 

Mandal 10.000,- 10.000,- 6.200,- 10.000,-
/3.000,- 

Eigersund 15.000,- 13.000,- 4.500,- 4.000,- 
 
 
Eigersund kommune fremstår betydelig rimeligere ved behandling av søknader i samsvar med plan. 
Det må likevel bemerkes at det behandles svært mange dispensasjoner i Eigersund kommune. Dette 
antas delvis å følge av plangrunnlaget i Eigersund kommune, men vel så mye at kommunen har en 
relativt lempelig dispensasjonspraksis. 
Forekomsten av dispensasjoner medfører også at gebyr for «gjennomsnittstiltaket» er vanskelig å 
bedømme. 
  
Eigersund kommune har fattet vedtak om å ha byantikvar som del av sin byggesakseksjon. 
Byantikvaren inngår i selvkostregnskapet. Av kommunene i tabellen er det kun Haugesund kommune 
som har byantikvar.  Arendal, Sola. Mandal og Søgne kommune har ikke byantikvar.  
 
Vedrøende selvkost 
Byggesakssjefen har kontaktet Hå kommune, Klepp kommune, Time kommune, Gjesdal kommune og 
Sandnes kommune på telefon den 20.02.17. Det ble stilt spørsmål ved om byggesakseksjonen i den 
enkelte kommune går til selvkost og resultat for selvkostdekning i 2016.  
Svarene var at samtlige kommuner har som mål å ha kostnadsdekning på 100 % for 
byggesakskontoret. 
 
Resultat 2016 
Hå kommune har en kostnadsdekning på 92% for 2016. (samtale med økonomisjef på telefon) 
Klepp kommune har en selvkostdekning på 77% for 2016. (samtale med økonomisjef på telefon) 
Time kommune har en selvkostdekning på 90 % for 2016. (samtale med økonomisjef på telefon) 
Gjesdal kommune har en selvkostdekning på 82 % for 2016. (samtale med fagleder Espedal) 
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Sandnes kommune har en selvkostdekning på 105 % for 2016. Altså et overskudd. (samtale med Erik 
Berge) 
Eigersund kommune oppnådde en selvkostdekning på 94% for 2016. 
 
 
Hovedtrekk - endringer i gebyrregulativet 
Rådmannen ønsker at byggesaksgebyrene i størst mulig grad gjenspeiler faktisk ressursbruk. Det vil si 
at ressurs og tidsbruken ved saksbehandlingen legges til grunn ved fastsettelsen av de enkelte 
gebyrer.  Det føres ikke timebruk internt i seksjonen så en kan ikke fastslå med nøyaktighet hvor mye 
tid som brukes på den enkelte sak. 
 
Vedrørende gebyr for feltutbygging/prosjektutbygging 
For kjedehus/rekkehus/leilighetsbygg finnes det i dag en rabatt i gebyrregulativet da slike tiltak 
ilegges et gebyr på kr. 8.000,- per boenhet fremfor 15.000,-, som påløper ved enebolig. 
 
Det hender at en utbygger søker om mange eneboliger på én gang, for eksempel der et mindre 
byggefelt oppføres med tilnærmet like boliger. Slike tiltak vil ofte være i samsvar med 
reguleringsplan og vil derfor normalt ikke kreve mye arbeid fra bygningsmyndighetenes side. Gebyret 
skal imidlertid dekke mer enn tiden bygningsmyndighetene bruker på å sjekke om tiltaket er i 
samsvar med plan. Den enkelte enebolig vil for eksempel være et objekt det er naturlig å føre tilsyn 
med. Videre vil vanligvis fremdriften i prosjektet være knyttet til den enkelte bolig i den forstand at 
det søkes om ferdigattest og eventuelle endringer separat – ikke byggefeltet som helhet. Dette 
medfører at kommunens kostnader med den enkelte eneboligen vil være omtrent som ved en 
hvilken som helst søknad om enebolig. Videre er det få «stordriftsfordeler» for kommunens 
matrikkelføring. 
Rådmannen gjør også oppmerksom på at den geografiske/terrengmessige situasjon kan være 
forskjellig også innenfor et planområde/byggefelt. Og at saksbehandler bruker tid på å vurdere  
tilpasning til omgivelsene og terreng. 
 
Da eneboligene normalt også vil være helt selvstendige objekter med hensyn til eierforhold og så 
videre, er det naturlig at boligene anses som separate tiltak. Det bør derfor også ilegges separate 
gebyrer.  
 
Det anbefales derfor ikke at det gis «mengderabatt» for flere eneboliger omsøkt i én søknad.  
 
 
Vedrørende gebyr for fradeling av «flere» tomter samtidig i felt: 
Gebyrsatsen for deling er satt for en søknad om en enkelt parsell der det påløper en gitt mengde 
kostnader til registrering, arkivering og så videre. Disse kostnadene har en forholdsvis høy 
inngangskostnad, mens marginalkostnadene ikke stiger lineært. Det er derfor god grunn til å tro at 
kommunen oppnår en rabatt/ stordriftsfordel der en tiltakshaver søker om en mengde delinger i en 
enkelt søknad. 
 
Disse kostnadene utgjør imidlertid ikke den vesentligste delen av behandlingsgebyret. 
Antatt medgått tid for saksbehandler for en gjennomsnittlig delingssøknad er den viktigste faktoren 
for at satsen er satt til kr. 4.000,-. Det er naturligvis også grunn til å tro at det er effektivitetsfordeler i 
å godkjenne flere parseller i ett vedtak fremfor å opprette ett skriv for hver parsell. 
Deling i samsvar med reguleringsplan medfører i tillegg at vurderingene av delingssøknaden som 
regel er forholdsvis enkle. 
 
Der det deles mange parseller samtidig, for eksempel fradeling av alle tomter i en plan, vil det 
forplante seg en urimelighet der det samlede beløpet langt overstiger faktisk tidsbruk. Selv om det er 
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en grunntanke at «større» tiltak skal subsidiere «mindre» tiltak også der tidsbruken på mindre tiltak 
kan overstige de større, vil det likevel fremstå som urimelig at det påløper kr. 4.000,- per parsell.  
 
Etter innspill fra byggenæringen foreslår rådmannen at det ved samtidig søknad om fradeling av 
tomter  kun betales gebyr for fire tomter selv om det søkes om fradeling av 5, 6, 7,8 osv. Regimet 
tidligere har vært slik at man fakturerer antall tomter/parseller uansett antall. 
Grunnen til at det settes en grense ved fire tomter og ikke tre eller 2 er den varierte saksmengde av 
delingssaker som også omfatter delinger i LNF hvor det kan være behov for ulike avklaringer for hver 
tomt/parsell.  
 
Det anbefales på slik bakgrunn at det lages en ny paragraf 15 under «Alminnelige bestemmelser» for 
«feltoppdeling/prosjektoppdeling» som tilsvarer beløpet for 4 enkeltstående parseller – det vil si 
kr.16.000,-.   
§ 15 Samtidig fradeling av flere tomter 
Ved samtidig søknad om fradeling av flere tomter innenfor et felt/reguleringsplan skal det ved 
søknad om delingstillatelse kun ilegges gebyr for fire tomter selv om det søkes samtidig om fradeling 
av 5, 6, 7, 8 osv. tomter innenfor et felt/reguleringsplan.  
 
 
Vedrørende spørsmål fra Hellvik Hus ved Kaj Waldeland i mail datert 02.02.17: 
 
Tilleggsgebyr for arealgebyr er ikke tatt med for verken Eigersund kommune eller andre kommuner.  
 
For øvrig skal det påpekes at gebyrregulativene er vidt forskjellig bygget opp og at det er vanskelig å 
sammenligne alle konsekvensene av valgte fraksjoner/bolker. 
For eksempel har flere kommuner gebyr for midlertidig brukstillatelse, mangelbrev, ansvarsretter 
osv. På noen typer tiltak vil Eigersund kommune være billigere enn snittet og for andre typer tiltak vil 
Eigersund kommune være dyrere enn snittet.  
 
Hva gjelder den valgte oppstillingen er den noe misvisende/feil i Eigersund kommunes disfavør. Blant 
annet koster: 
Boligprosjekt med 5 enheter på 500 m² koster kr. 55.005,- 
Tilbygg 35 m² koster kr. 4.626,- 
 
Tilleggsgebyr for ansvarlige foretak, midlertidig brukstillatelse og lignende påløper ikke i Eigersund 
kommune (i motsetning til noen andre kommuner). 
 
Dette betyr at samlet beløp er 198.442,- ut fra oppstillingen i henvendelsen. Dette er fortsatt over 
snittet, men vi mener det er grunner som tilsier at gebyret bør ligge på det foreslåtte nivået. Blant 
annet er det i Eigersund kommune mye fritidsboligbebyggelse i uregulert strøk, herunder i 100-
metersbeltet langs sjø, bevaringshensyn gjør seg gjeldende i mange saker grunnet trehusbebyggelsen 
i Egersund. Videre har seksjon byggesak ansvar for eierseksjonering samtidig som seksjonen også er 
forurensningsmyndighet. 
 
Avslutningsvis skal det også påpekes at gebyrene i Eigersund kommune er lavere enn snittet for noen 
av de valgte tiltakstypene. Det er grunn til å tro at andre oppstillinger vil kunne vise et mer 
fordelaktig bilde av gebyrnivåene. 
 
 
Konsumprisindeks 
Prisutviklingen fra januar 2016 til desember 2016 har vært ca. 2,8 %. Nye gebyrsatser må ta hensyn 
til dette og  må følgelig økes med  2,8 %. 
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Konklusjon: 
Kommunen må vedta nytt gebyrregulativ for byggesaksdelen (kapittel 1, 2 og 3 i gebyrregulativet) for 
å tilpasse seg selvkostberegningen og faktiske kostnader for drift av seksjon byggesak. 
Rådmannen anbefaler at planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret som foreslått. 
 
 
 
 
 
Universell utforming: 
Ikke aktuelt i denne sak. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det er i budsjett for 2017 forutsatt at seksjon byggesak går til selvkost. 
I forslaget til gebyrregulativ er det lagt opp til at kommunen gjennom gebyrene fullt ut skal få dekket 
sine faktiske kostnader med arbeider etter plan- og bygningsloven. Lavere gebyrer enn de foreslåtte 
kan innebære at kommunen må subsidiere disse tjenestene.  
 
 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

 0 0 0 
Sum    

 
Investeringsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

    
Sum    

 
Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har 
økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes 
dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser. 
 
 
Alternative løsninger:  
Vedta andre gebyrsatser enn de forslått. 
 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
522819 Byggesaksgebyr 
522822 Svar vedr. byggesaksgebyr 
524706 Forslag til gebyrregulativ for byggesaker 2017 
524707 Regulativ vedtatt av kommunestyret 14 desember 15 
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Fra: Kaj Waldeland <kaj.waldeland@hellvikhus.no> 
Sendt: 5. februar 2017 20:04 
Til: Jarle Valle 
Kopi: Kjell Vidar Nygård (kvn@euv.no) 
Emne: BYGGESAKSGEBYR 
Vedlegg: wfdocument.aspx.pdf 
 

Hei. 
  

Sitter og leser sakspapirer vedrørende endring av byggesaksgebyr. 
  

Du sammenligner Eigersund kommune med andre kommuner, og har laget en tabell over 
gebyrene. 
  

Men er det ikke slik i disse kommune, slik som i Eigersund, at der er et arealtillegg som også 
kommer i tillegg? 
  

Har fulgt med byggesaksgebyrene for kommune på «kyststripen» fra Klepp til Søgne, og alle 
kommunene har et eller annet «areal tillegg» 
  

Om en skal sammenligne gebyrene i Eigersund med disse kommune, bør ikke alle «tillegg» være 
med? 
  

Det er jo også slik at noen kommuner gir diverse rabatter, i Eigersund gis det rabatt på 500,- 
dersom søknaden blir levert digitalt (ByggSøk), andre har rabatt dersom søknadene er komplett, 
reduksjon dersom situasjonskart leveres på .sosi format osv. 
  

Jeg laget en oversikt ved følgende saker: 
  

§ 20-3 og  21-7 2.ledd (3 ukers frist) 
Enebolig 150 m² BRA 
To-mannsbolig 200 m² 

Kjedet bolig, 5 stk 500 m² 
Leilighet, 4 stk 400 m² 

Tilbygg 60 m² 
 

Fritidsbolig 90 m² BRA 
Prosjekt m/5 enh  350 m²  
 

Tilbygg §20-4    35m2 

Eigersund   Hå   Klepp   Flekkefjord   Lyngdal   Farsund   Mandal   Søgne    

  
  

Her har Eigersund en «totalpris» på Kr. 215.765,- 
Snitt gebyr for disse kommuner er Kr. 176.087 
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"Trøsten" får være at Søgne og Flekkefjord er på samme nivå som Egersund, men den offensive 
kommunen Lyngdal er desidert billigst med Kr. 105.200,- 
  
  

Med vennlig hilsen 
  

Kaj Waldeland 
Daglig leder 

 
Hellvik Hus Hellvik AS 
Jærveien 1250, 4375 Hellvik 

Telefon:        456 37 100 

kaj.waldeland@hellvikhus.no <mailto:kaj.waldeland@hellvikhus.no> 

<www.hellvikhus.no> 

 
  
  
  

Side 95 av 666



Fra: Jarle Valle 
Sendt: 9. februar 2017 14:28 
Til: 'Kaj Waldeland' 
Kopi: Kjell Vidar Nygård (kvn@euv.no) 
Emne: SV: BYGGESAKSGEBYR 
 
Hei. 
 
Vi omtaler det så vidt at gebyrregulativene er forskjellig bygget opp og at det er vanskelig å sammenligne 
alle konsekvensene av valgte fraksjoner/bolker. 
For eksempel har flere kommuner gebyr for midlertidig brukstillatelse, mangelbrev, ansvarsretter osv. 
Samtidig er det som du sier andre «rabatter».  
På noen typer tiltak vil Eigersund kommune være billigere enn snittet og for andre typer tiltak vil 
Eigersund kommune være dyrere enn snittet. I tillegg er jo plangrunnlaget alltid en joker i utligningen av 
gebyret. 
 
Som vi også omtaler så er ikke gebyrregulativet nødvendigvis en indikator for hvor mye av 
bygningsmyndighetenes kostnader som forventes dekket til selvkost.  
 
Vi anbefaler deg å komme med en høringsuttalelse dersom gebyrregulativet blir vedtatt slik Rådmannen 
anbefaler. 
 
 
Med hilsen 
 
Jarle Valle 
Byggesakssjef 
Eigersund kommune 
 
 
Fra: Kaj Waldeland [<mailto:kaj.waldeland@hellvikhus.no>]  

Sendt: 5. februar 2017 20:04 

Til: Jarle Valle 
Kopi: Kjell Vidar Nygård (kvn@euv.no <mailto:kvn@euv.no>) 

Emne: BYGGESAKSGEBYR 

 

Hei. 
  

Sitter og leser sakspapirer vedrørende endring av byggesaksgebyr. 
  

Du sammenligner Eigersund kommune med andre kommuner, og har laget en tabell over 
gebyrene. 
  

Men er det ikke slik i disse kommune, slik som i Eigersund, at der er et arealtillegg som også 
kommer i tillegg? 
  

Har fulgt med byggesaksgebyrene for kommune på «kyststripen» fra Klepp til Søgne, og alle 
kommunene har et eller annet «areal tillegg» 
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Om en skal sammenligne gebyrene i Eigersund med disse kommune, bør ikke alle «tillegg» være 
med? 
  

Det er jo også slik at noen kommuner gir diverse rabatter, i Eigersund gis det rabatt på 500,- 
dersom søknaden blir levert digitalt (ByggSøk), andre har rabatt dersom søknadene er komplett, 
reduksjon dersom situasjonskart leveres på .sosi format osv. 
  
Jeg laget en oversikt ved følgende saker: 
  

§ 20-3 og  21-7 2.ledd (3 ukers frist) 
Enebolig 150 m² BRA 

To-mannsbolig 200 m² 
Kjedet bolig, 5 stk 500 m² 
Leilighet, 4 stk 400 m² 

Tilbygg 60 m² 
 

Fritidsbolig 90 m² BRA 
Prosjekt m/5 enh  350 m²  
 

Tilbygg §20-4    35m2 

Eigersund   Hå   Klepp   Flekkefjord   Lyngdal   Farsund   Mandal   Søgne    

  
  

Her har Eigersund en «totalpris» på Kr. 215.765,- 
Snitt gebyr for disse kommuner er Kr. 176.087 
  

"Trøsten" får være at Søgne og Flekkefjord er på samme nivå som Egersund, men den offensive 
kommunen Lyngdal er desidert billigst med Kr. 105.200,- 
  
  

Med vennlig hilsen 
  

Kaj Waldeland 
Daglig leder 

 
Hellvik Hus Hellvik AS 
Jærveien 1250, 4375 Hellvik 

Telefon:        456 37 100 

kaj.waldeland@hellvikhus.no <mailto:kaj.waldeland@hellvikhus.no> 

<www.hellvikhus.no> 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  07.03.2017 
Arkiv: : FE - 614, FA - A20, TI - 
&46 
Arkivsaksnr.: 13/1358 
Journalpostløpenr.: 17/5637 

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

Teknisk avdeling 
Teknisk stab 
Thor Einar Langeland 
Prosjektleder 
 
Thor.Einar.Langeland@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato 
013/17 Felles brukerutvalg 15.03.2017 
021/17 Levekårsutvalg 20.03.2017 
047/17 Planteknisk utvalg 21.03.2017 
029/17 Formannskapet 22.03.2017 
028/17 Kommunestyret 27.03.2017 
 
 
Eigerøy skole, reduksjon av areal og kostnader 
 
Sammendrag: 
KS-132/16 besluttet kommunestyret «Saken sendes tilbake til rådmann for ny gjennomgang for å 
redusere kostnader og areal.»  
Oppdraget med reduksjon av arealer og kostnader er løst i to trinn: 

1. Kommunestyret besluttet i KS-014/17 endret beliggenhet for skolen. Besparelse kalkulert til 22 
mill. 

2. I følgende er det fremsatt forslag til nytt justert romprogram, hvor arealet er redusert med ca 
695 m² BTA. Besparelse kalkulert til kr 24,6 mill. 

3. Usikkerhetsmargin er økt grunnet at bygget er flyttet og må planlegges på ny. Ekstra kostnad 
knyttet til større usikkerhetsmarginer satt til kr 8.3 mill. 

 
Romprogrammet har vært på høring, både personalet på skolen og SFO-leder har sendt inn 
høringssvar. Begge høringssvarene har kommet med innsigelser på arealreduksjonene. Begge 
uttalelsene påpeker viktigheten med et ekstra rom som base for SFO. Noe av innspillene er 
innarbeidet i det fremlagte forslaget til romprogram. 
 
Det presiseres at alle kostnader er basert på kjente forhold på dette tidspunkt. Det nye prosjektet er 
ikke tegnet og forhold som avdekkes under planleggingen vil kunne føre til justeringer. Usikkerheten 
vil reduseres med økende grad av planlegging og ferdigstillelse av prosjektet. Slike justeringer er ikke 
spesielt for dette prosjektet, men er naturlig å forvente for ethvert prosjekt som er under utvikling. 
 

a. I budsjett og økonomiplan 2017-2020 er det avsatt kr 200 mill. til Ny Eigerøy skole. I 
tillegg er det i budsjett 2013 avsatt 1,5 mill., totalt kr 201,5 mill.  

b. Ny kalkyle inklusiv gymsal angir en kostnadsramme på kr. 225,9 mill. Ulike tilskudd 
er i det fremlagte prosjektet beregnet til kr. 4,7 mill. Tilskuddet, på lik linje med 
momskompensasjon, vil være en del av finansieringen. Differansen mellom kalkylen 
og økonomiplan er derfor kr 221,2- kr 201,5 = kr 19,7 mill. 
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c. Ny kalkyle eksklusiv gymsal angir en kostnadsramme på kr. 211,8 mill. Ulike tilskudd 
er i det fremlagte prosjektet beregnet til kr. 1,2 mill. Differansen mellom kalkylen 
og økonomiplan er derfor kr 210,6 - kr 201,5 = kr 10,1 mill. Til dette alternativet vil 
det komme vesentlige økte driftsutgifter i tillegg. Dette er vist nederst i 
saksfremlegget. 

d. Rådmannens anbefaling er å beholde gymsal pga. at daglig fysisk aktivitet er viktig i 
et folkehelseperspektiv. Egen gymsal på skolen vil å gi større fleksibilitet og bedre 
utnyttelse av den menneskelige ressursen skolen til enhver tid disponerer. 

 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Ny Eigerøy skole planlegges ihht vedlagte romprogram. 
2. Kostnadsramme for prosjektet (bruttoutgift inkl. moms) settes til: 

1. Ny Eigerøy skole med sambruk SFO, ihht vedlagte romprogram kr 225,9 mill. 
Inndekning av kr 24,4 mill utover vedtatte budsjett i ØP 2017-2020, inkl. 
busjettmidler fra 2013, totalt kr 201,5 mill., finansieres som følger: 

i. tilskudd kr 4,7 mill. 
ii. momskompensasjon kr 4,9 mill.  
iii. investeringsfond kr 14,8 mill. 

3. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre prosjektet ihht rammeverket PLP metodikken. 
Plankomiteen blir referansegruppe. 

 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 
Saksgang: 
BRU gir uttalelse til Formannskapet 
LKU gir uttalelse til Formannskapet 
PTU gir uttalelse til Formannskapet 
FS innstiller til kommunestyret 
KS fatter vedtak 
 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
KS-135/15 vedrørende prosjektorganisering. 
KS-022/16 vedrørende ny Eigerøy skole nordøst for dagens skole. 
KS-132/16 vedrørende ny Eigerøy skole, kostnadsreduksjoner og samarbeid med idrettsanlegget. 
KS-014/17 vedrørende flytting av skolen fra myren og til samme possisjon som skolen ligger i dag. 
 

Vedtak som bearbeides videre, klippet fra KS-022/16: 

1. Skolen lyses ut som en totalentreprise etter vedlagt romprogram. Kostnadene vedrørende gymsal 
spesifiseres. Anbudsfristen er 10 uker. 

Vedtak som bearbeides videre, klippet fra KS-132/16: 
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2. Det utlyses anbud på utarbeidelse av nye tegninger. 
3. Det fremlegges en helhetlig vurdering av hvordan skolen og idrettsanlegget kan utnytte hverandres 

potensiale til det beste for innbyggerne (opplæring, fritid og møteplass). 
4. Nærmiljøanlegg utformes som en opsjon til skolens uteområde. 

Vedtak som bearbeides videre, klippet fra KS-014/17: 

5. Det bygges ny Eigerøy skole på samme sted som dagens skole er plassert. 

 
6. Reguleringsplan justeres i tråd med ny plassering, hvor også planene til Eiger FK om bygging av 

idrettshall hensyntas. 

 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
Romprogram: 
Forslaget er utarbeidet av administrasjonen i samarbeid med rektor på Eigerøy skole. Forslaget har 
vært på høring hos både skole og SFO. Innspill som er fremkommet under høringen er delvis tatt inn i 
forslaget som nå foreligger. Høringsinnspillene ligger vedlagt saken. I tillegg ligger også rektors 
utdyping og presisering av innspillene vedlagt. 
 
I det følgende vil rådmannen belyse hovedgrepene som er gjort med romprogrammet. For ytterligere 
detaljer vises til vedlegg hvor romprogrammet fremkommer både i tabellform og diagramform. 
 
Romprogram utarbeides med grunnlag i arealet som skal benyttes, såkalte funksjonsareal. Disse er 
derfor angitt som netto areal (NTA). Når man kalkulerer kostnadene på bygget tas det utgangspunkt i 
brutto areal (BTA). 
 

 
Romprogrammet er foreslått redusert med 695 m² BTA i forhold til saksfremlegget i KS-132/16. 
Brutto areal i det fremlagte forslaget til romprogram er 5.148m² BTA. 
Diagrammet inkluderer arealer for gymsal/liten flerbrukshall. 
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Romprogrammet viser at arealene er redusert både i forhold til romprogrammet som ble vedtatt i 
KS-022/16 og i forhold til saksfremlegget i KS-132/16. 
 
Romprogram og sammelikning med Utdanningsdirektoratet (Rapport fra Norconsult 2015): 
UDIR har fått utarbeidet et notat (Se vedlegg) hvor man sammenligner arealnormer for nye 
grunnskolebygg i fem kommuner: Bergen, Bærum, Oslo, Stavanger og Trondheim. Dette dokumentet 
er benyttet som sammenlikningsgrunnlag for å sammenligne med arealene for ny Eigerøy skole. 
Sammenlikningen er presentert i diagrammet under. I rapporten fra Norconsult er de ulike rommene 
kategorisert på ulike funksjoner. Rådmannen har gjort samme kategorisering når det gjelder Eigerøy 
skole, og sammenlignet de ulike kategoriene. I fremstillingen er det vist til Bergen, Bærum og 
Stavanger. Trondheim og Oslo er holdt utenfor pga. av at de skolene som er tatt med fra de to 
kommunene har et elevtall på over 550.  
 

 
Sammenstillingen viser at Eigerøy skole nå i denne saken ligger omtrent på nivå eller marginalt over 
nivået for gjennomsnittet av skolene i Norconsult sin rapport. Hovedårsaken til at tallene for Eigerøy 
ligger marginalt over gjennomsnittet av de øvrige skolene er at elevtallet er 350, mot 420 for de 
andre skolene. Det er mer arealeffektivt å bygge for 420 enn 350 elever. 
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AMFI og arealer: 
I forslaget til romprogram er Amfi redusert med 65 m² NTA. I tillegg er arealet i Skolegata utenfor 
Amfi redusert med 81 m².  
Amfi er foreslått til 120 m² NTA og er med dette tilpasset samling for ca 200 elever, for eksempel 1. 
til 4. klasse. I løpet av skoleåret vil hyppigheten av denne typen samling være større enn at hele 
skolen samles. Rådmannen vurderer og at det er lite kostnadseffektivt å ha et amfi som skal romme 
hele skolen. Samtidig vil rådmannen i anbudet stille krav til at amfiet legges i tilknytning til andre 
fellesareal, slik at behovet for å samle hele skolen kan ivaretas. Alternativt vil skolen kunne samles i 
gymsalen de gangene det er behov for å samle hele skolen. Dette kan medføre at en skole uten 
gymsal må ha et større amfi. 
Oppsummert reduseres Amfi og fellesområder som følge av dette grepet med 146 m² NTA.  
 
GYMSAL og arealer: 
Dersom det besluttes å bygge skolen uten gymsal og man skal oppfylle krav til samlingsplass for hele 
skolen, slik det er angitt i skolebruksplanen, må man trolig justere opp størrelse på Amfi med 146 m² 
NTA, som nevnt over. 
 
Nettoareal Gymsal er i romprogrammet angitt til 539 m² NTA. Behov for teknisk rom for gymsalen er 
i romprogrammet satt til 50 m² NTA. Ved fjerning av gymsal fra romprogrammet vil være denne 
representere en arealreduksjon på 443 m² NTA. Årsaken er gjennomgått ovenfor, i avsnittet 
vedrørende amfi og arealer. 
 
I romprogrammet fremlagt i KS-022/16 er gymsal angitt til 413 m² NTA. Teknisk rom for gymsalen var 
ikke medtatt. Årsaken til at teknisk rom ikke var trukket ut, var at Plankomiteen valgte å legge til 
rette for en videre utbygging på et senere tidspunkt. Arealet for teknisk rom til gymsal var en del av 
teknisk rom for de øvrige arealene på skolen, og ble derfor beholdt i påvente av senere utbygging. 
 
Arbeidsgruppen har vurdert om det vil være noe å spare på investeringen ved å redusere størrelsen 
på gymsalen, slik de fremkommer i romprogram KS-022/16. Totalvurderingen til rådmannener at 
dette vil føre til en økning i nettokostnadene for kommunen. Årsaken til denne vurderingen er blant 
annet at forventet spillemiddelstønad på 3,5 mill bortfaller.  
Scene på 30 m² NTA i gymsal er ikke tatt inn i romprogrammet. Årsaken er at dette forutsettes løst 
ved sambruk av øvrige lokaler, når arealene på ny planlegges. Dersom planleggingen mot formodning 
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skulle vise at det ikke er hensiktsmessig med en slik sambruksløsning, vil rommet vurderes tatt inn. 
 
Framtidens skole, trender fremlagt av OECD Education (pr. jauar 2017) 2030: 
OECD har i sin langsiktige plan for utdanning listet opp de trendene de mener vil være viktige 
framover. Dette er, slik OECD ser det, globale trender. En av disse trendene kaller de sunnhet blant 
befolkningen. Dette samme gjenspeiles i de nasjonale føringene som kommer fram gjennom 
Ludvigsenutvalget sin rapport om framtidens skole.  
 
Lavere driftskostnader med egen gymsal på grunn av følgende kostnadsdrivere: 
Eigerøy skole vil bygges som en skole med ren og skitten sone. Det betyr at når elevene skal gå fra 
undervisning i klasserommet til undervisning i andre rom, trenger de ikke gå ut, krysse skitten sone. 
Dette er kostnadseffektivt ift. renhold og vil skape et godt  innemiljø for elever og tilsette på skolen.  
 
En annen kostnadsdriver er hvordan den daglige driften på skolen organiseres. Ved å ha en gymsal 
lett tilgjengelig vil det være lettere å ha en fleksibel bruk av de voksne på skolen.  
 
En gymsal utenfor skolen vil også kunne påvirke driftsutgiftene på SFO negativt. Hvis SFO skal legge 
til rette for organisert og uorganisert aktivitet, og det skal skje i en hall ca 600 meter fra skolen, vil 
det føre til større bemanning i SFO. I tillegg vil fleksibiliteten være mindre. Rådmannen kan ikke si 
hvordan dette vil slå ut, men kan slå fast at det vil være bedre ressursutnytting å ha mulighet til 
organisert og uorganisert aktivitet med egen gymsal. 
 
Kostnad med leie av alternative lokaler. 
Rådmannen har fått skriftlig tilbud fra Eiger FK om årlig leiepris i eres anlegg inkludert hall og 
garderober på 225.000,- pr år. I tillegg vil det komme noe investering som ikke er beregnet i denne 
saken.  
 
Total kapasitet på halltid I Eigersund kommune. 
Selv om nå Lagårdshallen realiseres vil det fortsatt være behov for lag og organisasjoner å ha tilgang 
på halltid i tidsrommet fra 16.00-21.00 i ukedagene. Behovet dekkes tilfredsstillende på Hellvik og 
Helleland, men er en utfordring for Egersund og for Eigerøy. 
 
Innspill, høring vedrørende arealprogram. 
Romprogrammet har vært på høring, både personalet på skolen og SFO-leder har sendt inn 
høringssvar. I tillegg har rektor, på vegne av personalet sendt inn en uttalelse vedrørende gymsal. 
Begge høringssvarene har kommet med innsigelser på arealreduksjonene. Begge uttalelsene påpeker 
viktigheten med et ekstra rom som base for SFO, på størrelse med et klasserom. Dette rommet er 
innarbeidet i romprogrammet. 
 
Klippet fra personalets uttalelse vedrørende gymsal.:  
«… Gymsal er viktig for klubben på Eigerøy skole. Vi trenger en plass for å samle hele skolen, med 
scene.  
Gymsalen er det rommet på skolen som er mest i bruk, hele skoledagen, ettermiddagene og i 
helgene…» 
 
 «… De ansatte vet hvor skoen trykker og kjenner godt skolens behov. Deres stemme bør tas hensyn 
til. FAU har også enstemmig gitt støtte til skolens ønske om egen gymsal…» 
(Se vedlegg, 3 stk) 
 
Utover disse tre uttalelsene som høringssvar på arealprogrammet er det kommet innspill fra 
Eigersund Idrettsråd som følger: «Eigersund idrettsråd ønsker at skolen på Eigerøy i fremtiden skal 
bruke Hålå til undervisning i fysisk…» (Se vedlegg).  
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Rådmannen ønsker å presisere at grunnskole er en lovpålagt oppgave som det stilles større og større 
krav til både i forhold til kvalitet og økonomi. Ressursbruk og hvordan vi løser oppdraget vårt får stor 
betydning i forhold til effekt av vår felles innsats. Fysisk aktivitet vil være en del av løsningen, for å 
øke læringsutbytte og læringsmiljøet totalt sett. 
 
Prosjektgjennomføring: 
I gjeldende reglement for prosjektgjennomføring «Regler for organisering og gjennomføring av 
kommunale bygge- og anleggsprosjekter:» fra 2003 er følgende angitt: 

 
Plan for prosjektorganisering har for dette prosjektet vært framlagt for kommunestyret i følgende 
saker: KS-135/15 og KS-132/16. Vedtaket i disse nevnte møtene omhandler ikke i tilstrekkelig grad 
vedtatt plan for prosjektorganisering og blir derfor tatt opp på ny. Vedtaket i KS-135/15 initierte et 
arbeid med revidering av gjeldende regelverk. Dette arbeidet er pt ikke ferdigstillt. I påvente av 
denne saken ønkser Rådmannen å legge til grunn PLP-metodikken, eller tilsvarende metodikk for 
prosjektgjennomføring i byggebransjen, for eksempel fasenormen. 
 
I figuren under vises de ulike fasene i et byggeprosjekt. Figuren viser på en enkel måte hva som bør 
gjøres før det legges ut på anbud i en totalentreprise.  Dette er hentet fra presentasjon holdt i 
formannskapssalen av WSP pr. onsdag 5. oktober 2016. 
 
 

 
 
En annen modell som viser det samme, men mere detaljert er «Neste steg» modellen. Dette er et 
felles rammeverk for norske byggeprosesser, utarbeidet av Bygg 21. Målt opp mot fasenormen er vi 
pr dd på steg 2, bortsett fra romprogrammet som er definert til steg 3. 
Til saksframlegget KS-132/16 var steg 3 på det nærmeste ferdigstillt. Usikkerheten er større jo 
tidligere i prosessen en er i denne modellen og det er hovedgrunnen til at rådmannen øker denne 
faktoren fra 10-15% 
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Rådmannens vurderinger: 
 
Kalkyler og usikkerhet: 
Kalkyler er basert på prisnivå august 2016. Det er lagt inn 3% prisstigning i kalkylen. Rådmannen 
mener dette er et optimistisk anslag, men gitt markedssituasjonen vurderes anslaget forsvarlig. 
 
Usikkerhet er i tidligere kalkyle satt til 10%, der var kalkylen satt på bakgrunn av tegninger,  ferdigstilt 
til forprosjektnivå. Vi er nå i gang med et nytt prosjekt, på skissestadiet. Normalt vil usikkerheten på 
dette nivået være 15-20%., nå settes det til 15% som utgjør kr 8,3 mill ekstra i usikkerhet. 
Usikkerhetene vil bli nærmere bestemt ettersom planleggingen skrider frem. 
 
Rådmannens vurderinger knyttet til gymsal: 
 

1. Størrelse på gymsalen 

Gymsalen som nå er medtatt i justert romprogram har økt noe i størrelse i forhold til romprogram i 
KS-022/16. Dette er gjort for å utløse tilskuddet av spillemidler, kr 3,5 mill. Totalt sett vil man med 
denne endringen spare 1,6 mill. i investering, opp imot å bygge gymsal etter romprogram KS-022/16. 
Løsningen som er valgt gjør anlegget mer fleksibelt og omfanget av potensielle brukergrupper øker. 
 

2. Ressursutnyttelse 

For en skole, særlig barneskole som har SFO, vil tilgjengeligheten til ulike aktivitetsflater være en 
faktor som vil spille positivt inn på befolkningens folkehelse. Rådmannen vil og gjenta og forsterke 
momentet med hvordan Eigerøy skole kan ha en fleksibel bruk av ressursene. Dette vil bli ei større 
utfordring med å ikke ha egen gymsal tilgjengelig.  
Videre vurderer rådmannen at det er dårlig ressursutnyttelse at alle elevene hver gang de skal ha 
kroppsøving skal ut av skolen og inn i et bygg som er over 500 meter fra skolen. Det er vanskelig å slå 
fast hvor mye dette utgjør i økte driftskostnader, men hvis alle klassene skal ha alle timene med 
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kroppsøving, må det i utgangspunktet være minst to voksne med å gå de 5-600 meterne til og fra alle 
kroppsøvingstimene. 
 
 
 

3. Større kapasitet totalt for Eigersund kommune 

Ved å bygge en gymsal på Eigerøy skole med en spilleflate på 384 kvadratmeter vil dette være med 
på å legge enda bedre til rette for større aktivitet på ettermiddag og kveldstid. Dette gjelder i første 
omgang organisert aktivitet, men vil og være gjeldende for uorganisert aktivitet. I et 
folkehelseperspeketiv for hele befolkningen er det viktig med god tilgang på halltid. Sammen med 
Eiger FK sitt anlegg vil da Eigersund kommune kunne legge til rette for mye aktivitet både inne og ute 
for alle innbyggerne på Eigerøya og andre i Eigersund kommune.  
 

4. Helhetlig vurdering 

Rådmannen vil ut fra en helhetlig vurdering gå inn for at det at Eigerøy skole bygges med gymsal i 
direkte tilknytning til skolen. Basert på fakta knyttet til folkehelse både for elevene og for hele 
befolkningen vil en gymsal være forebyggende. Et annet viktig moment for å ha egen gymsal er den 
daglige driften av skolen og fleksibiliteten knyttet til bruk av de voksne på skolen. Dette gjelder både i 
ordinær skoletid og i SFO. 
 
 
 
Organisering av prosjektgjennomføring 
Det pågår et arbeid med prosjektorganisering. Pr dd er det ikke vedtatt plan for prosjektorganisering. 
Gjennom den politiske prosessen som har vært i denne saken er det etter Rådmannens vurdering 
likevel tydelig at det foreligger en fullmakt til å kontrahere arkitekt for å planlegge ny skole på 
eksisterende tomt. Når romprogrammet er vedtatt har Rådmannen intensjon om å gå til anskaffelse 
av ARK for å tegne ny skole etter nytt justert romprogram. Videre vil plan for prosjektorganisering 
fremlegges til politisk behandling, ventelig før sommerferie 2017. 
 
Universell utforming: 
Universell utforming, både innendørs og utendørs vil bli ivaretatt gjennom planleggingsprosessen.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
 
 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

Det er ikke avdekket økonomiske konsekvenser 
for drift i årene som angitt her. Det vil derimot 
være endringer i driftskostnader når nybygget tas 
i bruk. 
 

   

Sum    
Energikostnader i det nye bygget vil være betydelig lavere enn eksisterende skole, på tross av at 
bygningen er betydelig større. 
Det vil i planleggingen bli vektlagt livssykluskostnader (LCC) for de ulike bygningslementene  
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Investeringsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

Fordelig av investering. Gjenstående beløp påløper i 
2020. 

34 mill 112 mill 57 
mill 

Sum    
 

 
 
Forutsetninger for estimert gjenbruksverdi er at deler av arbeidene som pr nå er utført kan 
gjenbrukes slik at disse kostnadene ikke påløper prosjektet på ny. Det er usikkerhet knyttet til 
estimatet. 
 
Alternative løsninger:  
 

1. Kostnadsramme for prosjektet (bruttoutgift inkl. moms) settes til: 

Alternativ 2: Ny Eigerøy skole med sambruk SFO og utan egen gymsal/liten flerbrukshall. 
ihht romprogram med oppjustert Amfi, kr 211,8 mill. Inndekning av kr 10,3 mill utover 
vedtatte budsjett i ØP 2017-2020, inkl. busjettmidler fra 2013, totalt kr 201,5 mill., 
finansieres som følger: 

i. tilskudd kr 1,2 mill. 
ii. momskompensasjon kr 2,1 mill.  
iii. investeringsfond kr 7 mill. 

 
Dersom prosjektet besluttes uten gymsal vil arealene i romprogrammet være som følger: 
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Romprogrammet er foreslått redusert med 695 m² BTA i forhold til saksfremlegget i KS-132/16. 
Fjerning av gymsal/liten flerbrukshall resulterer i et ytterligere fradrag på 494 m² BTA 
Total arealreduksjon 695 + 494 = 1.189 m² BTA i forhold til saksfremlegget i KS-132/16. 
Brutto areal i det fremlagte forslaget til romprogram er 4.654 m² BTA. 
 
Dersom det planlegges uten gymsal kan arealredusksjonen for denne oppsummeres slik: 

1. Gymsal tas ut: -539 m² NTA 
2. Teknisk rom for gymsal tas ut: -50 m² NTA  
3. Fradrag gymsal og teknisk rom: 589 m² NTA 

 
4. Amfi må bygges større: +65 m² NTA 
5. Fellesareal utenfor amfi bygges større: +81m² NTA 
6. Tillegg Fellesarealer: 146 m² NTA 

Samlet reduksjon av areal ved å ta gymsal ut av prosjektet: 589 – 146 = 443 m² NTA.  
 
Dette tilsvarer 494 m² BTA.  
 
Kalkyle, besparelse ved å fjerne Gymsal fra prosjektet. 

1. Arealreduksjon 494 m² BTA. 
2. Brutto kostnad kr 13,5 mill. 
3. Stønad spillemidler som bortfaller kr 3,5 mill. 
4. Sparepotensialet for denne reduksjonen er beregnet til kr 10 mill. 
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Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
520542 Eigerøy skole - høringssvar på romprogrammet, fra pedagogisk personale 
524640 Høringsuttalelse - tilleggsuttalelse fra personalet vedr. gymsal 
520659 Eigerøy SFO, Høringssvar på romprogrammet 
525457 2017-02-28_Romprogram_Arealer_Diagram 
525458 2017-02-28_Romprogram_Arealer_Liste 
515171 Innspill fra Eigersund Idrettsråd - svømmehall og gymsal på Eigerøy skole 
524591 UDIR_Sammenligning_grunnskoleareal2015 
524795 plp-brosjyre-2015 
524796 veileder-for-fasenormen-neste-steg 
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From: mona.haugen@eigersundskolen.no 
Sent: mandag 13. februar 2017 15.08 
To: Thor Einar Langeland 
Subject: Høringssvar på romprogrammet 
 
Hei! 
Klubben på Eigerøy skole har diskutert det nye romprogrammet. Vi er skeptisk til at det nå ikke er mulig 
å ha en tredeling på noen trinn. Vi har ingen rom som kan brukes til en tredeling hvis vi får elevkull på 
over 
50 elever. Er det mulig å redusere på noen rom slik at vi kan ha et trinn som kan deles i tre. Det gir 
dårlige arbeidsforhold for elever og lærere hvis vi skal ha førsteklasser med 25-27 elever i hvert rom. 
Kullet som starter 2018 blir så stort! 
 
Amfi er noe som vil bli lite brukt og er noe vi ser kan reduseres. Det er flott med et amfi, men en dårlig 
utnyttelse av ressurser på grunn av begrenset bruk. Finnes det løsninger i dag som er uttrekkbare og 
enkle? En av våre lærere har undervist på skole i USA der de bare trakk ut benkene, hendig og enkelt. 
Fins det noe slikt her i landet? Ikke som på Rundevoll skole for det er for tidkrevende og avansert. 
 
Gymsal er viktig for klubben på Eigerøy skole. Vi trenger en plass for å samle hele skolen, med scene. 
Gymsalen er det rommet på skolen som er mest i bruk, hele skoledagen, ettermiddagene og i helgene. 
Flere sammenligner vår situasjon med Husabø barneskole, men å leie hos et idrettslag er ikke det samme 
som å ha en kommunal hall. Kan skolen og SFO bruke hallen like mye som vi bruker gymsalen, på dagtid 
og kveldstid? En av våre lærere har jobbet på skoler som leier hos idrettslag og det er ikke 
uproblematisk. Mye krangel og uenigheter om bruk, hvem som har ødelagt hva osv. 
 
Klubben ønsker egne lokaler for SFO, men må vi velge mellom SFO og gymsal så har vi større behov for 
en gymsal. Å sambruke alle klasserom på 1-3.trinn med SFO betyr at vi må rydde klasserommene hver 
morgen. Det er dårlig utnyttelse av vår tid. Kan vi ha tekstil, musikk, amfi, bibliotek og andre spesialrom i 
nærheten av hverandre slik at SFO kan benytte disse rommene i stede for klasserom? 
 
For klubben på Eigerøy skole 
Mona Haugen 
Tillitsvalgt 
 

Side 122 av 666



From: John Arild Helgheim 
Sent: torsdag 2. mars 2017 11.34 
To: Thor Einar Langeland; Eivind Galtvik 
Subject: gymsal 
 
Tillegg til høringssvar fra Eigerøy skole 13.02.17 
 
Hvorfor så viktig med egen gymsal? 
 

 Folkehelseperspektivet 
Gode lokaler: En gymsal skal gi rom for varierte og allsidige aktiviteter som fremmer glede og 
mestring i faget. Kompetansemålene i kroppsøvingsfaget i Kunnskapsløftet er omfattende og 
stiller store krav til gymsalens utforming og innhold/utstyr. 
En gymsal må ha støtdempende gulv, gode lyd-, lys- og temperaturfohold, ha fastmontert utstyr 
som ribbevegger, bommer, tau,  basketballkorger, stativ for volleyballspill, lett tilgjengelig 
musikkanlegg osv. Kan Håla som mer fotballhall innfri disse kravene? 
 

                Tilgjengelighet: Det er nasjonale føringer på at elevene bør få  mer fysisk aktivitet. 
Mer fysisk aktivitet gir bedre læring.  Elevene bør ha minst 1 time fysisk aktivitet daglig er tilrådingen.  
Utenom friminuttene bør det være rom for å kunne bruke gymsal i kortere økter daglig, både i skole og 
sfo.  
                Nærheten er her svært viktig. Ved bygging  av skolen på dagens tomt blir 
gåavstand enda lengre. Går vekk 10-15 minutt hver vei til av- og påkledning og gangtid for de minste. 
Skolen bruker allerede i dag mye tid på reising til og fra svømmeundervisning på Slettebø og i 
Egersundshallen. 
 
 

 Gymsal til andre aktiviteter 
Skolen bruker gymsalen til Kor arti, samlingsstunder 1 g/mnd med øvinger i forkant, sirkus for 7. trinn. 
SFO bruker også gymsalen mye, og dette blir vanskelig med Håla. Elevene blir hentet til ulik tid, og det 
binder mye personale. Det blir rett og slett for tungvint. 
Skolen har også et sterkt ønske om en scene i gymsalen slik at vi kan samle hele skolen til større 
arrangement som samlingsstunder. Skolen har samlingsstund for alle skolens elever 1 gang i måneden, 
og da blir også foreldre invitert. Dette tar plass. I romprogrammet har vi redusert arealet i amfiet, og da 
trenger vi et større lokale for alle skolens elever og foreldre. 
 

 Utleie 
Ved skolen er det mye utleie på kveldstid. Mange lag og foreninger (inkludert Eiger) med forskjellige 
aktiviteter. Skal all denne utleien legges til Håla, tror vi lett det kan bli konflikt med Eigers aktiviteter.  
 

 Brukermedvirkning 
De ansatte vet hvor skoen trykker og kjenner godt skolens behov. Deres stemme bør tas hensyn til. FAU 
har også enstemmig gitt støtte til skolens ønske om egen gymsal. 
 

 Fremtidens skole 
Kanskje blir fremtidens skole heldagsskole? En gymsal vil være en nødvendig og svært viktig del av en 
eventuell heldagsskole. 
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Hilsen 
Personalet ved Eigerøy skole 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

John Arild Helgheim, rektor 
Eigerøy skole 

Direkte telefon: 51 46 50 32 

www.eigersund.kommune.no <http://www.eigersund.kommune.no/> - Facebook.no/eigersund - @EigersundK 

 
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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From: Linda Garibaldi 
Sent: tirsdag 14. februar 2017 08.41 
To: Thor Einar Langeland 
Subject: Eigerøy SFO 
 
Hei og god morgen. 
 
Ser jo at vi ikke får noen kvadratmeter til SFO i den nye skolen…jo et lager. Vil med dette fortelle dere at 
jeg ønsker sterkt noen kvadratmeter.  
 
Hvorfor behov for eget SFO lokale. 
 

1.  Vi ønsker at vi kan få et rom på ca 50 kvadratmeter og et rom på ca 10 kvadratmeter til lager. Vi 
ønsker at vi kan få et stort rom der barna har mulighet til å arbeide med forskjellige 
formingsaktiviteter , bygge prosjekter o.s.v.   Mulighet for å kunne gå fra formingsarbeid og 
gjøre det mulig for foreldrene til å kunne se hva barna holder på med. Plass for utstilling. Plass til 
og ha  en egen tavle der foreldre kan lese informasjon. Viktig for å styrke foreldre/sfo 
samarbeidet , sikre at brukermedvirkning står i sentrum. 

2. Viktig at vi har noe eget , ikke akseptabelt at vi skal bruke klasserom, ikke greit for verken lærere 
eller barn. De for heller ikke følelsen av at de går til SFO. 
Dette er VIKTIG, la oss få noe eget, som vi kan være stolt av og som fungerer.  
 
 
Linda Garibaldi 
SFO leder.  
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Romprogram_Saksfremlegg_Mars_2017 Arealreduksjon_Saksfremlegg_Mars 2017

Tillegg Brutto areal 528 m² 71 m²

Netto Areal 4 620 m² NTA 624 m² NTA
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Areal_Kategori Romfunksjon Rom Navn Rom Nummer Sum of NTA_FORSLAG Sum of NTA_2016-11-18 Sum of NTA_Romprogram Sum of Endringer

1-Fellesareal 11-KANTINE kantine E117 25,00 m² NTA 23,50 m² NTA 7,20 m² NTA 1,50 m² NTA

Kantineandel i romprogram G101 115,00 m² NTA 115,00 m² NTA 115,00 m² NTA 0,00 m² NTA

Kjølt søppelrom (blank) 0,00 m² NTA 0,00 m² NTA 10,00 m² NTA 0,00 m² NTA

lager E109 5,00 m² NTA 5,00 m² NTA 5,00 m² NTA 0,00 m² NTA

melk E108 6,00 m² NTA 5,70 m² NTA 0,00 m² NTA 0,30 m² NTA

oppvask E116 13,00 m² NTA 12,80 m² NTA 12,80 m² NTA 0,20 m² NTA

11-KANTINE Total 164,00 m² NTA 162,00 m² NTA 150,00 m² NTA 2,00 m² NTA

12-AMFI m/tilhørende funksjoner AMFI, Nedre del E101 0,00 m² NTA 0,00 m² NTA 0,00 m² NTA 0,00 m² NTA

lager B103 12,00 m² NTA 11,70 m² NTA 30,00 m² NTA 0,30 m² NTA

C103 12,00 m² NTA 11,70 m² NTA 30,00 m² NTA 0,30 m² NTA

D204 25,00 m² NTA 23,10 m² NTA 25,00 m² NTA 1,90 m² NTA

øvre del amfi E201 120,00 m² NTA 184,60 m² NTA 185,00 m² NTA -64,60 m² NTA

12-AMFI m/tilhørende funksjoner Total 169,00 m² NTA 231,10 m² NTA 270,00 m² NTA -62,10 m² NTA

13-Toaletter hwc E127 6,00 m² NTA 5,90 m² NTA 0,00 m² NTA 0,10 m² NTA

wc B121 0,00 m² NTA 1,70 m² NTA 0,00 m² NTA -1,70 m² NTA

B122 0,00 m² NTA 1,70 m² NTA 0,00 m² NTA -1,70 m² NTA

C121 2,00 m² NTA 0,00 m² NTA 0,00 m² NTA 2,00 m² NTA

C122 2,00 m² NTA 0,00 m² NTA 0,00 m² NTA 2,00 m² NTA

E129 2,00 m² NTA 3,10 m² NTA 0,00 m² NTA -1,10 m² NTA

E135 2,00 m² NTA 3,30 m² NTA 0,00 m² NTA -1,30 m² NTA

13-Toaletter Total 14,00 m² NTA 15,70 m² NTA 0,00 m² NTA -1,70 m² NTA

1-Fellesareal Total 347,00 m² NTA 408,80 m² NTA 420,00 m² NTA -61,80 m² NTA
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Areal_Kategori Romfunksjon Rom Navn Rom Nummer Sum of NTA_FORSLAG Sum of NTA_2016-11-18 Sum of NTA_Romprogram Sum of Endringer

2-Generelle læringsareal 21-Baserom/Klasserom/Formidlingsrom 1.klasse A103 70,00 m² NTA 74,30 m² NTA 79,00 m² NTA -4,30 m² NTA

A125 70,00 m² NTA 73,20 m² NTA 79,00 m² NTA -3,20 m² NTA

2.klasse A109 70,00 m² NTA 69,30 m² NTA 65,00 m² NTA 0,70 m² NTA

A110 70,00 m² NTA 69,30 m² NTA 65,00 m² NTA 0,70 m² NTA

3.klasse A119 65,00 m² NTA 69,30 m² NTA 65,00 m² NTA -4,30 m² NTA

A120 65,00 m² NTA 69,30 m² NTA 65,00 m² NTA -4,30 m² NTA

4.klasse B117 65,00 m² NTA 69,30 m² NTA 65,00 m² NTA -4,30 m² NTA

B118 65,00 m² NTA 69,60 m² NTA 65,00 m² NTA -4,60 m² NTA

5.klasse B107 65,00 m² NTA 69,60 m² NTA 65,00 m² NTA -4,60 m² NTA

B108 65,00 m² NTA 69,30 m² NTA 65,00 m² NTA -4,30 m² NTA

6.klasse C117 65,00 m² NTA 62,40 m² NTA 65,00 m² NTA 2,60 m² NTA

C118 65,00 m² NTA 62,40 m² NTA 65,00 m² NTA 2,60 m² NTA

7.klasse C107 65,00 m² NTA 62,40 m² NTA 65,00 m² NTA 2,60 m² NTA

C108 65,00 m² NTA 62,40 m² NTA 65,00 m² NTA 2,60 m² NTA

21-Baserom/Klasserom/Formidlingsrom Total 930,00 m² NTA 952,10 m² NTA 938,00 m² NTA -22,10 m² NTA

22-Grupperom/Møterom grupperom A107 12,00 m² NTA 9,70 m² NTA 16,67 m² NTA 2,30 m² NTA

A108 12,00 m² NTA 9,50 m² NTA 16,67 m² NTA 2,50 m² NTA

A111 12,00 m² NTA 13,90 m² NTA 15,00 m² NTA -1,90 m² NTA

A118 12,00 m² NTA 13,90 m² NTA 15,00 m² NTA -1,90 m² NTA

A121 12,00 m² NTA 9,60 m² NTA 15,00 m² NTA 2,40 m² NTA

A122 12,00 m² NTA 9,60 m² NTA 16,67 m² NTA 2,40 m² NTA

B105 12,00 m² NTA 11,60 m² NTA 15,00 m² NTA 0,40 m² NTA

B106 12,00 m² NTA 11,70 m² NTA 15,00 m² NTA 0,30 m² NTA

B109 12,00 m² NTA 13,90 m² NTA 15,00 m² NTA -1,90 m² NTA

B116 12,00 m² NTA 13,90 m² NTA 15,00 m² NTA -1,90 m² NTA

C105 12,00 m² NTA 11,60 m² NTA 15,00 m² NTA 0,40 m² NTA

C106 12,00 m² NTA 11,60 m² NTA 15,00 m² NTA 0,40 m² NTA

C109 12,00 m² NTA 13,90 m² NTA 15,00 m² NTA -1,90 m² NTA

C116 12,00 m² NTA 13,90 m² NTA 15,00 m² NTA -1,90 m² NTA

22-Grupperom/Møterom Total 168,00 m² NTA 168,30 m² NTA 215,00 m² NTA -0,30 m² NTA

23-Nærlager nærlager A123 10,00 m² NTA 10,40 m² NTA 15,00 m² NTA -0,40 m² NTA

B127 10,00 m² NTA 11,50 m² NTA 15,00 m² NTA -1,50 m² NTA

C127 10,00 m² NTA 7,20 m² NTA 15,00 m² NTA 2,80 m² NTA

23-Nærlager Total 30,00 m² NTA 29,10 m² NTA 45,00 m² NTA 0,90 m² NTA
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Areal_Kategori Romfunksjon Rom Navn Rom Nummer Sum of NTA_FORSLAG Sum of NTA_2016-11-18 Sum of NTA_Romprogram Sum of Endringer

24-Elev-garderober og -toaletter gard A104 35,00 m² NTA 36,60 m² NTA 40,00 m² NTA -1,60 m² NTA

A114 35,00 m² NTA 37,20 m² NTA 40,00 m² NTA -2,20 m² NTA

A115 35,00 m² NTA 37,20 m² NTA 40,00 m² NTA -2,20 m² NTA

B112 35,00 m² NTA 37,30 m² NTA 40,00 m² NTA -2,30 m² NTA

B113 35,00 m² NTA 37,30 m² NTA 40,00 m² NTA -2,30 m² NTA

C112 35,00 m² NTA 36,00 m² NTA 50,00 m² NTA -1,00 m² NTA

C113 35,00 m² NTA 36,00 m² NTA 50,00 m² NTA -1,00 m² NTA

hwc A132 6,00 m² NTA 6,00 m² NTA 5,00 m² NTA 0,00 m² NTA

B124 6,00 m² NTA 5,20 m² NTA 5,00 m² NTA 0,80 m² NTA

C124 6,00 m² NTA 5,20 m² NTA 5,00 m² NTA 0,80 m² NTA

wc A105 2,00 m² NTA 2,00 m² NTA 2,00 m² NTA 0,00 m² NTA

A106 2,00 m² NTA 2,00 m² NTA 2,00 m² NTA 0,00 m² NTA

A112 2,00 m² NTA 2,20 m² NTA 2,00 m² NTA -0,20 m² NTA

A113 2,00 m² NTA 2,20 m² NTA 2,00 m² NTA -0,20 m² NTA

A116 2,00 m² NTA 2,20 m² NTA 2,00 m² NTA -0,20 m² NTA

A117 2,00 m² NTA 2,20 m² NTA 2,00 m² NTA -0,20 m² NTA

B110 2,00 m² NTA 2,20 m² NTA 2,00 m² NTA -0,20 m² NTA

B111 2,00 m² NTA 2,20 m² NTA 2,00 m² NTA -0,20 m² NTA

B114 2,00 m² NTA 2,20 m² NTA 2,00 m² NTA -0,20 m² NTA

B115 2,00 m² NTA 2,20 m² NTA 2,00 m² NTA -0,20 m² NTA

C110 2,00 m² NTA 2,20 m² NTA 2,00 m² NTA -0,20 m² NTA

C111 2,00 m² NTA 2,20 m² NTA 2,00 m² NTA -0,20 m² NTA

C114 2,00 m² NTA 2,20 m² NTA 2,00 m² NTA -0,20 m² NTA

C115 2,00 m² NTA 2,20 m² NTA 2,00 m² NTA -0,20 m² NTA

24-Elev-garderober og -toaletter Total 291,00 m² NTA 304,40 m² NTA 343,00 m² NTA -13,40 m² NTA

25-Fellesrom/ Transportareal Trinntorg A102 60,00 m² NTA 82,20 m² NTA 0,00 m² NTA -22,20 m² NTA

B102 60,00 m² NTA 61,50 m² NTA 0,00 m² NTA -1,50 m² NTA

C102 60,00 m² NTA 57,00 m² NTA 0,00 m² NTA 3,00 m² NTA

25-Fellesrom/ Transportareal Total 180,00 m² NTA 200,70 m² NTA 0,00 m² NTA -20,70 m² NTA

2-Generelle læringsareal Total 1 599,00 m² NTA 1 654,60 m² NTA 1 541,00 m² NTA -55,60 m² NTA
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Areal_Kategori Romfunksjon Rom Navn Rom Nummer Sum of NTA_FORSLAG Sum of NTA_2016-11-18 Sum of NTA_Romprogram Sum of Endringer

3-Spesialutstyrt læringsareal 31-BIBLIOTEK / MEDIATEK bibliotek E202 95,00 m² NTA 95,40 m² NTA 110,00 m² NTA -0,40 m² NTA

datarom E203 0,00 m² NTA 19,60 m² NTA 60,00 m² NTA -19,60 m² NTA

31-BIBLIOTEK / MEDIATEK Total 95,00 m² NTA 115,00 m² NTA 170,00 m² NTA -20,00 m² NTA

32-MUSIKK, DANS OG DRAMA kostymelager E107 10,00 m² NTA 12,60 m² NTA 15,00 m² NTA -2,60 m² NTA

musikk E104 65,00 m² NTA 66,70 m² NTA 80,00 m² NTA -1,70 m² NTA

øve E105 15,00 m² NTA 13,20 m² NTA 15,00 m² NTA 1,80 m² NTA

32-MUSIKK, DANS OG DRAMA Total 90,00 m² NTA 92,50 m² NTA 110,00 m² NTA -2,50 m² NTA

33-KUNST- OG HÅNDTVERK avsug E207 2,00 m² NTA 2,00 m² NTA 2,00 m² NTA 0,00 m² NTA

keramikk E208 12,00 m² NTA 11,20 m² NTA 30,00 m² NTA 0,80 m² NTA

lager E212 12,00 m² NTA 12,30 m² NTA 15,00 m² NTA -0,30 m² NTA

maskin E209 12,00 m² NTA 12,60 m² NTA 12,60 m² NTA -0,60 m² NTA

materiallager E210 10,00 m² NTA 10,00 m² NTA 10,00 m² NTA 0,00 m² NTA

tekstilrom E205 55,00 m² NTA 52,50 m² NTA 80,00 m² NTA 2,50 m² NTA

treforming E206 65,00 m² NTA 65,70 m² NTA 70,40 m² NTA -0,70 m² NTA

33-KUNST- OG HÅNDTVERK Total 168,00 m² NTA 166,30 m² NTA 220,00 m² NTA 1,70 m² NTA

35-MAT OG HELSE heimkunn E114 65,00 m² NTA 65,30 m² NTA 86,90 m² NTA -0,30 m² NTA

kjøl E113 7,00 m² NTA 6,60 m² NTA 6,60 m² NTA 0,40 m² NTA

lager E115 7,00 m² NTA 6,50 m² NTA 6,50 m² NTA 0,50 m² NTA

35-MAT OG HELSE Total 79,00 m² NTA 78,40 m² NTA 100,00 m² NTA 0,60 m² NTA

36-Spes. Ped. Rom bad E134 12,00 m² NTA 10,40 m² NTA 14,00 m² NTA 1,60 m² NTA

spes-ped E123 20,00 m² NTA 16,70 m² NTA 20,00 m² NTA 3,30 m² NTA

E124 20,00 m² NTA 16,70 m² NTA 20,00 m² NTA 3,30 m² NTA

36-Spes. Ped. Rom Total 52,00 m² NTA 43,80 m² NTA 54,00 m² NTA 8,20 m² NTA

3-Spesialutstyrt læringsareal Total 484,00 m² NTA 496,00 m² NTA 654,00 m² NTA -12,00 m² NTA
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Areal_Kategori Romfunksjon Rom Navn Rom Nummer Sum of NTA_FORSLAG Sum of NTA_2016-11-18 Sum of NTA_Romprogram Sum of Endringer

4-Personal- og administrasjonsareal 41-ADMINISTRASJONSAREAL arkiv F103 10,00 m² NTA 8,50 m² NTA 14,00 m² NTA 1,50 m² NTA

inspektør F108 15,00 m² NTA 15,80 m² NTA 15,00 m² NTA -0,80 m² NTA

kopi A131 5,00 m² NTA 6,40 m² NTA 15,00 m² NTA -1,40 m² NTA

B120 5,00 m² NTA 4,80 m² NTA 15,00 m² NTA 0,20 m² NTA

C120 5,00 m² NTA 12,30 m² NTA 15,00 m² NTA -7,30 m² NTA

F111 15,00 m² NTA 12,50 m² NTA 0,00 m² NTA 2,50 m² NTA

rektor F109 25,00 m² NTA 24,50 m² NTA 25,00 m² NTA 0,50 m² NTA

sekretær F110 25,00 m² NTA 24,30 m² NTA 40,00 m² NTA 0,70 m² NTA

41-ADMINISTRASJONSAREAL Total 105,00 m² NTA 109,10 m² NTA 139,00 m² NTA -4,10 m² NTA

42-LÆRERARBEIDSPLASSER arb.plass (10 lærer) B119 50,00 m² NTA 46,50 m² NTA 46,50 m² NTA 3,50 m² NTA

C119 50,00 m² NTA 48,70 m² NTA 60,00 m² NTA 1,30 m² NTA

arb.plass (15 lærere) A129 75,00 m² NTA 73,50 m² NTA 73,50 m² NTA 1,50 m² NTA

42-LÆRERARBEIDSPLASSER Total 175,00 m² NTA 168,70 m² NTA 180,00 m² NTA 6,30 m² NTA

43-MØTEROM møterom F106 25,00 m² NTA 24,80 m² NTA 20,00 m² NTA 0,20 m² NTA

møterom (10 lærer) B104 10,00 m² NTA 12,20 m² NTA 10,00 m² NTA -2,20 m² NTA

C104 10,00 m² NTA 12,40 m² NTA 10,00 m² NTA -2,40 m² NTA

møterom (15 lærer) A126 15,00 m² NTA 18,60 m² NTA 10,00 m² NTA -3,60 m² NTA

43-MØTEROM Total 60,00 m² NTA 68,00 m² NTA 50,00 m² NTA -8,00 m² NTA

44-PERSONALROM personalrom E204 90,00 m² NTA 87,10 m² NTA 90,00 m² NTA 2,90 m² NTA

44-PERSONALROM Total 90,00 m² NTA 87,10 m² NTA 90,00 m² NTA 2,90 m² NTA

45-PERSONALGARDEROBER OG TOALETTER gard A128 15,00 m² NTA 15,10 m² NTA 15,10 m² NTA -0,10 m² NTA

B125 10,00 m² NTA 9,50 m² NTA 9,50 m² NTA 0,50 m² NTA

C125 10,00 m² NTA 9,50 m² NTA 9,50 m² NTA 0,50 m² NTA

E213 15,00 m² NTA 13,10 m² NTA 15,90 m² NTA 1,90 m² NTA

hwc A133 6,00 m² NTA 6,00 m² NTA 5,00 m² NTA 0,00 m² NTA

B123 6,00 m² NTA 5,20 m² NTA 5,00 m² NTA 0,80 m² NTA

C123 6,00 m² NTA 5,20 m² NTA 0,00 m² NTA 0,80 m² NTA

hwc + dusj E219 8,50 m² NTA 8,50 m² NTA 5,80 m² NTA 0,00 m² NTA

wc E216 2,00 m² NTA 3,10 m² NTA 3,10 m² NTA -1,10 m² NTA

E217 2,00 m² NTA 3,10 m² NTA 3,10 m² NTA -1,10 m² NTA

F105 2,00 m² NTA 2,90 m² NTA 0,00 m² NTA -0,90 m² NTA

45-PERSONALGARDEROBER OG TOALETTER Total 82,50 m² NTA 81,20 m² NTA 72,00 m² NTA 1,30 m² NTA

4-Personal- og administrasjonsareal Total 512,50 m² NTA 514,10 m² NTA 531,00 m² NTA -1,60 m² NTA
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1203 - Ny Eigerøy skole

Thor Einar Langeland; Tlf. 480 97 418

Sammenlikning av arealer:

Romprogram i KS 022/16

Tegnede arealer i saksfremlegg KS132/16 (Liste ut pr 2016-11-25)

Dato: 28.02.2017

Tidspkt.: 14:45

Areal_Kategori Romfunksjon Rom Navn Rom Nummer Sum of NTA_FORSLAG Sum of NTA_2016-11-18 Sum of NTA_Romprogram Sum of Endringer

5-Støtteareal, Drift 51-VAKTMESTER lager E102 15,00 m² NTA 14,90 m² NTA 45,00 m² NTA 0,10 m² NTA

vaktmester E136 25,00 m² NTA 22,50 m² NTA 30,00 m² NTA 2,50 m² NTA

51-VAKTMESTER Total 40,00 m² NTA 37,40 m² NTA 75,00 m² NTA 2,60 m² NTA

52-RENHOLDSSENTRAL bk A124 4,00 m² NTA 2,90 m² NTA 2,20 m² NTA 1,10 m² NTA

B126 4,00 m² NTA 3,20 m² NTA 3,20 m² NTA 0,80 m² NTA

C126 4,00 m² NTA 3,50 m² NTA 3,50 m² NTA 0,50 m² NTA

E215 4,00 m² NTA 3,10 m² NTA 3,10 m² NTA 0,90 m² NTA

rengjøringssentral E128 29,00 m² NTA 33,20 m² NTA 35,00 m² NTA -4,20 m² NTA

52-RENHOLDSSENTRAL Total 45,00 m² NTA 45,90 m² NTA 47,00 m² NTA -0,90 m² NTA

54-STOL OG PULTLAGER stollager F102 40,00 m² NTA 40,50 m² NTA 45,00 m² NTA -0,50 m² NTA

54-STOL OG PULTLAGER Total 40,00 m² NTA 40,50 m² NTA 45,00 m² NTA -0,50 m² NTA

55-UTSTYRSLAGER, UTEAKTIVITET ute-lager (Grovlager) F104 22,50 m² NTA 22,50 m² NTA 38,00 m² NTA 0,00 m² NTA

55-UTSTYRSLAGER, UTEAKTIVITET Total 22,50 m² NTA 22,50 m² NTA 38,00 m² NTA 0,00 m² NTA

5-Støtteareal, Drift Total 147,50 m² NTA 146,30 m² NTA 205,00 m² NTA 1,20 m² NTA
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1203 - Ny Eigerøy skole

Thor Einar Langeland; Tlf. 480 97 418

Sammenlikning av arealer:

Romprogram i KS 022/16

Tegnede arealer i saksfremlegg KS132/16 (Liste ut pr 2016-11-25)

Dato: 28.02.2017

Tidspkt.: 14:45

Areal_Kategori Romfunksjon Rom Navn Rom Nummer Sum of NTA_FORSLAG Sum of NTA_2016-11-18 Sum of NTA_Romprogram Sum of Endringer

6-Elevtjenester 61-SKOLEHELSETJENESTE helsesøster E121 20,00 m² NTA 19,80 m² NTA 14,00 m² NTA 0,20 m² NTA

hwc E132 6,00 m² NTA 7,30 m² NTA 6,00 m² NTA -1,30 m² NTA

legekont/møterom E120 18,00 m² NTA 17,60 m² NTA 0,00 m² NTA 0,40 m² NTA

vente+ VF E122 30,00 m² NTA 28,70 m² NTA 20,00 m² NTA 1,30 m² NTA

61-SKOLEHELSETJENESTE Total 74,00 m² NTA 73,40 m² NTA 40,00 m² NTA 0,60 m² NTA

62-SFO gang F206 0,00 m² NTA 47,80 m² NTA 47,80 m² NTA -47,80 m² NTA

gard F201 0,00 m² NTA 30,60 m² NTA 37,00 m² NTA -30,60 m² NTA

F210 0,00 m² NTA 30,60 m² NTA 30,60 m² NTA -30,60 m² NTA

hwc F208 0,00 m² NTA 5,30 m² NTA 5,30 m² NTA -5,30 m² NTA

sfo F214 0,00 m² NTA 53,80 m² NTA 86,50 m² NTA -53,80 m² NTA

F215 0,00 m² NTA 51,10 m² NTA 51,10 m² NTA -51,10 m² NTA

SFO - Base (Naturfag) F216 65,00 m² NTA 64,60 m² NTA 64,60 m² NTA 0,40 m² NTA

SFO - Gard Ansatte F205 10,00 m² NTA 7,60 m² NTA 25,00 m² NTA 2,40 m² NTA

SFO leder F107 15,00 m² NTA 15,80 m² NTA 24,00 m² NTA -0,80 m² NTA

SFO-Lager (Grupperom) F213 15,00 m² NTA 22,20 m² NTA 28,00 m² NTA -7,20 m² NTA

vf F207 0,00 m² NTA 13,40 m² NTA 13,40 m² NTA -13,40 m² NTA

wc F202 0,00 m² NTA 2,70 m² NTA 2,70 m² NTA -2,70 m² NTA

F203 0,00 m² NTA 2,70 m² NTA 2,70 m² NTA -2,70 m² NTA

F204 0,00 m² NTA 3,00 m² NTA 3,00 m² NTA -3,00 m² NTA

F209 0,00 m² NTA 2,90 m² NTA 2,90 m² NTA -2,90 m² NTA

F211 0,00 m² NTA 2,70 m² NTA 2,70 m² NTA -2,70 m² NTA

F212 0,00 m² NTA 2,70 m² NTA 2,70 m² NTA -2,70 m² NTA

62-SFO Total 105,00 m² NTA 359,50 m² NTA 430,00 m² NTA -254,50 m² NTA

6-Elevtjenester Total 179,00 m² NTA 432,90 m² NTA 470,00 m² NTA -253,90 m² NTA
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1203 - Ny Eigerøy skole

Thor Einar Langeland; Tlf. 480 97 418

Sammenlikning av arealer:

Romprogram i KS 022/16

Tegnede arealer i saksfremlegg KS132/16 (Liste ut pr 2016-11-25)

Dato: 28.02.2017

Tidspkt.: 14:45

Areal_Kategori Romfunksjon Rom Navn Rom Nummer Sum of NTA_FORSLAG Sum of NTA_2016-11-18 Sum of NTA_Romprogram Sum of Endringer

7-Andre 71-Transportarealer gang A101 40,00 m² NTA 46,30 m² NTA 46,30 m² NTA -6,30 m² NTA

B101 20,00 m² NTA 20,30 m² NTA 20,30 m² NTA -0,30 m² NTA

C101 20,00 m² NTA 17,80 m² NTA 17,80 m² NTA 2,20 m² NTA

E211 115,00 m² NTA 115,20 m² NTA 115,20 m² NTA -0,20 m² NTA

F101 37,00 m² NTA 39,10 m² NTA 39,10 m² NTA -2,10 m² NTA

G103 35,00 m² NTA 35,40 m² NTA 35,40 m² NTA -0,40 m² NTA

G106 49,00 m² NTA 75,40 m² NTA 75,40 m² NTA -26,40 m² NTA

gard E112 18,00 m² NTA 18,00 m² NTA 18,00 m² NTA 0,00 m² NTA

HEIS E100 6,00 m² NTA 0,00 m² NTA 0,00 m² NTA 6,00 m² NTA

skolegaten (Eks Kantinedel) G101 150,00 m² NTA 310,30 m² NTA 174,80 m² NTA -160,30 m² NTA

sluse E106 10,00 m² NTA 7,70 m² NTA 7,70 m² NTA 2,30 m² NTA

TRAPP E200 20,00 m² NTA 0,00 m² NTA 0,00 m² NTA 20,00 m² NTA

vf E220 10,00 m² NTA 8,90 m² NTA 0,00 m² NTA 1,10 m² NTA

G100 10,00 m² NTA 10,30 m² NTA 0,00 m² NTA -0,30 m² NTA

G102 10,00 m² NTA 11,40 m² NTA 0,00 m² NTA -1,40 m² NTA

71-Transportarealer Total 550,00 m² NTA 716,10 m² NTA 550,00 m² NTA -166,10 m² NTA

72-Idrettsareal bk D112 4,00 m² NTA 8,70 m² NTA 8,70 m² NTA -4,70 m² NTA

dusj D106 15,00 m² NTA 14,60 m² NTA 14,60 m² NTA 0,40 m² NTA

D113 15,00 m² NTA 14,60 m² NTA 14,60 m² NTA 0,40 m² NTA

gard.gutter D103 30,00 m² NTA 31,10 m² NTA 40,00 m² NTA -1,10 m² NTA

gard.jenter D110 30,00 m² NTA 31,10 m² NTA 31,10 m² NTA -1,10 m² NTA

gymsal D101 384,00 m² NTA 384,00 m² NTA 240,00 m² NTA 0,00 m² NTA

hwc D107 6,00 m² NTA 5,50 m² NTA 5,50 m² NTA 0,50 m² NTA

D109 6,00 m² NTA 5,50 m² NTA 5,50 m² NTA 0,50 m² NTA

lager D102 40,00 m² NTA 40,00 m² NTA 35,00 m² NTA 0,00 m² NTA

lærer gard D108 8,50 m² NTA 7,20 m² NTA 18,00 m² NTA 1,30 m² NTA

72-Idrettsareal Total 538,50 m² NTA 542,30 m² NTA 413,00 m² NTA -3,80 m² NTA

73-TEKNISKE ROM hovedtavle/disp E118 12,00 m² NTA 11,60 m² NTA 10,00 m² NTA 0,40 m² NTA

serverrom E119 10,00 m² NTA 10,40 m² NTA 6,00 m² NTA -0,40 m² NTA

teknisk rom E103 50,00 m² NTA 59,70 m² NTA 30,00 m² NTA -9,70 m² NTA

vent.rom F112 0,00 m² NTA 60,00 m² NTA 50,00 m² NTA -60,00 m² NTA

vent.rom (Andel Gymbygg) D202 50,00 m² NTA 50,00 m² NTA 0,00 m² NTA 0,00 m² NTA

vent.rom (Andel Hovedbygg) D202 140,00 m² NTA 140,80 m² NTA 50,00 m² NTA -0,80 m² NTA

73-TEKNISKE ROM Total 262,00 m² NTA 332,50 m² NTA 146,00 m² NTA -70,50 m² NTA

7-Andre Total 1 350,50 m² NTA 1 590,90 m² NTA 1 109,00 m² NTA -240,40 m² NTA

Grand Total 4 619,50 m² NTA 5 243,60 m² NTA 4 930,00 m² NTA -624,10 m² NTA
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Fra: Sem  Hadland 
Sendt: 20. januar 2017 13:15 
Til: Post Eigersund kommune; Odd Stangeland; Eivind Galtvik 
Kopi: svein@advokatene-egersund.no; pete.seglem@dalane-energi.no 
Emne: Innspill fra idrettsrådet 
 
Etter møte 18. januar ønsker Eigersund idrettsråd å komme med to innspill. Ett på svømmehall, og ett på 
gymsal på Eigerøy skole. Referat fra møtet kan lastes ned her 
<http://www.eigersund.kommune.no/eigersund-idrettsraad.4661472-152094.html> 
 
Svømmeanlegg Eigerøy 
«Eigersund idrettsråd ser et stort behov for en ekstra svømmehall i Eigersund kommune og ønsker at 
denne plasseres på Eigerøy». 
 
Eigerøy skole 
«Eigersund idrettsråd ønsker at skolen på Eigerøy i fremtiden skal bruke Hålå til undervisning i fysisk. Her 
er det rom for både ute og innaktiviteter. Det bør være unødvendig å bygge en gymsal like i nærheten av 
en tom idrettshall».   
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

    Sem Hadland, Webredaktør 

    Web og informasjon 

    Mobil: 416 11 432 - sentralbord: 51 46 80 00 

www.eigersund.kommune.no <http://www.eigersund.kommune.no/> - Facebook.no/eigersund - @EigersundK 

 
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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Sammendrag 

Dette notatet sammenligner arealnormer for nye grunnskolebygg i fem kommuner: Bergen, 

Bærum, Oslo, Stavanger og Trondheim. Arealnormene er angitt som kvadratmeter 

nettoareal per elev, forkortet "m2/elev". Det skilles mellom barneskole, ungdomsskole og 

kombinert skole.  

Oppsummering av totalt nettoareal per elev: 

 Barneskole: Stavanger og Bærum planlegger med mest areal per elev, med 

henholdsvis 8,5 m2/ elev og 8,4 m2/ elev ved skoler for 420 elever. Når Bergen 

planlegger barneskoler med 400 elever, benyttes 8,3 m2/ elev. Ved skoler med 

rundt 600 elever, ligger både Bergen, Trondheim og Stavanger på rundt 7,8- 7,9 

m2/ elev, mens Bærum har 7,3 m2/ elev. For skolene med høyest elevtall (840 

elever) ser man en liten forskjell mellom kommunene når det gjelder areal per elev. 

Ved skoler med 840 elever har Oslo lavest areal per elev med 6,1 m2/ elev, der 

Bærum har 7,1 m2/ elev og Stavanger 7,6 m2/ elev.  

 Kombinert skole: Bergen planlegger med mest areal per elev, med 8,0 m2/ elev 

ved skoler med 600 elever. Når skolestørrelsen øker til 800 elever, synker arealet 

per elev til 7,6 m2/ elev i Bergen. Dette er høyere enn Oslo, som har 6,2 m2/ elev 

ved skoler med 840 elever. Bærum har 7,0 m2/ elev ved skoler med 900 elever. 

Trondheim planlegger ikke for kombinerte skoler.  

 Ungdomsskole: Trondheim planlegger med mest areal per elev ved 

ungdomsskoler for 480 elever, med 10,5 m2/ elev
1
. Skolene i Stavanger og Bærum 

med 450 elever, har hhv. 9,1 m2/ elev og 8,1 m2/ elev. Lavest areal per elev har 

Oslo med 7,0 m2/ elev ved en skole med 540 elever.  

I skoleanlegget er det arealkategoriene generelle læringsarealer og spesialiserte 

læringsarealer som er de mest dominerende arealkategoriene. Bergen kommune planlegger 

med størst generelt læringsareal per elev (4 m2/elev), mens Oslo med minst (2,7 m2/elev). 

 

 

                                                      
1
 Arealskjemaet fra Trondheim kommune gjelder en konkret skole, Rosenborg ungdomsskole. 

Rosenborg fikk etter politisk vedtak en større aula enn standard og dette gir utslag på nettoarealet 
ved at det øker. I realiteten er derfor nettoarealet trolig lavere i Trondheim enn det som gis uttrykk for 
her. 
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1 Innledning 

Notatet er skrevet av Norconsult på vegne av Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste 

for barnehage- og skoleanlegg. 

Dette notatet sammenligner arealnormer for tre skoleslag i kommunene Bergen, Bærum, 

Oslo, Stavanger og Trondheim. Hensikten med notatet er å gi et sammenligningsgrunnlag 

ved planlegging av arealbehov for grunnskoler. I utredningen gjøres det et skille mellom 

arealnormer for barneskole (1.-7. trinn), ungdomsskole (8.-10.trinn) og kombinertskole (1.-

10. trinn). Det dimensjonerende elevtallet varierer mellom 400 og 900 elever. Kommunene i 

denne utredningen er valgt på bakgrunn av at de er store utbyggere av skolebygg og at de 

har utarbeidet arealskjemaer for nye skolebygg.  

En kommunal arealnorm angir hvor stort areal de ulike funksjonene i skoleanlegget bør ha. 

De forskjellige kommunenes arealnormer er mer eller mindre detaljert i hvordan arealet skal 

brukes innenfor den enkelte funksjon i skoleanlegget, og en bør derfor se arealomfanget 

sammen med beskrivelsen av funksjonen for å danne seg et riktig bilde av den. I oversikten 

presenteres arealet som areal/elev ved skolen, og ikke som areal/elev i rommet. For 

spesialromsfunksjoner kan en derfor få inntrykk av at store skoler har mindre areal til 

funksjonen enn mindre skoler. En må derfor ta med i vurderingen at det er hvor mange 

elever som skal oppholde seg i rommet som er viktig, ikke hvor mange elever skolen samlet 

sett har. For å kunne sammenligne arealbruken må en derfor se på skoler av relativt lik 

størrelse.  

 

1.1 FØRINGER FOR AREAL I SKOLEANLEGG 

Det foreligger ikke statlige arealkrav for skoleanlegg, slik som det f.eks. gjør for barnehager. 

Arealnormer for grunnskoler vedtas av den enkelte kommune, men skal være i henhold til 

lover og forskrifter. Sentralt i denne sammenheng er forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler, forskrifter vedrørende byggetekniske krav (TEK 10) og krav til 

universell utforming, samt opplæringsloven og arbeidsmiljøloven. 

I veileder til forskrift om miljørettet helsevern er størrelsen på innearealene til grunnskoler og 

videregående skoler presisert (Helsedirektoratet 2014
2
):   

  

«Undervisningsrom/Klasserom: Ved beregning av maksimale elevtall i et undervisningsrom, 

bør det tas hensyn til hele læringsarealet som klassen/elevgruppen disponerer. Det må også 

tas hensyn til rommenes utforming, innhold og ventilasjonsforhold. Læringsarealet til en 

klasse/elevgruppe skal legges til rette for varierte arbeidsformer og tilhørende utstyr. 

                                                      
2
 Helsedirektoratet (2014). Miljø og helse i skolen. Hentet fra http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/miljo-og-helse-i-

skolen/Publikasjoner/IS-2073-Veileder.pdf  
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Når en klasse/elevgruppe disponerer tilleggsarealer (grupperom, formidlingsrom eller andre 

rom) i nærheten av klasserommet/hovedrommet, må klasserommet/hovedrommet planlegges 

etter en arealnorm på minimum 2 m² per elev. Så lenge inneklimaet er tilfredsstillende og 

aktiviteten i rommet er tilpasset, kan elevtallet i enkeltrom (som f.eks. formidlingsrom og 

auditorier) gjerne være høyere enn normen på 2 m² per elev tilsier. Dersom 

klassen/elevgruppen ikke disponerer tilleggsarealer i nærhet til klasserommet/hovedrommet, 

bør arealet være større, helst opp mot 2,5 m² per elev. Areal for ansatte kommer i tillegg til 

arealnormen. 

Spesialiserte læringsareal: Spesialiserte læringsarealer er rom som er innredet med tanke på 

andre aktiviteter enn de det er lagt til rette for i klasserommet eller hovedrommet til en klasse 

eller elevgruppe, og som disponeres av flere klasser/elevgrupper. Eksempel på slike rom er 

rom til naturfag, musikk, kroppsøving, kunst og håndverk og mat og helse. I videregående skole 

vil spesialiserte læringsarealer også omfatte verksteder og spesialutstyrte rom for ulike 

utdanningsprogram. 

Det kan ikke settes et bestemt arealkrav til slike rom fordi det vil variere etter hvilket utstyr og 

inventar som er nødvendig og hvilke aktiviteter som skal foregå. 

Vurderingene av disse arealene må basere seg på om sikkerheten og krav til inneklima som luft, 

lys og akustikk er ivaretatt (jf. § 14).» (Helsedirektoratet 2014, s. 18-19).  

1.2 DISPOSISJON 

Kapittel 2 beskriver hvordan dataene er innhentet, analysert, kategorisert og presentert. I 

kapittel 3 presenteres arealkategorier enkeltvis som kvadratmeter per elev for den enkelte 

skoletype i hver kommune. En oversikt over den prosentvise fordelingen av areal-

kategoriene presenteres i kapittel 4. Til sist presenteres det i kapittel 5 areal/elev og 

prosentvisfordeling av kategoriene for "gjennomsnittsskolene". Gjennomsnittsskolene er 

basert på et gjennomsnitt av arealnormene i de fem kommunene.  
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2 Metodiske avklaringer  

2.1 OM DATAMATERIALET  

Datamaterialet som denne sammenligningen bygger på, består av arealskjemaer som er 

vedtatt som norm for den enkelte kommune. Arealskjemaene er inndelt etter skoletype: 

barneskole, ungdomsskole og/ eller kombinert skole.  

For Oslo kommune og Stavanger kommune er arealnormene for nye skolebygg standard 

for størrelsen på framtidige skoler. Arealnormene for nye skolebygg i Oslo kommune er 

hentet fra dokumentet "Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune – Skoleanlegg 2012, del 

1 virksomhetskrav" og arealnormene for Stavanger kommune er hentet fra "Arealnormer for 

nye skolebygg 2014". I både Oslo og Stavanger bygges nye skoleanlegg i henhold til 

arealnormene. Ved rehabilitering av skoleanlegg er arealnormene kun veiledende, og 

legges til grunn for nøktern rehabilitering så langt det lar seg gjøre. Begge kommunene 

oppgir arealnormer for barneskole og ungdomsskole. Oslo oppgir i tillegg arealnormer for 

kombinert skole.  

For Bergen kommune og Bærum kommune er arealnormene veiledende både for nye 

skoler og ved rehabiliteringer, og brukes som utgangspunkt for dimensjonering i den tidlige 

planleggingsfasen i et byggeprosjekt. For hvert skolebygg gjøres det konkrete vurderinger 

før det endelige arealprogram besluttes, noe som fører til at skoler i større eller mindre grad 

kan avvike fra arealnormen. For Bergen kommune er det imidlertid viktig at den totale 

arealrammen ikke overskrides. Arealnormene for Bergen kommune er hentet fra 

"Skolebruksplan 2010-2024. Høringsutkast" og det benyttes arealnormer for barneskole, 

ungdomsskole og kombinertskole. Bærum kommune har også tre ulike arealprogram for 

disse skoletypene, der tallene sist ble oppdatert i november 2013.  

Trondheim kommune arbeider for tiden med et utkast til standard rom- og 

funksjonsprogram og kommunen har oversendt rom- og funksjonsprogrammene for 

Ranheim barneskole og Rosenborg ungdomsskole. Trondheim kommune bygger ikke nye 

kombinerte skoler og har derfor ikke arealtall for denne skoletypen. Arealtallene som 

presenteres for Trondheim kommune er i stor grad planlagt etter lokale behov og ønsker 

(innenfor en arealramme), og noen funksjoner vil avvike fra det som er vanlig å bygge i 

Trondheim.   

2.2 BEGREPSAVKLARING NETTOAREAL OG AREAL/ ELEV 

I dette notatet er arealnormene angitt som kvadratmeter nettoareal per elev, forkortet 

"m²/elev". Nettoareal defineres som det arealet som svarer til bygningens formål og bruk 

(funksjonsareal, NS 3940). Tekniske rom, trafikkareal og veggtykkelser inkluderes ikke i 

nettoarealet.  

Ved utregning av antall kvadratmeter per elev er det benyttet vektet gjennomsnitt.  
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2.3 KATEGORISERING AV AREALER 

Arealnormene i denne utredningen gjelder grunnskolebygg, fratrukket areal for kroppsøving 

og uteområder. For å gjøre arealbruken i de fem kommunene sammenlignbar, har det vært 

nødvendig å sortere funksjonene etter et felles begrepsapparat. I hvert arealskjema er 

arealer blitt inndelt i kategorier som presenteres i tabell 1. Enhver kategorisering og 

sortering blir en forenkling av virkeligheten hvor bakgrunnsinformasjon forsvinner. I vår 

kategorisering har vi ikke tatt hensyn til hvorvidt det avsatte arealet er tiltenkt sambruk med 

andre funksjoner eller aktører i skolen, som for eksempel om musikkarealet er planlagt å ha 

plass til kulturskole eller skal være arena for lokale kulturarrangement. Vi har heller ikke gått 

i dybden på om det er planlagt at alle undervisningstimer i faget skal gjennomføres i 

spesialrom eller om deler skal skje i de generelle arealene, noe som for eksempel er aktuelt 

for naturfag. 

Tabell 1 Arealkategorier i skoleanlegget 

Arealkategori Beskrivelse  

Generelle læringsareal  Generelle læringsarealer er arealer som er generelle i utformingen 
slik som grupperom, klasserom og baser. Klasserom eller baser er 
som regel elevenes faste tilholdssted i skolen.Kategorien inkluderer 
også arealer for særskilt tilrettelagt opplæring, der disse er 
generelle i utformingen.  

Spesialutstyrt 
læringsareal 

Med spesialutstyrte læringsarealer menes arealer som krever en 
særskilt tilpasning på grunn av faglige aktiviteter. Dette er for 
eksempel arealer for naturfag, musikk, mat og helse og kunst og 
håndverk.  

Elevgarderober og 
toaletter 

Dette er en kategori som kun inkluderer garderober og toaletter 
som er tiltenkt elevene. Garderober og toaletter for ansatte eller 
besøkende holdes utenom denne kategorien og inngår hhv. i 
kategorien for personal- og administrasjonsarealer eller 
fellesarealer. 

SFO- areal  Kategorien inkluderer alt av areal som er avsatt særskilt til 
skolefritidsordningen (SFO). For eksempel SFO-base, lager, 
arbeidsplass o.l. 

Støtteareal I kategorien "støtteareal" inngår alt av arealer for renhold- og 
vaktmesterfunksjoner, samt lagerrom for stoler og pulter. Lagerrom 
som er tilknyttet undervisningen inngår i funksjonene generelle 
læringsarealer eller spesialutstyrte læringsarealer. 

Elevtjenester  Elevtjenester inkl. kontorer for helsesøster/lege, venterom, etc.  

Personal- og 
administrasjonsareal  

Areal til personale for arbeidsplasser, møtevirksomhet, 
pause/bespisning, toalett og garderober. 

Fellesareal Eksempler på funksjoner som inngår i kategorien Fellesareal er: 

 Kantine/ allrom/festsal  

 Bibliotek 

 Datarom/ IKT-rom 

 Auditorium  

 Tilstøtende lagerrom  
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3 Presentasjon og sammenligning av areal 

per elev 

3.1 DET TOTALE NETTOAREALET  

 

 

Figur 1 Totalt nettoareal (m² NTA) per elev, barneskoler  

 

Figur 1 Barneskoler: Skoler med ca. 400 elever planlegges med et nettoareal per elev som 

varierer mellom 8,3 m
2
 (Bergen) og 8,5 m

2
 (Stavanger). Forskjellen utgjør 80 – 85 m

2
 av det 

totale nettoarealet.   

Skoler med ca. 600 elever planlegges med mellom 7,3 m
2
 (Bærum) og 7,9 m

2
 (Trondheim 

og Bergen). Det betyr en forskjell på 360 – 380 m
2
 av det totale nettoarealet.  

Skoler med ca. 840 elever planlegges med mellom 6,1 m
2
 (Oslo) og 7,6 m

2
 (Stavanger), noe 

som gir en differanse i nettoarealet på ca. 1200 m
2
.  
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Figur 2 Totalt nettoareal (m² NTA) per elev, kombinertskoler med 1. – 10. trinn 

Figur 2 Kombinert skoler: Bergen har som eneste av kommunene i sammenligningen 

kombinertskoler for 600 elever. Areal per elev er satt til 8,0 m
2
 ved skoler med 600 elever. I 

de to skolene for ca. 800 elever varierer areal/elev fra 6,2 m
2
 (Oslo) til 7,6 m

2
 (Bergen). 

Forskjellen utgjør 1100 – 1200 m
2
 av det totale nettoarealet. Bærum er eneste kommune 

med arealprogram for skoler med 900 elever og setter av 7,0 m
2
 per elev.  

 

 

Figur 3 Totalt nettoareal (m² NTA) per elev, ungdomsskoler med 8. – 10. trinn 

Figur 3 Ungdomsskoler: Skoler med 450 elever planlegges med et nettoareal per elev 

som varierer mellom 8,1 m
2
 (Bærum) og 9,1 m

2
 (Stavanger). Forskjellen utgjør ca. 450 m

2
 

av det totale nettoarealet. Tallene fra Trondheim er hentet fra et konkret prosjekt med økte 

fellesareal og er derfor ikke lagt til grunn for sammenligningen.   

Skoler med 540 elever planlegges med mellom 7,0 m
2
 (Oslo) og 8,7 m

2
 (Stavanger). Det 

betyr en forskjell på ca. 900 m
2
 av det totale nettoarealet.  
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3.2 GENERELLE LÆRINGSAREALER  

 

 

Figur 4 Generelle læringsarealer (m² NTA) per elev, barneskoler med 1.-7. trinn 

Figur 4 Barneskoler: Skoler med ca. 400 elever og skoler med 600 planlegges med 

generelle læringsarealer per elev som varierer mellom 3,1 m
2
 (Bærum) og 4,0 m

2
 (Bergen). 

Forskjellen utgjør 360 – 380 m
2
 av det generelle læringsarealet for skoler med 400 elever, 

og ca. 540 m
2
 for skoler med ca. 600 elever. 

Skoler med ca. 840 elever planlegges med mellom 2,7 m
2
 (Oslo) og 3,8 m

2
 (Stavanger), noe 

som gir en differanse i generelt læringsareal på ca. 920 m
2
.  

 

 

Figur 5 Generelle læringsarealer (m² NTA) per elev, kombinertskoler med 1. – 10. trinn 

Figur 5 Kombinert skoler: Bergen har som eneste av kommunene i sammenligningen 

kombinertskoler for 600 elever. Areal til generelt læringsareal per elev er satt til 4,0 m
2
 ved 

skoler med 600 elever. I de to skolene for ca. 800 elever variere areal/elev fra 2,7 m
2
 (Oslo) 

til 4,0 m
2
 (Bergen). Forskjellen utgjør 1050 – 1100 m

2
. Bærum er eneste kommune med 

arealprogram for kombinertskoler med 900 elever og setter av 3,1 m
2
 per elev. 
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Figur 6 Generelle læringsarealer (m² NTA) per elev, ungdomsskoler med 8.-10. trinn 

Figur 6 Ungdomsskoler: Skoler med 450 elever planlegges med et generelt læringsareal 

per elev som varierer mellom 3,1 m
2
 (Bærum) og 3,8 m

2
 (Stavanger). Forskjellen utgjør ca. 

310 m
2
 av det generelle læringsarealet.   

Skoler med 540 elever planlegges med mellom 2,8 m
2
 (Oslo) og 3,8 m

2
 (Stavanger). Det 

betyr en forskjell på ca. 540 m
2
 av det totale generelle læringsarealet. 

 

  

4,0
3,7

2,8
3,1

3,8

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Bergen
400-600
elever

Trondheim
480 elever

Oslo
540 elever

Bærum
450-540
elever

Stavanger
450-540
elever

Side 151 av 666



 

13 

 

3.3 SPESIALUTSTYRTE LÆRINGSAREALER  

Figur 7-9 viser areal per elev ved spesialutstyrte arealer. Grunnlagsmaterialet som er 

benyttet til sammenligningen sier ingenting om hvor mange elever hvert spesialrom er 

planlagt for eller hvor mange elevgrupper det er plass til samtidig. Spesialutstyrte arealer 

dimensjoneres ikke med utgangspunkt i at alle elever på skolen skal bruke dem på samme 

tid, slik det som ofte gjøres for klasserom/generelt læringsareal.  

 

Figur 7 Spesialutstyrte læringsarealer (m² NTA) per elev, barneskoler med 1.-7. trinn 

Figur 7 Barneskoler: Skoler med ca. 400 elever planlegges med et areal i spesialrom per 

elev som varierer mellom 1,1 m
2
 (Bærum) og 1,4 m

2
 (Stavanger). Forskjellen utgjør ca. 120 

m
2
 i det totale spesialiserte arealet.   

Skoler med ca. 600 elever planlegges med mellom 0,7 m
2
 (Bærum) og 1,0 m

2
 (Trondheim 

og Bergen). Det betyr en forskjell på ca. 180 m
2
 i det totale spesialiserte arealet.  

Skoler med ca. 840 elever planlegges med mellom 0,7 m
2
 (Bærum) og 1 m

2
 (Oslo), noe 

som gir en differanse i det spesialiserte arealet på ca. 250 m
2
.  

 

Figur 8 Spesialutstyrte læringsarealer (m² NTA) per elev, kombinertskoler med 1.-10. trinn 

Figur 8 Kombinert skoler: Bergen har som eneste av kommunene i sammenligningen 

kombinertskoler for 600 elever. Areal per elev til spesialiserte funksjoner er satt til 1,2 m
2
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ved skoler med 600 elever. I de to skolene for ca. 800 elever variere areal/elev fra 0,9 m
2
 

(Bergen) til 1,0 m
2
 (Oslo). Forskjellen utgjør ca. 80 m

2
 i det spesialiserte arealet. Bærum er 

eneste kommune med arealprogram for skoler med 900 elever og setter av 0,9 m
2
 per elev.  

 

 

Figur 9 Spesialutstyrte læringsarealer (m² NTA) per elev, ungdomsskoler med 8.-10. trinn 

Figur 9 Ungdomsskoler: Skoler med 450 elever planlegges med et nettoareal per elev 

som varierer mellom 1,5 m
2
 (Bærum) og 2,0 m

2
 (Trondheim). Forskjellen utgjør 225 m

2
 i det 

spesialiserte arealet.   

Skoler med 540 elever planlegges med mellom 1,3 m
2
 (Bærum) og 1,7 m

2
 (Oslo). Det betyr 

en forskjell på ca. 215 m
2
 i spesialisert læringsareal.  

3.4 ELEVGARDEROBER OG TOALETTER 

 

 

Figur 10 Elevgarderober og toaletter (m² NTA) per elev, barneskoler med 1.-7.trinn 

Figur 10 Barneskole: Oversikten viser at kommuner med arealprogram for flere ulike 

barneskolestørrelser setter av likt areal per elev til elevgarderober og toalett uavhengig av 

skolestørrelse.  Det settes av mellom 0,6 m
2
 (Oslo) og 1,2 m

2
 (Trondheim) til garderober og 

toalett. 
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Figur 11 Elevgarderober og toaletter (m² NTA) per elev, kombinertskoler med 1.-10.trinn 

Figur 11 Kombinerte skoler: Oversikten viser at kommuner med arealprogram for flere 

ulike kombinertskolestørrelser setter av likt areal per elev til elevgarderober og toalett 

uavhengig av skolestørrelse.  Det settes av mellom 0,5 m
2
 (Oslo) og 0,8 m

2
 (Bærum) til 

garderober og toalett. 

 

Figur 12 Elevgarderober og toaletter (m² NTA) per elev, ungdomsskoler med 8.-10.trinn 

Figur 12 Ungdomsskoler: Oversikten viser at kommuner med arealprogram for flere ulike 

ungdomsskolestørrelser setter av likt areal per elev til elevgarderober og toalett uavhengig 

av skolestørrelse.  Det settes av mellom 0,5 m
2
 (Oslo og Bærum) og 0,8 m

2
 (Trondheim) til 

garderober og toalett. 
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3.5 SFO- AREAL  

De fleste kommunene legger opp til at SFO skal basere sine aktiviteter på sambruk med 

resten av skolen. Alle kommunene, med unntak av Trondheim og Stavanger, avsetter noe 

areal til egne SFO-baser. Trondheim avsetter vanligvis areal til SFO-base, men i 

arealprogrammet for Ranheim skole ble denne funksjonen erstattet med festsal. I Stavanger 

avsetter man areal til lager og kontorplass for SFO, men Stavanger er ikke tatt med i 

sammenligningen av SFO-areal. 

 

Figur 13 SFO-areal (m² NTA) per elev, 1.-7. trinn og 1.-10. trinn 

Figur 13 Barneskoler og kombinert skoler: Oversikten viser at kommuner med 

arealprogram for flere ulike barne- og kombinertskolestørrelser setter av likt areal per elev til 

SFO uavhengig av skolestørrelse. I barneskoler settes det av mellom 0,1 m
2
 (Oslo) og 0,4 

m
2
 (Bærum) til SFO, mens det i kombinertskoler settes av mellom 0,1 m

2
 (Bergen og Oslo) 

og 0,3 m
2
 (Bærum) til SFO. Skolen i Trondheim er holdt utenfor fordi den har redusert areal 

til SFO til fordel for areal i en festsal. 
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3.6 FELLESAREAL 

I Bergen kommune inngår ikke fellesareal som vrimleareal/møteplasser i funksjonsarealet, 

men forutsettes løst i bruttoarealet. Dette betyr at Bergen kommune i realiteten har litt 

høyere arealnorm for fellesareal enn det som er oppgitt her. 

 

Figur 14 Fellesareal (m² NTA) per elev, barneskoler med 1.-7. trinn 

Figur 14 Barneskoler: Skoler med ca. 400 elever planlegges med et fellesareal per elev 

som varierer mellom 0,6 m
2
 (Bergen) og 1,1 m

2
 (Bærum). Forskjellen utgjør ca. 200 m

2
 i 

fellesareal.   

Skoler med ca. 600 elever planlegges med mellom 0,6 m
2
 (Bergen og Trondheim) og 0,8 m

2
 

(Bærum). Det betyr en forskjell på ca. 120 m
2
 i fellesareal.  

Skoler med ca. 840 elever planlegges med mellom 0,6 m
2
 (Oslo) og 0,7 m

2
 (Bærum og 

Stavanger), noe som gir en differanse i fellesarealet på ca. 80 m
2
. 

 

Figur 15 Fellesareal (m² NTA) per elev, kombinertskoler med 1.-10. trinn 

Figur 15 Kombinert skoler: Bergen har som eneste av kommunene i sammenligningen 

kombinertskoler for 600 elever, og det settes av 0,6 m
2
 til fellesareal. I de to skolene for ca. 

800 elever variere areal/elev fra 0,6 m
2
 (Bergen) til 0,7 m

2
 (Oslo). Forskjellen utgjør 80 m

2
 i 
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fellesareal. Bærum er eneste kommune med arealprogram for skoler med 900 elever og 

setter av 0,6 m
2
 per elev.  

 

 

Figur 16 Fellesareal (m² NTA) per elev, ungdomsskoler med 8.-10. trinn 

Figur 16 Ungdomsskoler: Skoler med 450 elever planlegges med fellesareal per elev som 

varierer mellom 0,6 m
2
 (Bergen) og 1,2 m

2
 (Bærum). Forskjellen utgjør mellom 240 - 270 m

2
 

i fellesareal. Tallene fra Trondheim er hentet fra et konkret prosjekt med økte fellesareal og 

er derfor ikke lagt til grunn for sammenligningen.   

Skoler med 540 elever planlegges med mellom 0,6 m
2
 (Oslo) og 1,0 m

2
 (Bærum). Det betyr 

en forskjell på ca. 210 m
2
 av i fellesareal. 
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3.7 PERSONAL- OG ADMINISTRASJONSAREALER  

I og med at det beregnes antall kvadratmeter per elev og at det i arealskjemaene ikke er 

oppgitt personaltall, kan vi ikke lese av figurene hvor stor plass det er per ansatt i skolenes 

personal- og administrasjonsarealer eller hvor store kontorarbeidsplassene for lærerne er.   

 

Figur 17 Personal- og administrasjonsarealer (m² NTA) per elev, barneskoler med 1.-7.trinn  

Figur 17 Barneskole: Skoler med ca. 400 elever planlegges med personalareal per elev 

som varierer mellom 1,1 m
2
 (Bærum) og 1,5 m

2
 (Stavanger

3
). Forskjellen utgjør ca. 165 m

2
 i 

personalarealet.   

Skoler med ca. 600 elever planlegges med mellom 0,9 m
2
 (Bærum) og 1,3 m

2
 (Stavanger

4
). 

Det betyr en forskjell på 240 - 250 m
2
 av det totale nettoarealet.  

Skoler med ca. 840 elever planlegges med mellom 0,9 m
2
 (Oslo og Bærum) og 1,3 m

2
 

(Stavanger), noe som gir en differanse i personalarealet på ca. 330 m
2
.  

 

                                                      
3
 I arealnormen for barneskolen i Stavanger kommune, inngår også kontorplass for SFO- leder. For de andre kommunene er 

eventuelle kontorplasser for SFO- leder lagt til SFO- kategorien, og dermed tatt vekk fra kategorien personal- og 
administrasjonsarealer. Arealnormen for Stavanger kommune er dermed litt lavere enn oppgitt her, men av ubetydelig 
størrelse. 
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Figur 18 Personal- og administrasjonsarealer (m² NTA) per elev, kombinertskoler med 1.-

10. trinn 

Figur 18 Kombinerte skoler: Bergen har som eneste av kommunene i sammenligningen 

kombinertskoler for 600 elever. Areal per elev som er satt av til personal og administrasjon 

er 1,1 m
2
. I de to skolene for ca. 800 elever variere areal/elev fra 0,9 m

2
 (Oslo) til 1,0 m

2
 

(Bergen). Forskjellen utgjør ca. 80 m
2
 av personal- og administrasjonsarealet. Bærum er 

eneste kommune med arealprogram for skoler med 900 elever og setter av 0,9 m
2
 per elev.  

 

 

Figur 19 Personal- og administrasjonsarealer (m² NTA) per elev, 8.-10. trinn 

Figur 19 Ungdomsskoler: Skoler med 450 elever planlegges med administrasjons- og 

personalareal per elev som varierer mellom 1,3 m
2
 (Bærum) og 1,7 m

2
 (Stavanger). 

Forskjellen utgjør ca. 180 m
2
 i personal- og administrasjonsareal.   

Skoler med 540 elever planlegges med mellom 1,1 m
2
 (Oslo) og 1,7 m

2
 (Stavanger). Det 

betyr en forskjell på ca. 325 m
2
 i det personal- og administrasjons arealet. 
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3.8 ELEVTJENESTER  

 

Figur 20 Elevtjenester areal (m² NTA) per elev, barneskoler med 1.-7. trinn 

Figur 20 Barneskoler: Skoler med ca. 400 elever planlegges med et nettoareal per elev 

som varierer mellom 0,08 m
2
 (Bergen) og 0,11 m

2
 (Stavanger). Forskjellen utgjør om lag 12 

m
2
.   

Skoler med ca. 600 elever planlegges med mellom 0,05 m
2
 (Stavanger, Bergen og 

Trondheim) og 0,07 m
2
 (Bærum). Det betyr en forskjell på ca. 12 m

2
.  

Skoler med ca. 840 elever planlegges med mellom 0,04 m
2
 (Stavanger) og 0,05 m

2
 (Bærum 

og Oslo), noe som gir en differanse i areal til elevtjenester på ca. 8 m
2
.  

 

 

Figur 21 Elevtjenester areal (m² NTA) per elev, kombinertskoler med 1.-10. trinn 

Figur 2 Kombinert skole: Bergen har som eneste av kommunene i sammenligningen 

kombinertskoler for 600 elever. Areal per elev er satt til 0,05 m
2
 ved skoler med 600 elever. I 

de to skolene for ca. 800 elever variere areal/elev fra 0,04 m
2
 (Bergen) til 0,05 m

2
 (Oslo). 

Forskjellen utgjør 8 m
2
 av det totale nettoarealet. Bærum er eneste kommune med 

arealprogram for skoler med 900 elever og setter av 0,05 m
2
 per elev. 
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Figur 22 Elevtjenester areal (m² NTA) per elev, ungdomsskoler med 8.-10. trinn 

Figur 3 Ungdomsskole: Skoler med 450 elever planlegges med elevtjenester per elev som 

varierer mellom 0,07 m
2
 (Stavanger) og 0,1 m

2
 (Trondheim). Forskjellen utgjør ca. 14 m

2
.   

Skoler med 540 elever planlegges alle med 0,07 m
2
 per elev til elevtjenester. 

 

3.9 STØTTEAREAL 

For Bergen kommune er både nærlager (til undervisningsmateriell) og fjernlager i kategorien 

støtteareal. I dette notatet gjøres det i utgangspunktet et skille mellom nærlager og 

fjernlager, og dette betyr at normen for støtteareal i Bergen kommune egentlig burde vært 

litt redusert mens generelle læringsarealer burde hatt en tilsvarende økning. 

 

Figur 23 Støtteareal (m² NTA) per elev, barneskoler med 1.-7. trinn 

Figur 23 Barneskole: Skoler med ca. 400 elever planlegges med støtteareal per elev som 

varierer mellom 0,1 m
2
 (Stavanger) og 0,5 m

2
 (Bærum). Forskjellen utgjør ca. 200 m

2
.   

Skoler med ca. 600 elever planlegges med mellom 0,1 m
2
 (Stavanger) og 0,4 m

2
 

(Trondheim og Bærum). Det betyr en forskjell på 180 – 190 m
2
 i støtteareal.  
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Skoler med ca. 840 elever planlegges med mellom 0,1 m
2
 (Stavanger) og 0,4 m

2
 (Bærum), 

noe som gir en differanse i støtteareal på ca. 250 m
2
.  

 

 

Figur 24 Støtteareal (m² NTA) per elev, kombinertskoler med 1.-10. trinn 

Figur 24 Kombinert skole: Bergen har som eneste av kommunene i sammenligningen 

kombinertskoler for 600 elever. Areal per elev er satt til 0,2 m
2
 ved skoler med 600 elever. 

De to skolene for ca. 800 elever planlegges med et areal/elev på 0,2 m
2
 (Oslo og Bergen). 

Bærum er eneste kommune med arealprogram for skoler med 900 elever og setter av 0,3 

m
2
 per elev. 

 

Figur 25 Støtteareal (m² NTA) per elev, ungdomsskoler med 8.-10. trinn 

Figur 25 Ungdomsskole: Skoler med 450 elever planlegges med et støtteareal per elev 

som varierer mellom 0,1 m
2
 (Stavanger) og 0,5 m

2
 (Trondheim). Forskjellen utgjør ca. 160 

m
2
 i det totale støttearealet.   

Skoler med 540 elever planlegges med mellom 0,1 m
2
 (Stavanger) og 0,3 m

2
 (Bærum). Det 

betyr en forskjell på ca. 110 m
2
 av det totale støttearealet. 
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4 Fordeling av areal til ulike funksjoner i 

skoleanlegget  

4.1 PROSENTVIS FORDELING AV AREAL I SKOLEANLEGG 1.-7. 

TRINN 

Figur 26 og 27 viser den prosentvise fordelingen av areal til ulike funksjoner i skoleanlegg 

for 1.-7. trinn. Bergen kommune og Stavanger kommune setter av 61- 63 prosent av 

nettoarealet til generelle- og spesialiserte læringsarealer, og dette er den største andelen 

blant denne skoletypen. Minst andel til læringsarealer har skolen med 420 elever i Bærum 

kommune, som setter av 50 prosent av nettoarealet til læringsarealer. Andelen av 

læringsarealer i Oslo og Trondheim er henholdsvis 59 prosent og 57 prosent av nettoareal.  

Det varierer relativt mye mellom skolene om hva de setter av til SFO- arealer, 

elevgarderober og toalett, fellesareal og støtteareal. For elevtjenester er det ganske lik 

fordeling mellom skolene. Når det gjelder personal- og administrasjonsarealer har 

Stavanger kommune en større andel personal- og administrasjonsarealer enn de andre 

kommunene.   

 

Figur 26 Prosentvis fordeling av areal i skoleanlegg 1.-7. trinn for Trondheim, Oslo og 

Bergen  
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Figur 27 Prosentvis fordeling av areal i skoleanlegg 1.-7. trinn for Stavanger og Bærum 

 

4.2 PROSENTVIS FORDELING AV AREAL I SKOLEANLEGG 8.-10. 

TRINN 

Figur 28 og 29 viser den prosentvise fordelingen av areal i skoleanlegg for ungdomsskoler.  

Bergen kommune setter av mest til generelle- og spesialiserte læringsarealer for denne 

skoletypen, der 67 prosent av nettoarealet går til læringsareal. Trondheim kommune setter 

av minst til disse funksjonene (54 prosent av nettoarealet) sammenlignet med de andre 

kommunene.  

Den prosentvise fordelingen av areal til elevgarderober og toaletter, elevtjenester og 

støtteareal, fremtrer ganske lik mellom skolene. Det er derimot større variasjon mellom 

skolene når det gjelder hvor mye av nettoarealet som avsettes til fellesareal. Størst forskjell 

er det mellom Trondheim og Bergen, der fellesareal i Trondheim utgjør 19 prosent av 

nettoarealet mens i Bergen utgjør andelen fellesareal 7 prosent. 

37 %

42 %

44 %

45 %

49 %

50 %

13 %

10 %

10 %

17 %

13 %

12 %

5 %

6 %

6 %

11 %

13 %

13 %

10 %

10 %

11 %

13 %

11 %

9 %

8 %

9 %

9 %

13 %

13 %

12 %

17 %

17 %

16 %

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

0,5 %

6 %

5 %

5 %

2 %

1 %

1 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Bærum
1.-7.trinn

420 elever

Bærum
1.-7.trinn

630 elever

Bærum
1.-7.trinn

840 elever

Stavanger
1.-7. trinn

420
elever

Stavanger
1.-7. trinn

630
elever

Stavanger
1.-7. trinn

840
elever

Generelle læringsarealer Spesialisert læringsareal SFO

Elevgarderober og toalett Fellesareal Personal- og administrasjonsarealer

Elevtjenester Støtteareal

Side 164 av 666



 

26 

 

 

 

Figur 28 Prosentvis fordeling av areal i skoleanlegg 8.-10. trinn for Stavanger og Bergen 

 

  

Figur 29 Prosentvis fordeling av areal i skoleanlegg 8.-10. trinn for Bærum, Oslo og 

Trondheim 
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4.3 PROSENTVIS FORDELING AV AREAL I SKOLEANLEGG 1.-10. 

TRINN 

 

 

Figur 30 Prosentvis fordeling av areal i skoleanlegg 1.-10. trinn 

Figur 30 viser den prosentvise fordelingen av areal i skoleanlegg for kombinerte barne- og 

ungdomsskoler.  

Bergen kommune setter av den høyeste andelen av areal til generelle- og spesialiserte 

læringsarealer sammenlignet med de andre kommunene, med 65 prosent av nettoarealet til 

disse funksjonene. Deretter kommer Oslo med 59 prosent og Bærum med 57 prosent.  

Av figur 30 ser man at Oslo setter av mindre areal til garderobe- og toalettfunksjoner enn til 

fellesareal, mens for de andre kommunene er dette motsatt. De setter av mer til garderobe 

og toaletter enn til fellesareal.  
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5 Gjennomsnittsskolene 

«Gjennomsnittsskolene» beregnes ut fra gjennomsnittet av elevtallene og arealnormene til 

den enkelte skoletype i de fem kommunene
4
:   

 Den gjennomsnittlige ungdomsskolen har et elevtall på 522 elever og et nettoareal 

på 4223 m
2
, tilsvarende 8,1 m

2
/elev.  

 Den gjennomsnittlige kombinertskolen har et elevtall på 785 elever og et nettoareal 

på 5580 m
2
, tilsvarende 7,1 m

2
 per elev.  

 Den gjennomsnittlige barneskolen har et elevtall på 625 elever og et nettoareal på 

4710 m
2
, tilsvarende 7,5 m

2
/elev.  

Figur 31 illustrerer m
2
/elev for ulike funksjoner i de tre gjennomsnittskolene. Her kan man 

også se den prosentvise fordelingen av areal til ulike funksjoner i anlegget. Man ser for 

eksempel at i barneskoler settes det av litt mindre areal til læringsarealer sett i forhold til 

ungdomsskole og kombinert skole.   

                                                      
4
 Det er benyttet vektet gjennomsnitt.  
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Figur 31 Areal per elev og prosentvis fordeling i gjennomsnittskolene 
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Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig 
påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra 
organisasjonen selv. Ledelsen må i stadig større grad 
håndtere endringer og lede endringsprosesser. Prosjekt 
som arbeidsform egner seg godt når strategier og 
målsettinger krever at organisasjonen må gjøre noe 
vesentlig nytt eller annerledes, utover normal drift. 
Det kan være innovative prosesser, strategiprosesser 
eller utvelgingsprosesser. Slike prosesser kan omfatte 
enkeltbedrifter eller de kan være utviklingssamarbeid der 
flere virksomheter deltar. 

Prosjektstyringsmetodikken PLP (ProsjektLeder
Prosessen) definerer et prosjekt til å være «en 
tidsavgrenset oppgave med en definert målsetting, 
avtalt budsjett ramme og ressursbruk. For hvert prosjekt 
opprettes en prosjektorganisasjon som er ansvarlig for 
prosjektets gjennomføring og leveranser». 

Prosjekter gjennomføres ofte parallelt med løpende drift. 
Mange prosjektdeltakere har både prosjektoppgaver og 
driftsoppgaver samtidig. Da kan det være utfordrende å 
få ressurskabalen til å gå opp. I slike tilfeller er god plan
legging og forankring viktig; prosjektet må ha klare roller 
for deltakere både i og utenfor prosjektorganisasjonen. 
Prosjektmetodikken beskrevet her, ivaretar dette.

For å lykkes med prosjektarbeid, må de sentrale 
personene både i og utenfor prosjektorganisasjonen ha 
nødvendig prosjektkompetanse. Det er også viktig at alle 
involverte er enige om en konkret prosjektmetodikk for 
prosjektet. PLP beskriver en prosjektmetodikk som har 
vist seg anvendbar i en rekke typer prosjekter.

Viktige prinsipper for et godt prosjekt er:
→  Ledelsen i basisorganisasjonen er tydelige bestillere
→ Resultatfokus
→ Personlig ansvar
→  Forpliktende og avtalt samspill både i prosjektet og 

med prosjekteier(ne)
→  En felles og standardisert metodikk som er godt kjent 

i prosjektorganisasjonen og basisorganisasjonen(e), 
og som sikrer kvalitet i planlegging, organisering, 
bemanning, oppfølging og rapportering

I denne brosjyren
Denne brosjyren presenterer og beskriver de sentrale 
elementene i PLP:
→  Faseinndelt utvikling i tre faser:   

1. Forstudie, 2. Forprosjekt og 3. Hovedprosjekt.  
Hver fase gjennomføres som et selvstendig prosjekt

→  Administrativ organisering med tydelig 
definerte roller og ansvar både i basis og i 
prosjektorganisasjonen  

→  Prosjekteier(e) utnevner en prosjektansvarlig og gir 
denne et mandat. Dette sikrer forankring hos eierne 
og oppfølging av resultater i hver enkelt fase

→  Oppfølging og kvalitetssikring gjennom 
målformulering, beslutningspunkter, milepæler og 
identifisering av kritiske risikofaktorer. 

Brosjyren beskriver også viktig prosjektdokumentasjon.

PLP 
– et virkemiddel 
for utvikling
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De tre prosjektfasene
Rett fase velges ut fra modenhet i prosjektet. Enkelte 
ganger er det behov for å gjennomføre en forstudie 
for å få bedre beslutningsgrunnlag, andre ganger kan 
man gå i gang med et forprosjekt direkte; dersom 
vurderingen er at forstudieprosessen allerede er 
gjennomført.

Når hver enkelt fase behandles som et eget prosjekt, 
må prosjekteier(ne) ved hver fases slutt vurdere 
om det er riktig å videreføre prosjektet, og i så fall 
etablere en ny prosjektfase. Denne organiseringen 
bidrar til å sikre eierskap og gjør at prosjekter som 
ikke er realiserbare, kan avsluttes. Slik konsentreres 
ressursene om de gode prosjektene. Det er like 
legitimt å avslutte et prosjekt underveis som å 
gjennomføre alle faser. 

Prosjektlederprosessen

→ →1Forstudie 2 3Forprosjekt Hoved -
prosjekt

Hovedinnholdet i de enkelte 
fasene er:
1.  Forstudiefasen: Skal analysere og avklare 

realistiske muligheter for videreføring.  
Risiko, økonomi og forventet resultat kartlegges.

2.  Forprosjektfasen: Skal spesifisere og planlegge 
hvordan hovedprosjektet skal realiseres. 
Resultat, økonomi, tid/fremdrift og hvilke kritiske 
risikofaktorer som er til stede, vurderes.  
Et typisk forprosjekt kan være utarbeidelse av  
en forretningsplan.

3.  Hovedprosjektfasen: Er gjennomføring/realisering 
av prosjektet. Her vil størstedelen av prosjektets 
kostnader påløpe.
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Fase 1: Forstudie (FS)
Utgangspunktet for forstudien er ofte en prosjekt

idé med tilhørende mandat. Forstudien skal avklare 
om idéen har et interessant utviklingspotensial. Med 
utgangspunkt i prosjektmandatet som prosjekteier(e)/
oppdragsgiver utarbeider, besluttes det om forstudien 
skal settes i gang. Deretter får prosjektansvarlig i 
oppdrag å utnevne en prosjektleder. Prosjektlederen 
skal utarbeide en prosjektplan for forstudien. (Mer 
om prosjektplan: se eget kapittel om dokumentasjon.) 
Prosjektplanen gjennomgås med prosjektansvarlig 
og signeres deretter av både prosjektansvarlig og 
prosjektleder. 

Selve forstudien er en overordnet analyse av 
kritiske faktorer som markedsbehov, ressurstilgang, 
herunder lokal kompetanse osv. Analysen krever 
tung fagkompetanse hos prosjektleder. Dersom 
prosjektansvarlig foreslår at prosjektet skal videreføres, 
utarbeides det et utkast til et mandat og en prosjektplan 
for neste prosjektfase. Prosjektet (forstudien) avsluttes 
når eier/oppdragsgiver har akseptert leveransen.

Fase 2: Forprosjekt (FP)
Forprosjektet skal gi svar på om prosjektidéen 

skal realiseres, utsettes og gjennomgå videre utprøving 
eller avsluttes.

Dersom prosjektidéen allerede er godt gjennom arbeidet, 
og eksisterende dokumentasjon gir svar på det en 
forstudie skal avklare, kan en gå i gang med et forprosjekt 
direkte, uten å gjennomføre en forstudie. Uansett starter 
forprosjektet med en gjennomgang og evaluering av hva 
som foreligger som resultat av forstudien eller tilsvarende 
dokumentasjon.

Med utgangspunkt i prosjektmandatet som 
prosjekteier(e)/oppdragsgiver har utarbeidet, besluttes 
det om forprosjektet skal settes i gang. Prosjektansvarlig 
får så i oppdrag å utnevne en prosjektleder som skal 
utarbeide en endelig prosjektplan. Prosjektplanen 
gjennomgås med prosjektansvarlig og signeres både av 
prosjektansvarlig og prosjektleder (se eget kapittel om 
dokumentasjon).

Deretter videreutvikles forprosjektet gjennom nærmere 
analyser av marked, produksjon, kompetanse/
organisasjon, økonomi osv. Et forprosjekt for en bedrift 
kan for eksempel være å utvikle en forretningsmodell 

med tilhørende forretningsplan basert på en ny 
forretningsidé. 

Dersom prosjektansvarlig foreslår videreføring, 
utarbeides det et forslag til mandat og prosjektplan 
for neste prosjektfase. Forprosjektet avsluttes når eier/
oppdragsgiver har akseptert leveransen.

Fase 3: Hovedprosjekt (HP)
Hovedprosjektet skal iverksette planene 

fra forprosjektet. Basisorganisasjonen må vurdere 
om hovedprosjekt skal settes i gang. I så fall 
må prosjekteier(e)/oppdragsgiver utarbeide et 
prosjektmandat. Deretter får prosjekt ansvarlig i 
oppdrag å utnevne en prosjektleder som skal ferdigstille 
en prosjektplan. Prosjektplanen gjennomgås med 
prosjektansvarlig og signeres deretter både av 
prosjektansvarlig og prosjektleder (se eget kapittel om 
dokumentasjon).

Hovedprosjektfasen begynner med å etterprøve 
konklusjonen og anbefalingen fra forprosjektet. 
Hovedprosjektet avsluttes når prosjektet er satt i drift/
akseptert av oppdragsgiver som en tilfredsstillende 
leveranse.

Gevinstrealisering 
I de fleste prosjekter vil det ligge forventninger om 
realisering av gevinster etter at hovedprosjektet er 
avsluttet. Eksempler kan være ressursbesparelser, 
kvalitetsforbed ringer, økt driftsresultat, eller lignende 
for virksomheten, brukerne og samfunnet for øvrig. 
Gevinstrealisering krever at basisorganisasjonen 
systematisk følger opp prosjektet gjennom alle fasene i 
form av gode analyser i forkant, og konkrete planer for 
realisering og oppfølging av gevinster underveis og i 
etterkant.

Det er viktig at prosjekteier(e)/oppdragsgiver er bevisst 
på at effektivitet/produktivitet er noe som skapes etter 
at prosjektet er avsluttet, og at realiseringen av dette 
er selve årsaken til at prosjektet ble etablert. Grad av 
måloppnåelse må derfor følges opp og dokumenteres/
synliggjøres. Hvordan gevinstrealiseringen skal skje, må 
avklares gjennom forprosjektet og hovedprosjektet. For 
større prosjekter kan gevinstrealiseringsprosessen også 
være del av et evalueringsopplegg.

1

3

2
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Gjennomføring av 
prosjektfasene
Konkrete mål, beslutningspunkter, milepæler og  kritiske 
risikofaktorer er sentrale elementer i planleggingen,  
gjennomføringen og oppfølgingen av prosjekter.  
De er en del av kvalitetssikringen og må identifiseres  
og innarbeides i alle prosjektfasene.

Måldefinering
Et prosjekt er et virkemiddel basisorganisasjonen  
benytter for å oppnå sine mål. Målstrukturen i PLP  
omfatter to typer mål: resultatmål og effektmål.

Resultatmål 
Beskriver hva som skal oppnås i den aktuelle prosjektfasen. 
Resultatmålet er knyttet til prosjektets resultater og 
leveranser og skal utarbeides for hver fase som iverksettes.

Effektmål 
Beskriver hvorfor prosjektet er etablert, og angir 
ofte en ønsket fremtidig situasjon som skal realiseres 
etter at hovedprosjektet er gjennomført. Ofte må 
basisorganisasjonen gjennomføre flere prosjekter for 
å oppnå ønsket effekt. Effektmål kan knyttes både 
til basisorganisasjonen(e)s overordnede mål og til 
samfunnsmessige effekter.

Effektmål utarbeides sammen med resultatmål for hver 
fase som iverksettes, og tydeliggjøres gjennom hele  
prosessen fra forstudie til hovedprosjekt.

Avhengig av størrelsen på prosjektet kan resultatmål og 
effektmål deles opp i delmål.

Beslutningspunkt (BP)
Et beslutningspunkt er et definert, overordnet og formelt 
møte i prosjektet ledet av prosjektansvarlig; her skal det 
tas en prinsipiell beslutning om prosjektet skal avsluttes 
eller videreføres. 

Det er to obligatoriske planlagte beslutnings punkter i 
hver prosjektfase:

→   når prosjektplanen er godkjent og det operative 
 arbeidet i prosjektfasen starter

→   på overgangen fra operativt arbeid til avslutning og 
evaluering av fasen

Dersom prosjektet/prosjektfasen er svært kompleks, 
det hersker stor usikkerhet eller gjennomføringen er 
svært ressurskrevende, kan det også oppstå behov 
for å gjennomføre beslutningspunkter underveis i 
prosjektfasen. Det må imidlertid ikke være for mange 
av dem. I alle prosjekter blir det selvsagt tatt mange 
beslutninger mellom de definerte beslutningspunktene.

Milepæl
En milepæl beskriver hva som skal være oppnådd til en 
bestemt tid. Som f.eks. at en viktig beslutning er tatt, 
et delmål er nådd, beslutningspunktmøte er avholdt. 
Milepæler etableres for å sikre fremdriften i prosjektet.

En milepæl kan sammenlignes med en flaggdag i 
 almanakken: den er tidsbestemt og den sier hvorfor  
det flagges. 

Det må ikke etableres for mange milepæler i et 
prosjekt. De skal være «naturlige» punkter på veien mot 
målet. Milepælene må kunne kontrolleres, dvs. være 
dokumenterbare og/eller observerbare. Det bør ikke gå 
mer enn maksimum to måneder mellom hver milepæl, og 
det bør ikke være for mange forskjellige hovedaktiviteter/
aktiviteter mellom hver.

Gode målformuleringer:
Smartmål
Et resultatmål bør være

  Spesifisert: beskriv det resultatet/ 
den leveransen som skal foreligge

   Målbart: det må være mulig å måle hvor 
langt man er kommet og hva som gjenstår 

  Akseptert: de involverte må ha akseptert 
målet som mulig å oppnå

 Realistisk: men noe å strebe etter!

  Tids- og kostnadsbestemt: når skal  
målet være nådd og innenfor hvilke rammer

S
M
A
R
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Motta prosjektresultat i 
linjeorganisasjonen

Avslutte
og evaluere

prosjekt

Modell: Prosjektutvikling
Modellen under illustrerer «livssyklusen» 
og faseinndelingen for et prosjekt i PLP.
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Prosjektfaser

Forstudie         Forprosjekt      Hovedprosjekt

Forslag 
til prosjekt AvslutteEtablere nytt prosjekt

PROSJEKT

Sette resultat i drift

→

→ →

→

→
→

→
→ →→

Kritiske risikofaktorer
En kritisk risikofaktor er en faktor som, dersom den inn
treffer, vil hindre prosjektet i å lykkes. Kritiske risikofakto
rer skal kartlegges fordi de utgjør potensielle fallgruver i 
prosessen og kan ødelegge for en vellykket prosjektgjen
nomføring. Kartleggingen omfatter en analyse av risiko
faktorer i prosjektet, for å avdekke hvilke av dem som kan 
være kritiske. 

En analyse av risikofaktorer kan gjennomføres slik:

1. Kartlegg mulige risikofaktorer i prosjektfasen
2.  Hva er sannsynligheten for at faktorene vil inntreffe?
3.  Hvis den/de inntreffer, hvilken konsekvens har  

det for gjennomføringen av prosjektfasen?
4.  Gjennom å analysere punktene 1–3 over, og vurdere 

tiltak for å møte de aktuelle truslene, kan man få frem 

de kritiske risikofaktorene. Dette er de faktorene som, 
til tross for mottiltak, kan få alvorlige konsekvenser for 
prosjektutviklingen.

Identifisering av prosjektets kritiske risikofaktorer er 
et hovedelement i risikoanalysen. Avdekkede kritiske 
risikofaktorer må følges opp, og eventuelle nye som 
kommer til, må identifiseres i løpet av prosjektet. I praksis 
gjør man dette gjennom arbeidet med statusrapportene 
underveis i prosjektgjennomføringen.

Statusmøter
Faste statusmøter holdes for å sikre fremdrift og fokus 
på ressursbruk og resultatoppnåelse. Dette er formelle 
møter fastsatt i prosjektplanen. Statusmøter er en del av 
den operative, prosjekt interne oppfølgingen og må ikke 
forveksles med et beslutningspunkt.

Etablere prosjekt i 
linjeorganisasjonen

Planlegge
og starte opp 

prosjekt

Utføre
og styre
prosjekt

1 2 3
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Prosjektorganisering
God prosjektorganisering er avgjørende for en vellykket 
gjennomføring av prosjektfasene. Roller og ansvar må 
være avklart og tydelig definert, og de må være ivaretatt 
av folk med relevant kompetanse og engasjement. 

Eksterne roller  
(utenfor prosjektet)
Initiativtaker: 
Den personen eller organisasjonen som fremmer 
prosjektet

Prosjekteier(e): 
Den/de som har et eierforhold til prosjektet. Et prosjekt 
kan ha eiere med ulike interesser i prosjektet:

→  Aeier: Eier/oppdragsgiver som bidrar med 
betydelige midler, og stiller klare krav til fremdrift, til 
beslutningsprosessen i prosjektet og til resultatet

→  Beier: Aktør som bidrar med betydelige midler, 
og som stiller krav til bruken av midlene og 
prosjektresultatet

→  Ceier: Aktør som bidrar med midler eller «moralsk» 
støtte (kan ofte sammenlignes med en sponsor)

Oppdragsgiver: 
Den som selv eller på vegne av andre prosjekteiere, 
gir oppdrag (prosjektmandat) til prosjektansvarlig. 
Oppdragsgiver vil alltid være en Aeier.

Ressurseier(e): 
Den eller de som stiller ressurser (menneskelige, 
økonomiske, materielle) til rådighet for prosjektet

Premissgiver(e): 
De som setter rammebetingelser for prosjektet. Det kan 
være Kommunal og moderniseringsdepartementet og 
andre departement, Innovasjon Norge, fylkeskommuner, 
bedrifter eller offentlige etater osv.

Interne roller 
(i prosjektorganisasjonen)
I prosjektet er det to obligatoriske funksjoner/roller som 
alltid må etableres: prosjektansvarlig og prosjektleder. 
Disse to rollene må innehas av forskjellige personer.

I tillegg til disse to obligatoriske funksjonene, kan 
 prosjektet omfatte følgende:
→  Styringsgruppe
→  Referansegruppe
→  Prosjektgruppe

Nedenfor følger en kort beskrivelse av rollene:

Prosjektansvarlig (PA)
Prosjektansvarlig utnevnes av oppdragsgiver og er 
eiernes felles representant i prosjektet. Det er PA som får 
mandatet av oppdragsgiver.

Prosjektansvarlig utnevner prosjektleder og deltar aktivt 
i sammensetningen av en eventuell styringsgruppe. 
Prosjektansvarlig er styringsgruppens leder.

Prosjektansvarlig har det totale prosjektansvaret.
Prosjektansvarlig er den som setter i gang, endrer retning 
på eller avbryter prosjektet dersom målene ikke nås, eller 
forutsetningene endrer seg.

Prosjektansvarlig tar beslutninger knyttet til 
beslutningspunkter, og er ansvarlig for at prosjektet blir 
gjennomført innenfor tildelt ramme.

Det er den prosjektansvarliges ansvar at prosjektplanen er 
i overensstemmelse med prosjektmandatet.

Prosjektansvarlig har det overordnede ansvaret 
for fremdrift og resultater, og er prosjektlederens 
overordnede i prosjektorganisasjonen.

Prosjektleder (PL)
Prosjektleder har det operative ansvaret for 
prosjektet og for gjennomføring av beslutninger 
som er tatt i beslutningspunktmøter og eventuelle 
styringsgruppemøter.

Prosjektleder må være en person som klart identifiserer 
seg med oppgaven, og som har relevant erfaring i forhold 
til prosjektet. Prosjektlederens evne til å samordne og 
motivere medarbeiderne er avgjørende for et vellykket 
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prosjekt. Prosjektleder har ansvar for å utarbeide 
en prosjektplan i tråd med beskrivelsen i kapittelet 
om dokumentasjon nedenfor.

Gjennom styring og oppfølging av prosjektet, 
skal prosjektleder sørge for at prosjektet utvikler 
seg i tråd med prosjektplanen. Prosjektleder 
skal også sørge for at prosjektansvarlig er 
orientert om fremdrift og resultater og har det 
nødvendige beslutningsgrunnlaget til enhver 
tid. Kvalitetssikring er prosjektleders ansvar, i 
samarbeid med prosjektansvarlig.

Styringsgruppe
En styringsgruppe er en formell gruppe som kan  
etableres etter ønske fra prosjektansvarlig, 
oppdragsgiver, ressurseiere eller premissgivere. 
Styringsgruppen arbeider i formelle styrings
gruppe møter, som avholdes med saksliste, 
dokumentasjon og referat.

Styringsgruppens viktigste oppgaver er å bidra til 
at prosjektet får de ressursene det trenger, gi råd i 
problemstillinger prosjektansvarlig tar opp, gi aktiv 
støtte til prosjektleder, følge med i prosjektets 
fremdrift og kommunisere og følge opp egne 
beslutninger.

Referansegruppe
Referansegruppen består av ressurspersoner 
som har sagt seg villig til å gi råd til prosjekt
organisasjonen. Prosjektleder eller andre prosjekt
deltakere kan drøfte problemstillinger med en eller 
flere ressurs personer samt få råd og veiledning. 
Gruppen har ingen formell myndighet  
i prosjektet.

Prosjektgruppe
Prosjektgruppen består av de til enhver tid aktive 
prosjektmedlemmene. Prosjektmedlemmene 
engasjeres av prosjektleder og utfører faktisk 
arbeid i prosjektet. Prosjektgruppen ledes av 
prosjektleder. 

Gode råd til 
prosjektansvarlig
Prosjektansvarlig er prosjekteiernes felles representant 
i prosjektet og må ha deres tillit. I dette ligger at 
prosjektansvarlig både må kjenne det området som 
prosjektet skal dekke, og at han/hun vet hva prosjekteiernes 
behov er. Prosjektansvarlig må altså:

→  Kjenne prosjekteiernes behov – både strategisk og 
operativt 

→  Sikre at prosjektplanen beskriver hvordan mandatet 
skal gjennomføres, og at planen er realistisk og 
gjennomførbar

→  Aktivt kommunisere med prosjekteierne underveis, sikre 
forankring og se til at de er innforstått med utviklingen  
i prosjektet

→  Ha kontroll på tildelte midler og følge opp fremdriften  
i prosjektet

→  Sikre at prosjektleder har nødvendig kompetanse og 
støtte prosjektleder i arbeidet

→  Lede og gjennomføre beslutningspunktmøter
→   Avslutte prosjektet på en ryddig måte

Gode råd til
prosjektleder
En prosjektleder må har erfaring fra og kjenne kravene som 
stilles til godt utviklingsarbeid; samtidig må prosjektleder 
kunne jobbe gjennom andre mennesker som han/hun ikke 
har linjeansvar for.

→  Sørg for å ha en gjennomarbeidet prosjektplan, at 
denne er drøftet med prosjektansvarlig og signert

→  Er du uerfaren på viktige områder i prosjektet, søk råd
→  Tap ikke tempo. Å forskyve milepæler er absolutt siste 

utvei
→  Vær leder. Styr gjennom andre, varier lederstil etter hva 

situasjonen krever
→  Vær synlig som prosjektleder. Vær bevisst rollen, men 

overspill ikke
→  Sørg for en åpen og konstruktiv dialog med  

oppdragsgiver, andre prosjekteiere, prosjekt ansvarlig, 
ressurseiere, premissgivere og brukere

→  Ta opp og løs problemer og konflikter så snart som mulig
→  Vær fleksibel og forandringsvillig, men ha alltid målet  

i sikte
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Prosjektdokumentasjon
I hver prosjektfase er det to typer dokumentasjon:

→  Fagdokumentasjon: Beskriver resultatet 
 (prosjektleveransen) i henhold til mål og resultat

→  Administrativ dokumentasjon: Omhandler  
planlegging, styring og kontroll av prosjektet

1. Fagdokumentasjon
Fagrapporten er prosjektorganisasjonens svar på 
prosjektmandatet med anbefaling om videre arbeid. 
 Fagrapportens innhold og omfang vil avhenge av 
prosjektoppdraget. Det kan derfor ikke lages noen mal.

2. Administrativ dokumentasjon
Prosjektlederprosessen stiller krav til den prosjekt
administrative dokumentasjonen. Omfanget avhenger  
av prosjektfasens kompleksitet og størrelse. 

Uansett prosjektstørrelse og kompleksitet skal  
imidlertid følgende administrative dokumentasjon være 
på plass:

1. Prosjektmandat
2. Prosjektplan
3. Statusrapport
4. Sluttrapport

Disse dokumentene skal utarbeides for hver fase av 
prosjektet. Nedenfor følger en kort beskrivelse av 
dokumenttypene. Struktur og innhold i hver av dem 
beskrives nærmere i malene på etterfølgende sider.

1. Prosjektmandat
Prosjektmandatet er prosjekteiernes oppdrag 
til prosjektansvarlig. Mandatet undertegnes av 
oppdragsgiver som alltid er en Aeier. Dersom det er 
flere Aeiere, må eierne enes om hvem som skal være 
oppdragsgiver. Mandatet bør være kort og omfatte 
hvorfor prosjektet etableres, mål, krav til prosjekt
organisering og fremdrift samt ressursramme. 

2. Prosjektplan
Prosjektplanen er det overordnede ledelsesdokumentet 
for prosjektet. Planen skal blant annet gi en oversikt 
over prosjektet med mål, milepæler, beslutningspunkter, 
kritiske risikofaktorer, ressurser og organisering.

Planen skal settes opp som skissert i malen, men 
omfanget vil variere avhengig av hvilken fase planen 
omhandler, og hvor stort og komplekst prosjektet er. 
Dersom noen av avsnittene i strukturen/malen ikke er 
relevant for ditt prosjekt, kan avsnittene merkes som 
«uten betydning».

Før prosjektfasen iverksettes, må prosjektansvarlig 
og prosjektleder drøfte planen og avgjøre om den 
kan gjennomføres etter fastsatt tidsskjema, innenfor 
gjeldende økonomiske rammer og med tilfredsstillende 
kvalitet. 

Etter at en slik drøfting har funnet sted, undertegner 
begge prosjektplanen som tegn på at begge parter har 
godkjent denne.

3. Statusrapport
Statusrapporten påpeker avvik fra prosjektplanen og 
omfatter en vurdering av status, sannsynlighet for 
måloppnåelse og foreslåtte tiltak. Statusrapporten skal 
være kort og konsis.

4. Sluttrapport
Sluttrapporten skal kun omhandle de administrative 
forholdene i prosjektet og skal ikke være en del av 
fagrapporten. Prosjektleder skal i sluttrapporten samle og 
dokumentere de erfaringer som er gjort i prosjektarbeidet 
med vekt på grad av måloppnåelse i henhold til 
prosjektplanen. I tillegg skal prosjekt regnskapet legges 
ved.
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Maler for 
prosjekt-
dokumentasjon
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Prosjektmandat
PROSJEKTNAVN OG FASE
Bør være kort og presist

1. STATUS 
Gi en kort oppsummering av hvorfor 
prosjektet er  vedtatt gjennomført 

2. MÅL OG RAMMER
Effektmål (Hvorfor?)
Beskriv de effekter eller gevinster 
prosjekteierne forventer å oppnå ved å 
gjennomføre hovedprosjektet. Effektmålet 
vil ofte være knyttet til virksomhetens 
strategiske mål.

Resultatmål for hovedprosjektet

Resultatmål for den aktuelle fasen

Beskriv forventet leveranse fra den 
prosjektfasen som nå skal settes i gang. 
Hvis den aktuelle fasen er et forprosjekt 
må resultatmålet for hovedprosjektet også 
beskrives.

3. ORGANISASJON
Hvem er prosjekteier(e) og hvem er 
oppdragsgiver?  Hvilke krav har de til 
prosjektorganisasjon? Hvem skal være 
prosjektansvarlig?

4. FREMDRIFT OG RAPPORTERING
Hvilke krav har prosjekteier/oppdragsgiver 
til  rapportering? Når skal prosjektet være 
ferdig?

5. RESSURSBRUK
Hvilke ressurser stiller prosjekteierne til 
disposisjon for prosjektet og hvor kommer 
de fra? Før oppstart av prosjektet må endelig 
ramme være avklart gjennom prosjektplanen.

Prosjektmandatet dateres og underskrives av 
 oppdragsgiver. 

Prosjektplan 
1. MÅL OG RAMMER
1.1 Bakgrunn
Gi en kort beskrivelse av hvorfor prosjektet iverksettes. Referer til 
prosjektmandatet, aktuell dokumentasjon og de beslutningene som 
ligger til grunn for prosjektet. 

1.2 Effektmål (Hvorfor?) 
Beskriv de effektene eller gevinstene som prosjekt eierne forventer 
å oppnå ved å gjennomføre hovedprosjektet. Ofte vil slike effekter 
først inntreffe en stund etter at  hovedprosjektet er gjennomført  
og avsluttet. Effektmålet bør være knyttet til virksomhetens 
strategiske mål.

1.3 Resultatmål for hovedprosjektet
Beskriv hva som skal foreligge når hovedprosjektet er ferdig 
(leveranser, tid og kostnad).

1.4 Resultatmål for den aktuelle fasen
Beskriv hva som skal foreligge når prosjektfasen som nå settes i 
gang, er avsluttet (leveranser, tid og kostnad for fasen).

1.5 Rammer og avgrensning
Beskriv prosjektets uttalte forutsetninger og rammer slik de er gitt av 
oppdragsgiver og/eller premissgiver, for eksempel vedrørende total 
tidsramme, tidsfrister, kostnader, ressursbruk, osv.
Konkretiser hva som ikke skal inngå i prosjektet.

2. PROSJEKTORGANISASJON
Her beskrives prosjektorganisasjonen: hvem som  
er prosjektansvarlig og prosjektleder, eventuelle  
styringsgruppemedlemmer og referansegruppemedlemmer og 
deltakerne i prosjektgruppen.

3. PROSJEKTOPPFØLGING
3.1 Planlagte beslutningspunkt
Er det behov for beslutningspunkter utover de to obligatoriske?  
Hva skal i så fall vurderes og hvilken dokumentasjon/informasjon må 
være tilgjengelig. 
Sett opp liste over beslutningspunktmøter med dato og hvilket 
beslutningsgrunnlag (dokumentasjon) som må være tilstede.

3.2 STATUSRAPPORTERING 
Er det behov for/krav til faste statusmøter i prosjektet?  
Hvilke krav til rapportering til og fra status møtene foreligger?

3.3 MILEPÆLER 
List opp viktige milepæler med dato og navn på  
oppgaver/resultater som skal være utført/oppnådd.
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4.  MÅLGRUPPER, INTERESSENTER OG  
KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

Lag en enkel interessentanalyse og en kortfattet 
kommunikasjonsstrategi. Prosjektansvarlig er  
ansvarlig for ekstern kommunikasjon (kan delegeres i 
konkrete  tilfeller) mens prosjektleder er ansvarlig for 
intern kommunikasjon i prosjektorganisasjonen.

4.1 Interessenter/målgrupper
En interessent er en aktør som kan påvirke, eller som blir 
påvirket av, prosjektet. Aktiviteter som skal bidra til å 
håndtere interessenter og ivareta deres behov, bør inngå i 
prosjektplanen. 

4.2 Kommunikasjonsstrategi
Beskriv hvordan prosjektet skal kommunisere med  
de viktigste interessentene. Beskriv målet med  
kommunikasjonen, de mest sentrale budskapene, de 
best egnede kommunikasjonsformene og hvem som er 
ansvarlig for å gjennomføre de enkelte tiltakene.

5. RISIKOVURDERING
Beskriv de kritiske risikofaktorene.
Gi en kort vurdering av sannsynligheten for at de kritiske 
risikofaktorene vil inntreffe, og hvilken konsekvens dette 
vil kunne få for måloppnåelsen i prosjektet.

5.1 Risikofaktorer
List opp de risikofaktorene som oppfattes om  
viktige for gjennomføringen av den aktuelle fasen

5.2 Risikohåndtering
Konkretiser mulige kritiske risikofaktorer i listen over. 
Beskriv tiltak for oppfølging av risikofaktorene slik at 
sannsynligheten for at de inntreffer reduseres eller 
 kontrolleres/ følges opp bedre.

6. GJENNOMFØRING
I dette kapittelet skal aktiviteter, ressurser og fremdrift 
beskrives. Dersom dette er et større prosjekt, kan man 
her henvise til egen fremdriftsplan.

6.1 Hovedaktiviteter
Beskriv prosjektets hovedaktiviteter med hensikt, viktige 
oppgaver og resultat.

6.2 Tids og ressursplaner
Sett hovedaktivitetene inn i et ganttskjema med 
 angivelse av ressursforbruk pr hovedaktivitet. 

6.3 Ressurs og kompetanseplan
Her anføres navn på prosjektdeltakere. Det anvises  hvilke 
hovedaktiviteter de skal delta i.

7. ØKONOMI
Stipuler kostnadstyper og størrelser. Sett opp ett  budsjett 
og en finansieringsplan.

8. KONTRAKTER OG AVTALER
Det kan være viktig å inngå avtaler med  arbeidsgiverne 
til de som er involvert i prosjektet (både interne og 
eksterne), om hvilke ressurser de skal stille med, når og 
hvor lenge. Her anføres hvilke avtaler som er inngått. 

Avtaler med leverandører av produkter og tjenester skal 
alltid være skriftlige kontrakter. Slike kontrakter skal 
legges ved. 

Statusrapport
En statusrapport skal være kort, presis og rett på sak. 
Innholdet skal konsentreres om følgende:

→  Status i forhold til planlagte aktiviteter og fremdrift: 
hva er avvik i forhold til planen og hvordan vurderes 
forholdene rundt de kritiske risikofaktorene?

→ Forslag/tiltak
→ Forventet måloppnåelse

Sluttrapport
Sluttrapporten er den «administrative utkvittering»  
for prosjektfasen og skal inneholde følgende:
→  Vurdering av fasens måloppnåelse  

(henvise til fag rapport)
→  Gjennomføring i forhold til prosjektplanen  

(hovedaktiviteter og fremdrift)
→  Har prosjektorganisasjonen og ressurs disponeringen 

fungert?
→ Kostnader og finansiering (prosjektregnskap)
→ Viktige erfaringer til bruk i fremtidige prosjekter

Ved forslag om videreføring skal utkast til  
prosjektmandat og prosjektplan vedlegges.
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PLP PLP Prosjektlederprosessen: Et begrepsapparat og en metode som beskriver en 
 faseinndelt utvikling fra idé til et ferdig utviklet produkt/tjenesteprodukt.

Oppdragsgiver Den personen/organisasjonen/bedriften som prosjektet utføres for. Har ansvar for 
prosjektmandatet (se definisjon).

Prosjekteier Den personen/organisasjonen/bedriften som har eller tar til seg prosjektideen, ofte 
den/de som skal profittere på resultatet av prosjektet.

Prosjektansvarlig
Personen som har hovedansvaret for at prosjektet gjennomføres innenfor tildelte 
 rammer. Prosjektansvarlig oppnevnes av oppdragsgiver og representerer prosjekt 
eierne i prosjektet. Leder av styringsgruppen.

Prosjektleder Leder det operative arbeidet i prosjektet. Vanligvis engasjert av prosjekt ansvarlig 
eller oppdragsgiver. Prosjektleder er sekretær i styringsgruppen.

Styringsgruppe En formell gruppe som representerer prosjekteierne og tar overordnede  
beslutninger i prosjektet. Prosjektansvarlig er leder av styringsgruppen.

Referansegruppe En samling av individuelle ressurspersoner som har sagt seg villig til å bistå prosjektet 
med råd. Referansegruppen har ingen formell rolle i prosjektorganisasjonen.

Ressurseier Organisasjon/person som eier/har arbeidsgiveransvaret for prosjektressurser

Prosjektgruppe Gruppe av personer som gjennomfører arbeidsoppgavene i prosjektet

Prosjekt
En tidsavgrenset oppgave med en definert målsetting, avtalt budsjettramme og 
ressursbruk. For hvert prosjekt opprettes en prosjektorganisasjon som er ansvarlig for 
prosjektets gjennomføring og leveranser.

Forstudie

Et prosjekt som har til formål å avklare alternative gjennomføringsmuligheter for å 
nå prosjektets endelige mål, vurdere realismen i prosjektet og avgrense og definere 
oppgaven. Ender opp med et beslutningsgrunnlag for eventuell  
videreføring av prosjektet.

Forprosjekt
Et prosjekt for utvikling av planer og utredninger som er nødvendig for å  
kunne ta en beslutning om iverksetting av et hovedprosjekt, f.eks. utarbeidelse av 
forretningsplan.

Definisjoner
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Hovedprosjekt Realisering av prosjektet gjennom utvikling og innføring til en driftssituasjon

Resultatmål Beskriver hva som skal oppnås i aktuell prosjektfase og er derfor knyttet til  
prosjektets resultater og leveranser.

Effektmål

Beskriver de effektene eller gevinstene som prosjekteierne forventer å oppnå ved 
å gjennomføre hovedprosjektet. Ofte vil slike effekter først inntreffe en stund etter 
at hovedprosjektet er gjennomført og avsluttet. Effektmålet bør være knyttet til 
 virksomhetens strategiske mål.

Milepæl
En milepæl beskriver hva som skal være oppnådd til en bestemt tid. Som f.eks. at en 
viktig beslutning er tatt, et delmål er nådd, beslutningspunktmøte er  
avholdt.  Milepæler etableres for å sikre fremdriften i prosjektet.

Beslutningspunkt
Et definert, overordnet og formelt møte i prosjektet ledet av prosjektansvarlig;  
her skal det tas en prinsipiell beslutning om prosjektet skal avsluttes eller  
videreføres. 

Kritisk  
risikofaktor

En definert kritisk faktor som med rimelig sannsynlighet kan inntreffe, og, dersom den 
inntreffer, kan føre til at prosjektet ikke når sitt mål. Det er ikke mulig å gjennomføre 
tiltak innenfor prosjektet som nøytraliserer denne faktoren.

Fag 
dokumentasjon

Svarer på prosjektmandatet. Omfatter faglige beskrivelser, og vil være  
avhengig av prosjekttype.

Administrativ 
dokumentasjon

Dokumentasjon knyttet til planlegging, bemanning, organisering, styring og kontroll 
av prosjektet. I PLP omfatter dette: prosjektplan, statusrapport og sluttrapport

Statusrapport
Rapport som viser hvor langt prosjektet er kommet i forhold til plan.  
Statusrapporten beskriver avvik med eventuelle konsekvenser, hvilken  
kvalitetssikring som er gjort og forslag til korrektive tiltak. 

Sluttrapport
Utarbeides ved prosjektslutt. Oppsummerer om prosjektplanen er fulgt og om 
målene nådd. Forhold rundt kostnader og finansiering samt viktige erfaringer som kan 
komme til nytte i andre prosjekter, skal beskrives.

Prosjektplan En overordnet oversikt over mål, organisering og gjennomføring av et prosjekt.  
Se mal.

Prosjektmandat Oppdragsgivers oppdrag til prosjektansvarlig. Se mal.
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SAMMENDRAG - «NESTE STEG»  
Hvorfor trenger vi et felles rammeverk?  

Et bygg kan bygges på 100 forskjellige måter, men hvordan gjør man det mest effektivt? Det er 
problemstillingen vi adresserer i det påfølgende.  

Norges Bygg-, anlegg- og eiendomsbransje (BAE) er i dag svært fragmentert. I en byggeprosess skal 
mange ulike parter samarbeide om å lage et produkt. Samtidig ønsker aktørene å jobbe hver for seg 
på sine egne premisser. Produktiviteten er derfor hemmet av mangelfull og dårlig samhandling. 
Forskning fra andre land dokumenterer at verdibasert samhandling gir bedre bygg og lavere 
kostnader. Derfor benytter så godt som alle aktører i dag en standardisert inndeling av prosjektfaser 
og roller i en byggeprosess. Problemet er at disse rammeverkene er ulike, og skaper 
kommunikasjonsproblemer på byggeplassen. Bygg21 har derfor laget et felles rammeverk, og språk, 
for byggeprosesser i Norge. «Neste Steg». 

Hva er «Neste Steg»?  

«Neste Steg» er et rammeverk som beskriver byggeprosessen over tid, i åtte steg fra start til 
avvikling. Hensikten er å utvikle en felles norm for faseinndeling av byggeprosjekter, og slik utvikle et 
effektivt, felles språk for bransjen. Mellom stegene er det ulike beslutninger som må bli tatt, basert 
på den riktige informasjonen. Disse beslutningene avgjør om vi skal gå videre, tilbake til start, eller 
utføre mer arbeid. Videre synliggjør «Neste Steg» fire ulike perspektiver, for å forstå hvilken 
informasjon vi trenger i hvert steg. Disse er eier-, bruker-, det utførende- og det offentlige 
perspektivet.  

Hvordan bruke «Neste Steg»? 

«Neste Steg» skal benyttes for å beskrive bedriftens prosjektmodell og gjennomføring. Den kan også 
brukes som en felles referanse for flere organisasjoner som samarbeider i et prosjekt. «Neste Steg» 
og de tilhørende begrepene kan brukes når man diskuterer oppgaver, ansvar og roller i 
prosjektgjennomføring. Målet er å gjøre det lettere å avklare hvilken kompetanse som skal fases inn 
til hvilken tid i byggeprosessen, og slik spare både tid og penger. Rammeverket er ment som en 
veiledning, ingen fasit.  

Fordeler med «Neste Steg» 

«Neste Steg» tvinger oss til å tenke langsiktig sammen. Byggeprosessen beskrives fra «vugge til 
grav», ved å se på prosessen fra behovet oppstår til bygget avvikles. Den store fordelen er at vi får et 
felles språk. Partene vet dermed hvordan de skal kommunisere, involvere seg og utføre oppgavene. 
Dersom alle forholder seg til felles beslutninger og definerte roller, vil det redusere antall 
misforståelser og øke produktiviteten. Aktører fases inn på riktig tidspunkt, premisser bli klarere og 
leveranser komme til rett tid. Da oppnår vi et bedre samspill, lønnsomhet og resultater, og færre feil.  

Dette er en første utgave som nå må prøves ut i praksis før den kan finne sin endelige form. Hensikten 
med første utgave er å gi næringen et startpunkt og hjelpe aktørene i gang med utprøvingen.
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1 GENERELL OVERSIKT 

1.1 HVA ER «NESTE STEG»? 
«Neste Steg» er et rammeverk som beskriver gjennomføringen av et bygge- og anleggsprosjekt. 
Prosessen foregår i åtte steg fra start til avvikling. «Neste Steg» skal belyse hvilken informasjon og 
beslutninger som er nødvendige i hvert steg. Den beskriver overganger og informasjonsleveranser 
mellom aktørene i verdikjeden.  

Rammeverket åpner for bruk av alle mulige gjennomføringsmodeller. Derfor benyttes ordet steg i 
istedenfor fase. Stegene kan tas ett eller flere i slengen, og kan deles mer inn. De kan i prinsippet tas i 
den rekkefølge som er mest hensiktsmessig.  

«Neste Steg» skal gi økt forståelse for de ulike perspektivene som aktørene har når de tar sine 
beslutninger. Fire perspektiver er representert ved ulike farger i figuren under: eier-, bruker-, 
utøvende- og offentlig perspektiv. 

Figur 1 viser hovedtrekkene i «Neste Steg». En mer detaljert versjon finnes i hoveddokumentet 
«Gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter». En mer detaljert versjon finnes i hoveddokumentet 
«Gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter» datert 25.09.2015 (Excel regneark). 

 

Figur 1 – Hovedtrekk i «Neste Steg». 
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1.2 HENSIKTEN MED «NESTE STEG» 
«Neste Steg» skal øke forståelsen av byggeprosessene og effektivisere disse. Dette skal den gjøre ved 
å klargjøre hvilke steg byggeprosessen må gjennom, og hvilken informasjon som må være tilgjengelig 
i overgangen mellom stegene. Rammeverket skal lede til:  

x Bedre informasjonsflyt mellom aktørene. 
x Øke produktivitet og verdiskaping. 
x Øke forståelsen for ulike perspektiver og helheten. 
x Felles begrepsbruk for bygg- og anleggsprosjekter.  

«Neste Steg» skal fungere som en felles referanse for å unngå misforståelser i byggeprosessene. Den 
er ment som en veiledning til aktørene i byggeprosessen. «Neste Steg» er derfor ingen fasit på hvilke 
gjennomføringsformer, faseinndelinger, eller roller som skal benyttes i BAE-næringen. 

«Neste Steg» skal sikre at den totale verdiskapingen i byggeprosessen fanges opp, og at 
levedyktigheten blir tatt hensyn til i alle steg. For å oppnå en bærekraftig prosess må alle aktører 
tenke langsiktig. Derfor er byggets siste livsfase, avvikling, tatt med, enten det er rivning, ombygging 
eller salg som er utfallet.  
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2  UTDYPNING AV UTVALGTE TEMA 
Fire temaer er spesielt viktige for forståelsen av «Neste Steg»; De fire perspektivene som er bygget 
inn i «Neste Steg», prosessene som inngår, rollene som «Neste Steg» setter fokus på, og 
informasjonsflyten som «Neste Steg» skal effektivisere. 

2.1 PERSPEKTIVER 
Fire perspektiver er bygget inn i Byggestigen. Det første er eierperspektivet, som nødvendiggjøres av 
at byggeprosessen er et investeringstiltak og skal tjene sin hensikt. Det andre er brukerperspektivet, 
som påpeker at investeringen skal løse et problem eller tilfredsstille et behov. Den må derfor være 
hensiktsmessig for de som skal leve med og av den. Det tredje er det utøvende perspektivet. For å 
sikre at prosjektet gjennomføres med best mulig produktivitet og effektivitet, er de som styrer og 
utfører oppgavene helt avhengig av informasjon. Det siste er det offentlige perspektivet, som sikrer 
at prosjektet utføres innenfor lovene og grensene som er definert.  

Figur 2 – Oversikt Perspektivene og prosessene 

 

Under følger en forklaring til hvert av perspektivene i «Neste Steg»: 

2.1.1 Eierperspektivet: 
Eieren er den som formelt initierer tiltaket og anerkjenner dets eksistens. Eieren tar de overordnede 
forretningsmessige beslutningene, og bestemmer om tiltaket skal iverksettes som et prosjekt eller 
avsluttes etter en utredning. Det er eierens ansvar å skaffe finansiering til investeringen. Eieren er 
ansvarlig for prosjektet, og representeres av en tiltakshaver i offentlige prosesser, byggherre i forhold 
til prosjektets aktører og oppdragsgiver til prosjektledelsen. Det resultatet som prosjektet produserer 
blir eierens eiendel.  

Eieren har ulike oppgaver. Eieren kan delegere de fleste oppgaver til andre, men noen beslutninger 
må eieren alltid ta selv. De innebærer overordnede beslutninger om å starte prosjektet, definere 
omfanget og endringer av leveransen, hvem som får ansvar for utførelsen, og godkjenne resultatet. 
Eierskap innebærer disponering av ressursen, og ansvar for de kostnader og inntekter som følger av 
dens eksistens og utnyttelse. Eksempelvis i steg 7, bruk, er eieren representert ved en forvalterrolle. 

Steg: 

Eierperspektivet: 

Brukerperspektivet: 

Utøvende perspektiv: 

Offentlig perspektiv: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Fokus: Hensikten med tiltaket – overordnede beslutninger 
Prosess: Fra markedspotensiale til inntjening 
Dokumentasjon: Forretningsplan  

Fokus: Effekten av tiltaket – løsningens egenskaper 
Prosess: Fra behov til effekt 
Dokumentasjon: Løsnings- og produktdokumentasjon  

Fokus: Gjennomføring av prosjektet – produksjonsapparatet 
Prosess: Fra mobilisering til avslutning 
Dokumentasjon: Planer og prosessdokumentasjon  
 
Fokus: Fellesskapets interesser i forhold til tiltaket 
Prosess: Rammer for tiltaket – tilsyn 
Dokumentasjon: Samsvarsdokumentasjon  
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Eieren har dermed behov for informasjon som gjør det mulig å treffe de riktige forretningsmessige 
beslutningene for å sikre at prosjektet er bærekraftig; nemlig økonomi, miljø og sosiale hensyn.  

Eierperspektivet kan være kort- eller langsiktig. En kortsiktig eier vil kun være interessert i tiltaket 
som en finansiell investering. Eieren vil da typisk tenke salg av resultatet for å hente ut gevinsten og 
gå videre til neste prosjekt. Så lenge alle bærekraftdimensjonene ivaretas er dette en legitim 
forretningsmodell. I en slik forretningsmodell blir bruk, reduseres steg 7 (bruk) i «Neste Steg» kraftig, 
eller blir helt borte.  Derimot vil en langsiktig eier eie resultatet lenge og derfor ha stor interesse i 
steget bruk. I noen tilfeller er eieren også bruker, i andre tilfeller utleier. Eieren skal kanskje ha et 
forhold til bygget lenger enn brukerne, og må derfor tenke fleksibilitet på en annen måte enn en 
kortsiktig eier. Dette stiller andre krav til informasjon for å ta de riktige beslutningene.  

«Neste Steg» omhandler de beslutninger og oppgaver som skal fremskaffe informasjonen eieren 
trenger fra prosjektet i rett tid. «Neste Steg» sier ingenting om hvordan eieren skal drive sin 
forretning, men er i utgangspunktet åpen for alle forretningsmodeller. 

2.1.2 Brukerperspektivet: 
Brukeren er den som skal leve med og kanskje leve av resultatet som prosjektet gir. Begrepet bruker 
dekker mange ulike grupper: først og fremst sluttbrukere, men også de som drifter bygget eller 
eiendommen, utfører forvaltningsoppgaver, underviser eller blir undervist, pleier eller blir pleiet, 
jobber eller handler i bygget.  

Brukerens kjernevirksomhet er å drive sunn forretning med sine ressurser. Funksjonaliteten og 
disponeringen av bygget eller eiendommen er blant de ressursene som avgjør hvor sunn denne 
forretningsdriften kan bli. Det avhenger om bygget faktisk egner seg til det formålet brukeren har, og 
om driftsøkonomien blir god. Sunn forretningsdrift er også for brukeren avhengig av å ivareta alle de 
tre bærekraftdimensjonene.  

Bruksretten er i utgangspunktet eierens. Brukeren må dermed ha en avtale med eieren for å kunne 
disponere ressursen. De to er altså i et formelt eller uformelt kundeforhold. Formaliteten kan for 
eksempel være en leieavtale, eller indirekte ved at eier og bruker er del av samme organisasjon. 
«Neste Steg» er generisk, det betyr at den ikke gjør forskjell på om enkelte oppgaver i en leieavtale 
kan være ivaretatt av eieren ved forvalteren av bygget. Alle varianter av ansvarsdeling mellom 
forvalter og bruker skal kunne passe inn. Også alle oppgaver som tilhører brukerperspektivet, 
uavhengig av hvem som utfører dem, er plassert i dette perspektivet.  

Brukere som driver forretningsdrift opptrer i et konkurranseutsatt og stadig endret marked, og 
teknologi utvikler seg raskt. Bruken av bygget endrer seg derfor over tid. Brukeren har gjerne et 
mellomlangt perspektiv på bygget. Det er viktig for en virksomhet å ha gode, forutsigbare 
rammebetingelser og dette taler for et ganske langt tidsperspektiv. På den andre siden er 
omstillingstakten så stor at overlevelse faktisk krever et ganske kort tidsperspektiv, i den grad bygget 
ikke lenger er en velegnet ressurs. Brukere i boligmarkedet har tradisjonelt vært langsiktige, men i 
stadig større grad synes de også å betrakte boligen som midlertidig. Når behovet endrer seg bygger 
de om eller flytter til en annen mer egnet bolig.  

Brukerne som aktører er tradisjonelt involvert i tidlig fase for å identifisere behovet og finne riktig 
løsning. Deretter forsvinner de vanligvis ut av prosjektet til de overtar resultatet. «Neste Steg» åpner 
for medvirkning fra brukere i alt fra ett til alle steg. «Neste Steg» er ikke opptatt av hvem som utfører 
oppgavene eller skaffer informasjonen. Det viktige er at den relevante informasjonen om prosjektets 
resultat kommer frem til rett tid, og er tilgjengelig for de viktige beslutningene. Derfor er dette 
perspektivet helt sentralt i alle steg uavhengig av organisering av byggeprosjektet.  
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2.1.3 Det utøvende perspektivet: 
De utøvende er de som utfører produksjonsoppgavene i utredning, prosjektering eller bygging. I 
utøvendeperspektivet ser en på tiltaket som et produksjonsapparat; en organisasjon som skal gjøre 
ressursene om til resultat på en effektiv måte. Prosjektledelse er sentralt for å bygge opp, 
vedlikeholde og utvikle, men også for senere å bygge ned og løse opp dette produksjonsapparatet. 
Dette perspektivet er spesielt avhengig av å lykkes med å skape god informasjonsflyt, og et godt 
samspill mellom partene. Prosessen skal ivareta alle bærekraftdimensjonene; økonomi, miljø og 
sosiale hensyn. 

De utøvende hyres inn av eieren for å utvikle og skape det resultatet som er riktig for deres 
forretningsmodell. Det riktige resultatet er det som har rett funksjonalitet for brukerne, som dermed 
vil inngå leie- eller kjøpsavtale. Dette illustrerer verdiskapingen som skjer i stegene fra behovsanalyse 
til sunn drift. 

De utøvende er tradisjonelt prosjekterende (arkitekter, tekniske rådgivere, spesialrådgivere) eller 
leverandører (entreprenører, underentreprenører, leverandører). Også tjenesteleverandører, samt 
produsenter av byggevarer og byggeelementer, er eksempler på utøvende. Å gi et helt utfyllende 
bilde er vanskelig, da kompleksiteten har vokst med spesialisering og fremveksten av mange 
spesialteknologier. «Neste Steg» er bevisst fremstilt uten detaljer på dette punktet. 

Temaet for det utøvende perspektivet er hvordan et byggeprosjekt skal gjennomføres. «Neste Steg» 
er åpen for en hvilken som helst gjennomføringsform eller entreprisemodell. Rammeverket sier med 
vilje ingenting om hvem som skal gjøre hva. Oppgavene og informasjonsproduksjonen utføres av den 
parten som blir vurdert som mest egnet i hvert tilfelle. Dermed kan aktørene fritt videreutvikle sine 
spesialmodeller, og være innovative og skape nye modeller i framtiden. Aktørene må ha rom for å 
dyrke sine forretningsmessige fortrinn, men samtidig være levedyktige sammen i prosjektet.  

I et prosjekt har de utøvende aktørene tradisjonelt et kort tidsperspektiv som slutter med 
overlevering av resultatet til eieren. Det er derimot ingenting i veien for å definere 
gjennomføringsmodeller som har et langsiktig perspektiv, eksempelvis i OPS eller kontrakter med 
driftsansvar for en kortere eller lenger periode. For å oppnå en bærekraftig prosess, må alle aktørene 
vi assosierer med det utøvende perspektivet ta ansvar for å tenke langsiktig om prosjektets resultat. 
Kun da kan prosjektet bli vellykket. Nettopp dette er direkte årsaken til at det siste steget, avvikling, 
er så sentralt i «Neste Steg».  

2.1.4 Det offentlige perspektivet: 
Dette perspektivet representerer samfunnets behov for å ivareta fellesskapets interesser. Dette 
konkretiseres hovedsakelig i de offentlige planprosessene i henhold til Plan- og bygningsloven, 
godkjenningsprosesser og tekniske regelverk og konsesjonsprosesser. Disse prosessene definerer 
rammebetingelser for investeringstiltaket og prosjektgjennomføringen.  

Generelt påligger det alle roller og aktører å ta tilbørlig hensyn til naboer, omgivelser og bærekraftig 
samfunnsutvikling, uavhengig av «Neste Steg». Men for å sikre et ris bak speilet i tilfelle dette ikke 
skjer, er det offentlige perspektivet med sin tilsynsrolle viktig.  

Dette perspektivet rommer altså aktører som ikke er en del av prosjektet, men som likevel har 
avgjørende betydning for utfallet. Deres beslutninger påvirker suksessen for hver enkelt aktør og 
prosjektet som helhet. Disse offentlige aktørene tar beslutninger som prosjektet er avhengig av, og 
gir viktige føringer. Med tanke på informasjonsflyt er de derfor like viktige aktører som de som er på 
innsiden av prosjektet. De er derfor tatt med i «Neste Steg» med et eget perspektiv, selv om dette er 
noe mer summarisk behandlet enn de andre perspektivene. 
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2.2 PROSESSER 
«Neste Steg» inneholder to typer prosesser: Kjerneprosesser og Ledelsesprosesser. Kjerneprosessene 
omhandler utviklingen av investeringstiltaket fra behov til effekt, mens ledelsesprosessene er 
nødvendige for å kunne gjennomføre tiltaket eller prosjektet.  

2.2.1 Kjerneprosesser:  
Kjerneprosesser er hovedoppgaver og viktige hjelpeoppgaver som inngår i hvert steg. 
Kjerneprosessene beskriver faglige bidrag innenfor hvert av de fire perspektivene. I tillegg beskrives 
for hvert steg hvilke leveranser vi trenger for å starte steget, og hvilke leveranser som kommer ut av 
det (se kapittelet om informasjonsflyt for mer informasjon).  

Eksempler på kjerneprosesser:  

x Eierperspektivet: utvikling og videreforedling av forretningsplanen for tiltaket. 
x Brukerperspektivet: utvikling av behov og krav, samt omsetting av disse i en spesifisert 

løsning.  
x Utøvendeperspektivet: oppbygging, vedlikehold og nedbygging av en velfungerende 

prosjektorganisasjon. 

2.2.2 Ledelsesprosesser: 
Ledelsesprosesser er planleggings-, koordinerings- og styringsoppgaver som må ivaretas profesjonelt 
for å løse kjerneprosessene på en god måte. De er en del av utøvendeperspektivet og benyttes i 
«Neste Steg» til å sette fokus på noen helt avgjørende temaer for en vellykket byggeprosess. Vi har 
fremhevet et lite utvalg av de viktigste ledelsesprosessene i denne sammenhengen, som går på tvers 
av alle stegene:  

x Planleggingsprosesser: Ingen tiltak eller prosjekter kan bli vellykkede uten god planlegging. 
«Neste Steg» fremhever behovet for skikkelig planlegging, både på overordnet nivå, for hvert 
steg og ikke minst de operative detaljene. 

x Anskaffelsesprosesser: BAE-prosessen er en stor anskaffelsesprosess. Innkjøpsstrategier, 
kontraheringsformer og kontrakter preger og styrer det meste av oppgaveløsningen.  

x Informasjonsprosesser: Utvikling og utveksling av informasjon er det aller viktigste 
elementet i arbeidet med å skape god samhandling. I bunnen av hele «Neste Steg» ligger 
dette som et fundament. Denne normen er likevel begrenset til overordnede prinsipper.  

x Utsjekk av levedyktighet: For å sikre levedyktige prosjekter (både løsninger og produksjon) 
må alle aktørene ta ansvar for at både løsningen som utvikles og produksjonen av den er 
levedyktig. Levedyktighetsbegrepet må sees i tre ulike dimensjoner: økonomisk, miljømessig 
og sosialt. 
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2.3 ROLLER 
Bak prosessene og oppgavene i «Neste Steg» ligger informasjonsflyten. Den er selve ryggraden i en 
felles informasjonsstruktur, som avgjør både produktivitet (tempo) og effektivitet (kvalitet) i 
resultatutviklingen. Rollene skal støtte opp om dette.  

Effektiv informasjonsflyt krever klarhet i hvem som har ansvar for hvilken informasjon. Riktig 
informasjon skal komme frem til rett aktør i rett tid, slik at gode beslutninger kan tas uten 
unødvendige forsinkelser. Derfor må det spesifiseres hvem som fyller disse rollene. 

«Neste Steg» definerer ikke gjennomføringsmodellen, prosjektorganiseringen eller hvem som utfører 
hvilke oppgaver. Den skal derimot sikre at disse rollene blir ivaretatt i alle prosjekter. Hva rollene 
kalles i hvert tilfelle, og hvordan de organiseres, er opp til den enkelte prosjektleder. Eksempelvis kan 
flere av rollene bli utført av en og samme person i små og mellomstore prosjekter. Tradisjonelle 
roller (eksempelvis ingeniører eller rådgivere) og navn på disse kan benyttes, så lenge funksjonen i 
informasjonsflyten er ivaretatt.  

Det kan i noen tilfeller virke uklart hvilke roller som tilhører «oppdragsgiver» eller «leverandør». 
Dette er med hensikt holdt åpent for å kunne tilpasses nye innovative gjennomføringsmodeller, slik 
at formell plassering i et hierarki har mindre betydning. Denne veilederen skal ikke dekke alle roller i 
en byggeprosess. Det er imidlertid utarbeidet en summarisk oversikt over roller i et byggeprosjekt 
(last ned på hjemmesidene til BAE-programmet i Prosjekt Norge.). 

Oppsummert er rollene i «Neste Steg»:  

• Generiske – skal passe uansett gjennomføringsform 
• Nødvendige – må fylles i hvert prosjekt 
• Fleksible – kan samles på færre eller deles på flere individ etter behov 

 
Vedlegg 2 inneholder en tabell med definisjon og beskrivelser av roller knyttet direkte til 
informasjonsflyten i BAE-prosjekter. 

Det er en viss grad av hierarkisk ansvarsdeling i rollene, som kan forstås i tre ulike nivåer: 

1. Oppdragsgivernivå (representerer og forplikter eiere og brukere) 
2. Prosjektledernivå (tar ansvar for helheten på tvers av leverandørgrupper) 
3. Leverandørnivå (teamene som i praksis utøver sine fag) 

Nivådeling i roller er illustrert i figur 3, men er ikke er en modell for prosjektorganisering. Rollene skal 
plasseres hos en identifisert enkeltperson. 
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Rollene skal samvirke i verdikjeder som til sammen utgjør planleggings- og produksjonsapparatet i 
BAE-prosjekter. Dette er nærmere beskrevet i Vedlegg 3. 
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2.4 INFORMASJONSFLYT 
Informasjonsflyt er essensielt for å bevege seg mellom stegene i byggeprosessen. «Neste Steg» 
bruker derfor en systemtankegang, som vektlegger riktig informasjon i hvert steg. Riktig input fra 
forrige steg må derfor være på plass før neste steg kan starte. Videre må riktig output være fastslått 
for å kunne avslutte steget. «Neste Steg» benytter dermed en input-output logikk (illustrert i figur 4).  

At riktig output fra steget er fastslått er en premiss for å kunne avslutte steget. Slik kontroll og 
samsvar må dokumenteres (ref samsvarsdokumentasjon1). 

Figur 1: Oppbygging av informasjonslogikk for hvert steg i matrisen. 

 
Leveranser i informasjonsflyten 

For å kunne bevege seg mellom stegene må riktig leveranse være på plass. Leveransen i de ulike 
stegene er en informasjonsbærer, eksempelvis et dokument, modell eller dokumentasjon av det 
fysiske resultatet (se del 3 for konkrete eksempler på leveranser i hvert steg). Leveransen, eller 
ouput, fra det aktuelle steget er samtidig input til det neste. Utviklingen av leveranser mellom 
stegene er illustrert i figur 5. 

«Neste Steg» angir dermed hvilken informasjon som bør finnes ved avslutningen av et steg, og 
oppstarten av neste steg. Eksakt hvilken informasjon dette er kan derimot ikke beskrives generelt på 
tvers av hele BAE-næringen, da organisasjoner og prosjekter har ulike formål og innhold. Omfanget 
av informasjon tilpasses størrelsen og type av prosjekt.  

De fire perspektivene i «Neste Steg» har ulike krav til leveranser i stegene, eksempelvis:  

x Eierperspektivet: Hvilken informasjon trenger vi for å kunne ta forretningsmessige 
beslutninger i enden av dette steget, eller starte neste steg? 

x Brukerperspektivet: Hvilken informasjon trenger vi for å ta det neste steget mot et ferdig 
produkt som ivaretar brukernes behov? 

x Utøvendeperspektivet: Hvilken informasjon trenger vi i neste steg for å tilrettelegge 
produksjonsprosessen, og mobilisere og organisere ressurser? 

x Offentlig perspektiv: Hvilken informasjon trenger vi for å fastslå at tiltaket er i samsvar med 
premissene som er gitt fra det offentlige?  

Figur 2 Utvikling av informasjon gjennom stegene, eksempel. 

                                                           
1 Samsvarsdokumentasjon må ikke forveksles med samsvarserklæring som er et spesifikt dokument i byggesak 
knyttet til det offentlige perspektivet. En erklæring er en parts utsagn om at det er samsvar – 
samsvarsdokumentasjon viser at samsvar er konstatert av en kontrollerende part. 

Side 196 av 666



 
 

13 
 

 

 
Framtiden er digital og «Neste Steg» forutsetter at det legges til rette for digitale modeller og 
integrert digital informasjonsproduksjon og -distribusjon.  

Eksempel på bearbeidelse av informasjon i steg 1 

Overgangen fra et steg til det neste er et avgjørende punkt. Selv om alt arbeid skal kvalitetssikres 
fortløpende, anbefales en spesifikk kvalitetssikring av informasjonen før avslutting av steget. I denne 
kvalitetssikringen skal også samsvar dokumenteres før aktørene kan gå videre med neste steg. 
Sjekklister kan være et nyttig hjelpemiddel for en slik kvalitetssikring, men kjernen i kvalitetssikringen 
er uansett en uavhengig2 faglig kompetent vurdering.  

 

Figur 3 Eksempel på transformasjon av informasjon gjennom et steg. 

                                                           
2 Uavhengig kan, men trenger ikke, bety ekstern kvalitetssikring. Også intern utenfor prosjektet, eller 
likemannskontroll kan være velegnet. Dette må vurderes i hvert tilfelle. 
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3 STEGENE I «NESTE STEG»  - I DETALJ 
Dette kapittelet er en praktisk anvendelse av de åtte stegene i «Neste Steg». Vi vil nå presentere 
hvert enkelt steg, og gi konkrete eksempler på leveranser. Vi minner om at fremstillingen i disse 
tabellene beskriver hvilke perspektiver en må tenke gjennom, men ikke hvem som utfører hvilke 
oppgaver.  

  

Eierperspektivet: 

Input 
Steg1: Strategisk definisjon og 

behovsavklaring Output 

Strategisk plan 
for 

virksomheten 

Beslutning om rammer  
og forutsetninger for  
løsningen og neste steg 

Forretningsplan 
for tiltaket 

1. identifisere mål og ambisjoner 
2. konkretisere krav og rammer 
3. sjekke finansiell gjennomførbarhet 
4. sette krav til gevinstrealisering 

Brukerperspektivet: 
Behov, 

problem eller 
mulighet 

Behovsanalyse 5. identifisere interessenter            
6. registrere faktisk tilstand 
7. identifisere reelle behov 
8. beskrive behovsgapet 

 

Milepæl som markerer at en definert  
tilstand er oppnådd: fullført oppgave,  
godkjent leveranse, innvilget tillatelse 

Utøvende- 
perspektivet: 

Markeds-
kunnskap 

Markeds-
vurdering for 

prosjektet 

9. identifisere markeder og 
konkurrerende prosjekter 

10. vurdere kapasitet og 
gjennomføringsevne i markedene 

 

Offentlig 
perspektiv: 

Planstatus og 
konsesjoner 

Oversikt over 
restriksjoner og 

muligheter 

11. identifisere begrensninger i 
handlingsrom 

12. vurdere muligheter for tilpasning 
av rammebetingelser og løsning 

 

Informasjon gjøres tilgjengelig i digital form  
slik at beslutningstakere og de som skal overta i  
neste steg kan hente den informasjonen de trenger  
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STEG 1 – STRATEGISK DEFINISJON  
Formål: Identifisere begrunnelse, overordnede mål og rammer for tiltaket. 
 
Typisk input:  
 
Idé eller problem som skal løses (bruker). Forretningsmessig strategi og forretningsplan for virksomheten (eier). 
 

Kjerneprosesser 

Eierperspektivet Identifisere eierens mål og ambisjoner, forretningsmessige rammer - utarbeidelse av 
forretningsplan (Business case) for tiltaket. 

Leveranser Forretningsplan for tiltaket er etablert. 

Brukerperspektivet Identifisere gapet mellom behov og tilstand. 

Leveranser Behovsanalyse 

Utøvendeperspektivet Prioritering av markeder, prosjekter og gjennomføringsevne 

Leveranser Markedsvurderinger 

Offentlig perspektiv Planstatus og andre føringer (vern etc.) 

Leveranser Relevante planer tilgjengelig. 

Viktige hjelpeprosesser: 
 
Hente inn erfaringer fra tidligere tilsvarende tiltak (prosjektevalueringer). 
 
Ledelsesprosesser 

Planlegging Etablere overordnet prosjektplan og mer detaljert plan for neste fase 

Anskaffelser De første betraktningene rundt sammensetningen av prosjektteamet. Kontrahere eventuelt 
rådgivere for steg 1.  

Kommunikasjon Interessentanalyse. Etablere strategi for å styre forventninger. 

Utsjekk for 
levedyktighet- Økonomi 

Sjekke status med tanke på økonomi og investeringskapasitet. 

Utsjekk for 
levedyktighet- Miljø 

Sjekk at en levedyktighetsvurdering av kundens behov og tomt er gjennomført. Inkludere 
gjenbruk av bygg og materialer. 

Utsjekk for 
levedyktighet- Sosialt 

Vurdere tiltakets etiske sider og konsekvenser av disse.  

 
Typisk output: 
 
Anerkjennelse av brukerens behov for et tiltak. En begrunnet vurdering av om det er forretningsmessig fornuftig å 
utrede tiltaket med tanke på gjennomføring. Hvilke muligheter har vi? 
 

Kommentar: I dette steget konstateres det om en idé er ønskelig å forfølge eller om det er avdekket et problem som må 
avklares og utredes. Steget kan være initiert av eier selv, eller ved at en bruker som har et behov for endring tar kontakt 
med eieren. Handlingsrommet må identifiseres og vurderes, inkludert om det finnes økonomisk forsvarlige tiltak.  
Typiske spørsmål er: Trenger vi dette? Bidrar tiltaket til forbedring? Er det gjennomførbart? Får vi lov? De første 
vurderingene rundt et mulig prosjekt gjøres ut fra eierens strategiske plan og ambisjonsnivå. Mange eiere har ikke 
kompetanse til å gjennomføre disse analysene selv og ofte vil de første rådgiverne bli kontrahert for å bidra til 
utredninger.  Gjennomføringsstrategi eller entrepriseform er ennå ikke avgjort. 
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STEG 2 – PROGRAM OG KONSEPTUTVIKLING 
Formål: Konstatere om tiltaket er gjennomførbart og avgjøre hvilken prinsippløsning som er mest hensiktsmessig. 
Typisk input: Forretningsplan for virksomheten. Foreløpig forretningsplan for tiltaket (begrunnelse og strategiske mål – Business case) 
og behovsanalyse knyttet til tiltaket. 

Kjerneprosesser 

Eierperspektivet Utrede muligheter og forutsetninger. Leie eller eie? Konkretisere mål, rammer og 
suksesskriterier for prosjektet. 

Leveranser Alternativanalyser.   Finansiell ramme.  Overordnet gjennomføringsmodell. Eventuell 
konseptvalgutredning (KVU). Oppdatert forretningsplan. 

Brukerperspektivet Utarbeide program (funksjons- og/eller romprogram). Utrede alternative handlinger og deres 
konsekvenser, inkludert nullalternativet. Skisseprosjekt (illustrert program). Avklare 
prinsippvalg (konseptvalg). 

Leveranser Funksjonsprogram. Konseptdokumentasjon. Skisser og illustrasjoner. 

Utøvendeperspektivet Utarbeide grov definisjon av omfang. Utvikle første rammeplan for gjennomføring. 

Leveranser Foreløpige styringsdokumenter 

Offentlig perspektiv Gjennomgang av arealplaner. Tidlig avklaring og vurdering av myndighetskrav. Eventuelt 
konseptvalg-utredning (KVU) og KS1 før avslutning. 

Leveranser Store offentlige prosjekter: KVU og KS1-rapport.  

Viktige hjelpeprosesser: Utvikle prosjektmål (samfunnsmål, effektmål og resultatmål). Omsette behovet i et program og 
kostnadsestimat. Utrede alternative konsepter. Nytte/kostnadsvurderinger. Vurdere lokalisering og tomt. Forberede gjennom-
føringsstrategi, inkludert overleverings- og risikohåndteringsstrategi. Utforme ytelses-beskrivelser, ansvar- og ytelses-matriser, og 
teknisk- og kommunikasjons-strategi. 

Ledelsesprosesser 

Planlegging Oppdatere og detaljere overordnet prosjektplan. Eventuelt planprogram. 

Anskaffelser Etablere en foreløpig innkjøpstrategi av tjenester og gjennomføringsmodell. Evt. OPS velges 
nå. Forberede kontraktstruktur (KNS) og organisasjonsstruktur (ONS). Fortsette med å samle 
prosjektteamet, for eksempel kontrahere arkitekt og rådgivere etter behov.  

Kommunikasjon Etablere en plan for kommunikasjon og informasjonshåndtering. Etablere foreløpig BIM-
strategi og krav. Bruke BIM til å visualisere mulige alternativer 

Utsjekk for 
levedyktighet- Økonomi 

Grove kostnadsestimat og nyttevurderinger. Bruk av LCC/LCA til å understøtte viktige valg 
mellom alternativer. Forberede en FDV (Forvaltning-Drift-Vedlikehold) strategi 

Utsjekk for 
levedyktighet- Miljø 

Sjekk at levedyktighet er med i mulighetsstudiet, med vurderinger som energi og 
klimapåvirkninger. Vurdere eventuelt bruk av BREEAM eller andre sertifiseringsordninger. 
Forberede en miljøstrategi 

Utsjekk for 
levedyktighet- Sosialt 

Vurdere positive og negative fordelingseffekter av tiltaket og kartlegge interessenters 
posisjoner og påvirkning til/fra prosjektet. Involvere relevante interessenter. SHA-målsetting 
og ambisjoner. 

Typisk output: Konklusjon på om tiltaket er gjennomførbart. Vurdering av hvilket konsept (prinsippløsning) som best tilfredsstiller 
eierens forretningsplan og brukernes behov. Konklusjon om hvorvidt en går videre og hvilket konsept som skal utvikles. 

Kommentar: Basert på behov utredes forskjellige konsepter og programmer som tilfredsstiller behovet. I dette steget skal det 
gjennomføres forskjellige analyser og konseptutredninger slik at den beste prinsippløsningen identifiseres og det besluttes om man vil 
gå videre med prosjektet, med foreløpige konkretiseringer av omfang, pris og kvalitet. Typisk vil flere rådgivere komme inn her. 
Alternative løsninger skisseres og presenteres for valg av konsept. I dette steget fastlegges overordnet gjennomføringsstrategi inkludert 
anskaffelsesstrategi. Eventuell OPS modell må nå være bestemt. Eventuell samspillsentreprise bør også vurderes i dette steget. 
Underlaget fra Steg 2 blir underlag for samhandling med eieren. Handlingsrommet må identifiseres og vurderes, inkludert om det finnes 
økonomisk forsvarlige tiltak.  Typiske spørsmål er: Trenger vi dette? Bidrar tiltaket til forbedring? Er det gjennomførbart? Får vi lov? De 
første vurderingene rundt et mulig prosjekt gjøres ut fra eierens strategiske plan og ambisjonsnivå. Mange eiere har ikke kompetanse til 
å gjennomføre disse analysene selv og ofte vil de første rådgiverne bli kontrahert for å bidra til utredninger.  Gjennomføringsstrategi 
eller entrepriseform er ennå ikke avgjort. 
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STEG 3 – BEARBEIDING AV VALGT KONSEPT 
Formål: Utvikle prinsippene for teknisk løsning og realistiske strategier og planer for tiltaket slik at endelig beslutning om 
iverksetting kan tas på et riktig grunnlag. 

Typisk input:  
Konseptdokumenter (valgt prinsippløsning), programmet (hva som skal utvikles), skisser og illustrasjoner, 
funksjonsprosjekt (kapasiteter), styringsdokumenter (foreløpig gjennomføringsstrategi). 

Kjerneprosesser 

Eierperspektivet Klarlegging av konsekvenser av tiltaket. Bekreftelse av forretningsplan – valg og prioritering 
av styringsparametere. 

Leveranser Grunnlag for endelig beslutning om investering, kostnadskalkyle, finansieringsplan, kontrakts- 
og organisasjonsstruktur. Oppdatert forretningsplan.  

Brukerperspektivet Konkretisering og verifisering av krav og behov. Gjennomføre utredning av funksjoner og 
løsninger med nødvendig detaljeringsgrad.  

Leveranser Romprogram. Forprosjektdokument. 

Utøvendeperspektivet Konkretisere og verifisere rammer og planer for gjennomføring. 

Leveranser Gjennomføringsmodell med planer for gjennomføring, skissert løsning for byggemetode, 
tekniske føringer. 

Offentlig perspektiv Gjennomføre evt. reguleringsprosess og konsekvensutredning. Lage rammesøknad. Eventuelt 
KS2 før avslutning. 

Leveranser Reguleringsplan, rammesøknad. Evt. konsekvensutredning. Større offentlige prosjekter: KS2 

Viktige hjelpeprosesser: Stille krav som legger til rette for funksjonstesting. Oppdatere gjennomførings-strategi 
inkludert overleverings- og risikohåndterings-strategier. Kontrahere eventuelle 3. parts konsulenter, og vurdere 
forsknings- og utviklings muligheter. Vurdere byggestrategi (eventuelt prefabrikasjon) og byggbarhet.  

Ledelsesprosesser 

Planlegging Oppdatere prosjektplanen. Utvikle en prosjekteringsplan og gevinstrealiseringsplan. 

Anskaffelser Oppdatere innkjøpsstrategien i henhold til gjennomføringsmodellen. Fortsette å samle 
prosjektteamet, eventuelt kontrahere supplerende spesialrådgivere. Hvis samspillsentreprise 
eller totalentreprise kontraheres også entreprenør i dette steget. Kontraktsoppfølging. 

Kommunikasjon Videreutvikle strategien for kommunikasjon og informasjonshåndtering, samt å definere 
roller i forhold til dette. Verifisere BIM-strategi og etablere modell for prosjektering, bygging 
og drift. 

Utsjekk for 
levedyktighet- Økonomi 

Mer detaljert kostnadsestimat for investering og drift. Sørge for at prøvedrift etc kommer 
med i kontraktene. Verifisert lønnsomhetsanalyse og årskostnadsberegning.  

Utsjekk for 
levedyktighet- Miljø 

Sjekk at en preanalyse av levedyktighet er gjennomført i henhold til krav og at eventuelle 
avvik er meldt inn. Lage miljøoppfølgingsprogram. 

Utsjekk for 
levedyktighet- Sosialt 

Følge opp relevante interessenter. Planlegge for sikker og etisk produksjon. Utvikle SHA-plan. 

Typisk output: Endelig omfang for løsning (funksjoner og rom). Konkret gjennomføringsplan og kostnadsoverslag 
(periodisert budsjett). Endelig beslutning om å finansiere og gjennomføre prosjektet. 

Kommentar/eksempler: I forprosjektet detaljerer man det valgte konseptet. Programmet detaljeres til romnivå, 
løsninger kontrolleres slik at man er trygg på at prosjekt kan realiseres. Kalkylene detaljeres og kvalitetssikres. Det lages 
modeller/tegninger som representerer de viktigste valgene for prosjektet. I tilfelle totalentreprise blir entreprenør 
kontrahert på grunnlaget av resultatet fra dette steget.  I en samspillsentreprise blir dette steget brukt til å utvikle 
prosjektet i fellesskap. Leveransen fra dette steget danner grunnlaget for å fortsette samhandlingen eventuelt som en 
totalentreprise eller utførelsesentreprise (kontraktsform besluttes ved utgangen av steget). Slutten av dette steget er 
normalt siste mulige tidspunkt for å avlyse prosjektet. 
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STEG 4 – DETALJPROSJEKTERING 
Formål: Utvikle tilstrekkelig detaljert og kvalitetssikret arbeidsunderlag slik at sikker og rett utførelse er mulig. 
Typisk input:  
Vedtatt løsning (omfang) og gjennomføringsstrategi med tilhørende kostnad, tidsplan, kvalitet og usikkerhet. 
Leverandørers detaljerte system- og produktinformasjon. 

Kjerneprosesser 

Eierperspektivet Sørge for at nødvendige ressurser og kompetanse er på plass for å sikre at prosjektet kan 
utvikles i henhold til forretningsplan og sikre at gevinstene kan realiseres. Ta nødvendige 
beslutninger undervegs. 

Leveranser Prosjektplan for produksjon, overlevering og ibruktakelse. Oppdatert forretningsplan. 

Brukerperspektivet Sikre at krav og behov er ivaretatt i prosjekteringen. 

Leveranser Spesifikasjon av løsning (arbeidsunderlag) 

Utøvendeperspektivet Klargjøre hva som skal utføres og hvordan (utførendes mobiliseringsfase). Sikre 
ressurstilgang.  

Leveranser Produksjonsunderlag, planer for kvalitet, tid og gjennomføring.  

Offentlig perspektiv Avklare ansvar og sikre samsvar mellom prosjektert løsning og premisser. 

Leveranser Ansvarsrett, byggesøknad, samsvarserklæring (Prosjektering) 

Viktige hjelpeprosesser: 
Oppdatere gjennomførings-strategi inkludert strategi for overlevering og risikohåndtering.  Oppdatere prosjektets 
gjennomføringsplan, byggestrategi inkludert rekkefølge og SHA-plan. Utarbeide byggesøknader og gjennomføre 3. parts 
kontroller.  
Ledelsesprosesser 

Planlegging Oppdatere prosjektplanen. Følge opp prosjekteringsplanen. Etablere en produksjonsplan.  

Anskaffelser Oppdatere innkjøpsstrategien. Planlegge og etablere produksjons- og leveranseteamet.  
Kontraktsoppfølging. 

Kommunikasjon Bruke strategien for kommunikasjon og informasjonshåndtering, med revisjoner etter behov.  
Komplett BIM for koordinering, kollisjonskontroll, fremdriftssimulering (4D) og 
kostnadskontroll (5D). 

Utsjekk for 
levedyktighet- Økonomi 

Detaljert kostnadsestimat investering og drift basert på konkrete avklaringer.  

Utsjekk for 
levedyktighet- Miljø 

Lage avfallsplan for prosjektet. Sjekk at detaljer vedrørende bygningsfysikk er gjennomgått 
med hensyn til lufttetthet, kuldebroer og lignende. 

Utsjekk for 
levedyktighet- Sosialt 

Prosjektere inn sikkerhet for bygging og drift i løsningene. Sørge for universell utforming. 

Typisk output:  
Riktig og omforent underlag for å produsere tiltaket til rett kvalitet og tid. Tilstrekkelig detaljert plan for gjennomføring. 

Kommentar/eksempler:  
I dette steget skal det produseres underlag for produksjon. Dette gjøres av rådgivere og/eller leverandører. I en 
utførelsesentreprise lages underlaget ferdig som BIM eller beskrivelse og tegninger som entreprenørene priser. Ideelt 
sett er disse tegningene så komplett at de kan bygges etter, men vanligvis må de justeres slik at de stemmer med 
entreprenørenes valg av utstyr. I en totalentreprise eller en samspillsentreprise lages produksjonsunderlaget i tett 
samarbeid med underentreprenørene og leverandørene. I totalentrepriser overlates ansvaret for dette til 
totalentreprenøren. 
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STEG 5 – PRODUKSJON OG LEVERANSER 
Formål: Gjennomføre leveransen i henhold til planer og intensjoner, sikkert og med rett utførelse første gang. 
Typisk input:  
Produksjonsunderlag og planer for gjennomføring. 

Kjerneprosesser 

Eierperspektivet Sørge for at nødvendige ressurser og kompetanse er på plass for å sikre at prosjektet er i 
henhold til forretningsplan. Ta nødvendige beslutninger undervegs. 

Leveranser Statusrapport i henhold til styringsparametere. Oppdatert forretningsplan. 

Brukerperspektivet Sikre at krav og behov ivaretas under bygging. Testing av komponenter og systemer – 
godkjenning av tester. Planlegge driften. 

Leveranser "Som bygget"-dokumentasjon - spesifikasjon av bygget løsning 

Utøvendeperspektivet Administrere prosjekterings-, produksjons- og leveranseteamet, inkludert byggeplassbesøk 
og fremdriftsoppfølging. Styre fysisk produksjon og montasje. Levere i henhold til mål og 
rammer.  

Leveranser Leveranse av fysisk utførelse og dokumentasjon. Prestasjonsmålinger 

Offentlig perspektiv Avklare ansvar og sikre samsvar mellom premissdokumenter og faktisk produserte løsninger. 

Leveranser Søknad om ferdigattest 

Viktige hjelpeprosesser: 
Oppdatere miljøstrategi, byggestrategi og SHA-plan. Implementere overleveringsstrategien inkludert en avtale om 
underlag for opplæring, drift og vedlikehold, og fremtidige driftsavtaler.  

Ledelsesprosesser 

Planlegging Følge opp prosjekteringsplanen og produksjonsplanen. Oppdatere og detaljere plan for 
overlevering og prøvedrift. 

Anskaffelser Kontrahere produksjons- og leveranseteamet i tilfelle utførelsesentrepriser. 
Kontraktsoppfølging. 

Kommunikasjon Bruke strategien for kommunikasjon og informasjonshåndtering, med revisjoner etter behov. 
Oppdatere BIM med endringer og informasjon fra leverandører.  

Utsjekk for 
levedyktighet- Økonomi 

Produksjonskalkyle - sjekke samsvar med forutsetninger og antakelser fra tidligere steg. Følge 
opp prosjektøkonomi undervegs.  

Utsjekk for 
levedyktighet- Miljø 

Sikre at viktige momenter vedrørende levedyktighet er gjennomgått med entreprenørene. 
Sørge for gode systemer for å følge opp lufttetthet, kuldebroer og bygningsdetaljer. 

Utsjekk for 
levedyktighet- Sosialt 

Sikre en prosess som gir sikker og etisk råvareleveranse og produksjon.  

Typisk output:  
Produksjonen gjennomføres i henhold til planer og avtalte kvaliteter. Som byggets dokumentasjon og FDV-
dokumentasjon. 

Kommentar/eksempler:  
Prosjektet gjennomføres på bakgrunn av underlaget produsert av rådgivere – enten underlagt byggherren eller 
totalentreprenøren. I dette steget er det viktig å sikre at det blir produsert FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og 
vedlikehold) for løsningen, og at driftsorganisasjonen mobiliserer for å ta imot leveransen når steget er ferdig. 
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STEG 6 – OVERLEVERING OG IBRUKTAKELSE 
Formål: Overlevere feilfritt prosjekt og sikre at alle systemer er riktig innstilt til den tilsiktede bruken. 
Typisk input:  
Dokumentasjon på at leveransen er komplett, testet og at rett kvalitet er oppnådd. 

Kjerneprosesser 

Eierperspektivet Vurdere om bygget tilfredsstiller forretningsplanen. Aksept av tester og prøvedrift.  

Leveranser Produktevaluering i henhold til prosjektmål. Verifisering av Forretningsplan. Overta ansvar for 
forvaltning. 

Brukerperspektivet Opplæring av brukere (både driftspersonell og sluttbrukere). Fase inn bygget i virksomheten. 
Prøvedrift. Evaluering av resultatet.  

Leveranser FDV dokumentasjon inkludert FVD-plan, Gjennomført opplæring. Overta ansvar for drift. 

Utøvendeperspektivet Iverksette korrigerende tiltak ved avvik/mangel på aksept. Kontraktavslutning. 

Leveranser Prosessevaluering. Sluttoppgjør. 

Offentlig perspektiv Sende inn dokumentasjon 

Leveranser Ferdigattest mottatt. 

Viktige hjelpeprosesser: 
Gjennomføre aktivitetene i overleveringsstrategien. Opplæring. 
Funksjonstesting, bruksevaluering.  

Ledelsesprosesser 

Planlegging Følge opp plan for overlevering og prøvedrift.      Oppdatere plan for gevinstrealisering. 

Anskaffelser Avslutte prosjektkontrakten(e). Viktig å være nøye i kontraktavslutningen, dokumentere 
samsvar, ikke ta over for tidlig. 

Kommunikasjon Sikre overføring av informasjon til brukere. Komplett "som bygget" modell. 

Utsjekk for 
levedyktighet- Økonomi 

Sluttføring av prosjektøkonomien, ferdigkalkyle. 

Utsjekk for 
levedyktighet- Miljø 

Sikre at alle viktige momenter om levedyktighet er gjennomført og dokumentert.  

Utsjekk for 
levedyktighet- Sosialt 

Veldokumentert, sikker og etisk overlevering og ibruktakelse. 

Typisk output:  
Produksjonen er ferdig og kvaliteten sjekkes ut ved funksjonstester, prøvedrift og kontroller. Brukere tar resultatet i bruk 
og får sine første erfaringer med å bruke det. Det store spørsmålet besvares: ble det slik som intensjonen var i 
forprosjektet? 

Kommentar/eksempler: Prosjektet er ferdig bygd og skal overleveres til eier og brukere. Brukere flytter inn og tilpasser 
sin virksomhet i bygget. FDV-dokumentasjonen sammen med opplæring skal gjøre driftsorganisasjonen i stand til å 
forvalte bygget på en god måte. En må sikre at FDV-dokumentasjonen er en brukerhåndbok, ikke en stabel produktark. 
Sørge for samspill mellom driftssystem og forvaltningssystem. Noen eiere forlanger at bygget skal dokumenteres via 
prøvedrift før de endelig tar over ansvaret. Slutten av dette steget er ofte for dårlig definert. Dette må ha fokus i 
arbeidet når kontrakt inngås.  
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STEG 7 – BRUK OG FORVALTNING 
Formål: Sikre teknisk god og økonomisk drift som tilfredsstiller behovene til bruker av prosjektet og gir tilsiktet effekt.  
Typisk input:  
Komplett FDV dokumentasjon. Testresultater og verifikasjoner. Erfaringer fra bruk. 

Kjerneprosesser 

Eierperspektivet Realisere gevinst på investeringen i form av utnyttelse (forbedrede tjenester) og/eller 
leieinntekter. Forvaltning av bygget eller anlegget. Eventuelt etter-evaluering 
samfunnsøkonomi (evt. nytte/kost beregninger). 

Leveranser Etter-evaluering av forretningsplan. Etablering av finansiell dekning for investeringen.  

Brukerperspektivet Ivareta brukskvalitet. Evaluere og måle forbedringer, bruksegenskaper og brukertilfredshet.  

Leveranser Bruksevalueringer (Post Occupancy Evaluation). Måleresultat. Driftsevalueringer. 

Utøvendeperspektivet Sikre optimal drift. Testing og kontroll i henhold til kontrakt.  

Leveranser Avslutning av garantiansvar. 

Offentlig perspektiv Oppfølging av driftstillatelser, konsesjoner etc. 

Leveranser Evalueringsrapporter. 

Viktige hjelpeprosesser: 
Lukke eventuelle punkter i forhold til overleverings-strategien. Evaluering av resultatmål, effektmål og samfunnsmål. 
Oppdatere "som-bygget", BIM og FDV-underlag i henhold til ombygginger og bruk av bygget. Dokumentere ytelse og 
effekt. 
Ledelsesprosesser 

Planlegging Iverksette gevinstrealiseringsplan. 

Anskaffelser Følge opp eventuelle driftskontrakter og garantiperiode.  

Kommunikasjon BIM av bygget i bruk. Oppdatere BIM for ombygginger. 

Utsjekk for 
levedyktighet- Økonomi 

Følge opp driftsøkonomien, dokumentere nivå reell driftskostnad mot prosjektert nivå 
driftskostnad. 

Utsjekk for 
levedyktighet- Miljø 

Dokumentere energiforbruket og CO2-belastningen. 
 
 

Utsjekk for 
levedyktighet- Sosialt 

Sørge for etisk og sikker drift og bruk.  

Typisk output:  
FDV dokumentasjon oppdateres jevnlig. Dokumenterte bruks- og driftserfaringer. 

Kommentar/eksempler: Bruken og den kommersielle driften av bygget er som forutsatt. Bygget vedlikeholdes periodisk, 
og det gjennomføres utskiftninger av teknisk utstyr i henhold til normal slitasje og levetid. Utvikling av virksomhetene 
gjør over tid at det igangsettes mindre og større ombygginger av bygget. Dette dokumenteres ved oppdatering av FDV-
dokumentasjon og BIM.  
Profesjonell forvaltning er en egen profesjon som er avgjørende for dette steget. Se egne standarder, f.eks. NS-EN 
15221-serien, ISO 41000 Facilities Management integrated Management System - Requirements (with guidance for use). 
Dette er ikke dekket her.  
Ved større endringer av virksomheten som påvirker det kommersielle aspektet av bygget for eiere og brukere bør det 
settes i gang en behovsanalyse, slik som beskrevet i Steg 1. Dette er starten på et nytt investeringstiltak. Dersom salg er 
det aktuelle forretningsformålet, eller behovet eller bæreevnen opphører, går en videre til Steg 8 Avvikling. 
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STEG 8 – AVVIKLING 
Formål: Levedyktig og forsvarlig avslutning av eierskapet eller byggets bruksperiode. 
Typisk input:  
Endring i forretningsdrift (bortfall/endring av behov, bortfall av levedyktighet). Lønnsomhetsvurderinger vedrørende 
videre eierskap og drift. 

Kjerneprosesser 

Eierperspektivet Føre sluttregnskap og utføre analyser. 

Leveranser ROI (Return on Investment). Endelig verifisering av forretningsplan for tiltaket. 

Brukerperspektivet Opphør av drift 

Leveranser Drift opphørt. Forpliktelser kvittert ut. 

Utøvendeperspektivet Avhending av bygg, eventuelt tomt, og opphør av forpliktelser. 

Leveranser Komplett dokumentasjon på avhending. 

Offentlig perspektiv  

Leveranser Tinglyst salg, dokumentavgift mm gjort opp. 

Viktige hjelpeprosesser: 
Engasjement av rivefirma. Planlegging av sikker og miljøriktig riving/resirkulering/gjenbruk. 
Engasjere bistand til avhending. Planlegging av salg, markedsføring av eiendommen 
Ledelsesprosesser 

Planlegging Planlegge salg eller rivning. 

Anskaffelser Kontrahere megler for avhending (salg), eller riveentreprenør for fjerning av eksisterende 
konstruksjoner.  

Kommunikasjon Overføring av BIM til eventuell ny eier. 

Utsjekk for 
levedyktighet- Økonomi 

Markedsvurdering, salgspris.  

Utsjekk for 
levedyktighet- Miljø 

Sikre miljøriktig rivning og resirkulering av materialer. 

Utsjekk for 
levedyktighet- Sosialt 

Sikre etisk og sikker rivning og/eller avhending av eiendommen. 

Typisk output:  
Ved salg skal all relevant dokumentasjon for å ivareta levedyktighet følge over til ny eier.  
Ved avvikling (fjerning/rivning) er dokumentasjon på miljøeffekt nødvendig, samt dokumentasjon av tomtens 
beskaffenhet med tanke på fremtidig utnyttelse. 

Kommentar/eksempler:  
Den kommersielle virksomheten i bygget/anlegget (bruken) bortfaller og ny tilsvarende virksomhet er ikke aktuell. Eier 
vurderer ny investering i bygget/anlegget (Steg 1) som uaktuelt eller ulønnsomt for alternativ bruk/ny investering. Da 
peker utviklingen mot avvikling (rivning eller salg/avhending) *. Først da kan en konstatere sikkert hvor god den 
opprinnelige investeringen har vært.  
*For eksempel kan den kommersielle virksomheten ha behov for større lokaler enn tomten tillater, eller konsesjon for 
driften kan gå ut, eller virksomheten gå konkurs etc. Eier/drifter finner at bygget/anlegget er i en forfatning som er for 
dyr å drifte videre/reparere slik at det må rives. Tomten kan brukes til et mer samfunnsnyttig/lønnsomt formål. Eier av 
bygget ønsker ikke å ha bygget i sin portefølje og selger dette til en annen aktør. 
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4 BRUK AV «NESTE STEG» 
I denne delen av veilederen skal vi se nærmere på slektskapet med andre prosjektmodeller, og 
antyde hvordan «Neste Steg» er ment benyttet i den enkelte bedrift og prosjekt. Hovedregelen er 
imidlertid: Tenk sjøl! 

Prosjektmodeller 

Så godt som alle bedrifter og organisasjoner benytter en standardisert inndeling av prosjektfaser og 
inndeling i roller. Argumentene som vanligvis føres for å ha en standardisert modell er som følger: 

• Innføre felles terminologi og begrepsbruk 
• Øke kunnskap og bevissthet hos enkeltpersoner  
• Veilede om hvordan byggeprosjekter skal gjennomføres og klargjøre prosedyrer 
• Sikre at all nødvendige beslutninger tas i rett tid og av de riktige organene 
• Støtte planleggingsarbeidet i hvert enkelt prosjekt og sikre at alle vesentlige oppgaver 

utføres 
• Sikre god informasjonsflyt ved at aktørene har felles forståelse av informasjonsbehovet 
• Sikre god styring og koordinering av prosjektdeltakerne med en felles referanseramme. 

 
Hvorfor introduseres «Neste Steg»? 

Behovet for felles referanseramme er størst der oppgaven skal løses i prosjekter eller samarbeid 
mellom individer fra ulike bedrifter. Dette er spesielt aktuelt i BAE-næringen, som er preget av stor 
grad av spesialisering og samarbeid i prosjekter mellom ulike aktører. «Neste Steg» er en felles 
referansemodell som kan brukes på tvers av hele bransjen. 

Felles fasenorm og individuelle prosjektmodeller 

Hver bedrift og organisasjon har i utgangspunktet ulike behov og preferanser. Derfor blir 
prosjektmodellene ulike. I figur 7 nedenfor er et lite utvalg av ulike modeller for byggeprosesser. 
Noen av disse modellene gjelder innenfor en enkelt organisasjon, mens andre er felles for næringen 
eller flere organisasjoner som samarbeider. Figuren illustrere noen viktige poeng: 

x Det er allerede stor grad av felles struktur i de mange ulike modellene, men graden av 
inndeling varierer. 

x Ulike organisasjoner setter ulike navn på fasene/beslutningene/dokumentene uten 
nødvendigvis å legge ulike ting i det. 

x Noen velger å bruke samme navn på ulike fenomener og bidrar dermed til misforståelser. 
 
Uten en felles referanseramme er det helt naturlig at det blir mange misforståelser og vanskelige 
diskusjoner i BAE-næringen. Dette er en del av bakgrunnen for bransjenormer som RIBA Plan of Work 
og internasjonale standarder som ISO 92481-1.  
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Figur 4 Sammenstilling av ulike fasemodeller. 

Ettersom mye er felles i de ulike prosjektmodellene bør det være mulig å bli enige om en felles 
referanseramme med noen prinsipper og begreper. «Neste Steg» vektlegger følgende overordnende 
prinsipper:  

• Prosjektet må sees i et helhetsperspektiv. Dette betyr at hele livsløpet til resultatet 
(produktet/løsningen) skal være tatt hensyn til i utredninger og beslutninger. Det betyr også 
at alle de fire perspektivene skal være representert i vurderingene; eier-, bruker-, utøvende- 
og offentlig perspektiv. 

• De overordnede stegene skal benyttes som referanseramme i beskrivelse av overordnede 
beslutningsprosesser, definisjon av prosjekter, gjennomføringsmodeller, 
prosjektorganisasjoner og oppgavebeskrivelser. 

• Informasjonsflyten er det bærende elementet i en god beslutnings- eller prosjektprosess. 
Derfor skal informasjonsleveransene og koordineringsrollene som er identifisert i normen 
sikres i alle beslutningsprosesser og prosjekter.  

• Fremtiden er digital og alle definisjoner av informasjonselementer, dokumenter etc. må ta 
utgangspunkt i digital utarbeidelse og distribusjon.  

• God koordinering og effektivt samarbeid forutsetter at alle partene i et BAE-prosjekt forstår 
og bruker den felles referanserammen, og de definisjoner og betegnelser som blir avtalt som 
felles i enkeltprosjekter. 

 
Hvordan bruke en fasenorm? 

«Neste Steg» skal benyttes som utgangspunkt for å definere bedriftens prosjektmodell, og beskrive 
prosjektets gjennomføringsmodell. «Neste Steg» kan også brukes som en felles referanse for flere 
organisasjoner som samarbeider i et prosjekt. 

Fordi det er forskjell på prosjekter og bedrifter vil det være behov for tilpasninger. «Neste Steg» 
åpner altså for at aktørene skal kunne:  

x Velge å detaljere mer (eller mindre) så lenge de prinsipielle overgangene kan kjennes igjen 
x Legge til egen forklarende tekst til elementene i prosessen 
x Legge til egne definisjoner av roller for de som er involvert i prosjektene 
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x Legge til egne definisjoner av hvilken dokumentasjon som kreves for de enkelte beslutninger, 
godkjenninger, oppgaver som inngår i prosjektmodeller, prosedyrer, planverk og 
prosjektgjennomføring 

x Skalere opp eller ned til den aktuelle størrelse og kompleksitet i situasjonen. Noen 
eksempler: Én person kan inneha flere roller, eller flere personer kan dele på en rolle. Et 
dokument kan dekke flere informasjonsbehov, eller et informasjonsbehov kan dekkes av 
flere dokumenter.  

x Utvikle en egen grafisk profil og visuell framstilling av egen prosjektmodell 
 
«Neste Steg» kan ikke erstatte god planlegging og styring, men gjør det lettere å oppnå god 
planlegging og styring.  

Fordelene når en felles fasenorm er implementert 

Å ha en felles referanseramme gir åpenbare fordeler i samarbeid. Dersom alle aktørene som er 
involvert i et byggeprosjekt forholder seg til samme beslutningspunkter på overordnet nivå og 
rollene som er definert i fasenomen vil dette:  

x Redusere antall misforståelser og øke produktiviteten. 
x Hjelpe til å fase inn partene på riktig tidspunkt. 
x Tydeliggjøre premisser og sørge for at leveranser kommer til rett tid.  
x Redusere venting, feilretting og sløsing. 
x Mer effektiv kommunikasjon og tilgjengelig informasjon, når den digitale informasjonsflyten 

som er forutsatt fungerer.  
x Gjøre det enklere for BAE-næringen å ta i bruk og utnytte internasjonale standarder. 
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5 BAKGRUNN OG VIDERE UTVIKLING 
 

Bakgrunn 

En arbeidsgruppe ved NTNU tilknyttet BAE-programmet i Prosjekt Norge har på oppdrag fra Norsk 
Eiendom og Bygg21 laget et forslag til et felles rammeverk for byggeprosesser. Arbeidsgruppen har 
bestått av Ole Jonny Klakegg (Institutt for bygg, anlegg og transport), Vegard Knotten (Institutt for 
byggekunst, prosjektering og forvaltning), Nils Olsson (Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk), 
Geir Karsten Hansen (Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning), Jardar Lohne (Institutt 
for bygg, anlegg og transport), og Anita Moum (Fakultet for arkitektur og billedkunst). 

Norsk Eiendom, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, Statsbygg, Difi og Bygg21 har i fellesskap 
ønsket å få utviklet et rammeverk for bruk av investorer og entreprenører i sine bestillinger. 
Følgende beskrivelse oppsummerer bakgrunnen for initiativet (Kopiert inn fra bestillingen fra Bygg21, 
e-post 30.01.2015): 

«Byggenæringens produktivitet er hemmet av mangelfull og dårlig samhandling. Norske 
byggekostnader er høye, og i utakt med internasjonal kostnadsutvikling innen bygg. Forskning og 
andre lands erfaringer dokumenterer at verdibasert samhandling fører til bedre bygg og lavere 
kostnad. Verdibasert samhandling kjennetegnes av at leverandørenes kompetanse verdsettes og 
anvendes på en måte som kan forbedre prosjektet uten unødig kostnadskonsekvens. Da er det viktig 
at utvikler og produsent kan fase inn rådgivere og leverandører i rett tid. Det er behov for å være 
presis i angivelsen av når den enkeltes bidrag skal fases inn i prosjektet, også i tilknytning til de 
konkurransene som utlyses for å kvalifisere leverandører. Til dette trengs en velegnet og allment bruk 
spesifikasjon av prosjektets ulike faser.» 

Utviklingsprosessen og høringene i 2015 

Utkast til Bygg21 Fasenormen ble presentert første gang på Byggedagene 17. mars 2015. Denne 
første betaversjonen ble samtidig lagt ut på Bygg21 og BAE-programmets hjemmesider på internett 
for å være tilgjengelig for alle som ønsket å ha innflytelse på utviklingen. I tiden etter Byggedagene 
kom det inn en rekke innspill og henvendelser fra enkeltpersoner med interesse for problematikken 
som en slik fasenorm løfter opp. I parallell med denne uformelle og åpne «høringen» tok 
arbeidsgruppen selv kontakt med sentrale aktører og gjennomførte egne møter med Building 
SMART, DiBK, SamBIM-prosjektet, BAE-rådet og Difi. Alle disse møtene ga viktige innspill og idéer til 
det videre arbeidet. Den første utviklingsperioden kulminerte med et åpent høringsmøte i Oslo 1. 
juni 2015.  

Når alle disse mangfoldige innspillene var samlet tok arbeidsgruppen sommeren til hjelp for å 
komme frem til en ny versjon som hadde tatt opp i seg essensen av tilbakemeldingene. Ikke alle 
innspill var mulig å kombinere med fasenormens grunnleggende idé og det konseptet som var valgt, 
men de bidro likevel til modning av tanken og forståelsen av responsen på en slik felles 
referanseramme. Arbeidsgruppen leverte sitt nye utkast i månedsskiftet august-september 2015.  

Referansegruppen, bestående av eierne: Bygg21, Norsk Eiendom, Difi og Entreprenørforeningen Bygg 
Anlegg (EBA), sammen med Statsbygg, fulgte utviklingen hele veien og flere referansegruppemøter 
ble avholdt i løpet av utviklingsperioden. Disse diskusjonene var meget nyttige for arbeidsgruppen og 

Side 210 av 666



 
 

27 
 

bidro til å styrke kvaliteten i produktet. Samtidig har fasenormen vært presentert i flere møter og 
fora med debatt rundt prinsippene den legger til grunn. Noen endringer ble derfor implementert 
også etter overleveringen i august og det endelige produktet fra NTNU/Prosjekt Norge forelå i 
oktober 2015.   

 
Forholdet til internasjonal utvikling 
Norsk BAE-næring er på mange områder langt fremme, for eksempel teknologisk, både når det 
gjelder byggeteknikk og bruk av informasjonsteknologi.  På andre områder er vi ikke like nær teten. 
Implementeringen av felles fasenormer som RIBA Plan of Work er et eksempel. Andre land har hatt 
større fokus på dette og mer ressurser til slik utvikling. Nå har vi derimot startet arbeidet, og det skal 
ikke så mye til for å ta inn på teten dersom BAE-næringen samarbeider.  
 
Områder der Norge er langt fremme inkluderer utviklingen av BIM standarder, digitalisering av 
arbeidsprosesser og digital saksbehandling av byggesaker. Her har Norge kommet i posisjon til å 
kunne lede an i utviklingen. Aktører som BuildingSMART Norge, Standard Norge og Direktoratet for 
byggkvalitet har satt Norge på kartet og i front av utviklingen internasjonalt.  
 
Her kommer fokuset på informasjonsflyt inn som det sentrale poenget. Et felles rammeverk samler 
en viktig del av strukturen som skal til for å lykkes med å bedre informasjonsflyten. Det som må 
komme i tillegg er enhetlige standarder for informasjonsledelse (information management). Det 
innebærer hvilken informasjon som skal utveksles og på hvilket format, slik at informasjonssikkerhet 
blir ivaretatt. I utviklingen av dette rammeverket har et viktig poeng vært å legge til rette for, og 
støtte denne utviklingen, uten å legge inn detaljer i «Neste Steg» som vil være til hinder for denne 
utviklingen.  
 
Norge deltar i utviklingen av internasjonale standarder som skal løfte digitaliseringen av 
arbeidsprosesser til et nytt nivå. I Storbritannia har de allerede en serie standarder (BS 1192-serien) 
som dekker informasjonsbruk, forvaltning i utbyggingsprosjekter, overgang mellom bygging og drift, 
og informasjonssikkerhet. Denne serien utvikles nå til globale (ISO) standarder. De globale 
standardene kan bli adoptert som europeiske standarder (CEN) og dermed bli norske standarder.  
 
Norsk BAE-næring burde benytte seg av muligheten og implementere et felles rammeverk for 
byggeprosesser, samtidig som de engasjerer seg i utvikling og implementering av standardene for 
informasjonsledelse. Da spår vi et løft for aktørene i norsk BAE-næring i form av økt produktivitet og 
internasjonal konkurranseevne.  
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6 VEDLEGG 

6.1 VEDLEGG 1 - ORD OG UTTRYKK, FORKORTELSER 
 

Ord Forklaring 
Aktør En ansvarlig enhet (organisasjon, juridisk enhet) som tar på seg en aktiv rolle i et 

byggeprosjekt. 

BAE-næringen Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæringen. Alle aktører som inngår i byggeprosesser på 
profesjonelt grunnlag: eiere/investorer/byggherrer, utøvende arkitekter og rådgivere, 
produsenter og tjenesteleverandører til byggeprosjekter og montasjefirmaer, 
utstyrsutleiefirma, entreprenører. 

Beslutningspunkt Et definert tidspunkt da en viktig beslutning skal tas. Beslutningspunkter krever at 
nødvendig dokumentasjon om målene, løsningen og planene for gjennomføring er 
tilgjengelig. Beslutningspunkter er framoverskuende. Se også milepæl. 

BIM Building Information Model – Digital modell av den framtidige løsningen. Innholdet i en 
digital modell kan være alt fra begrenset til kun visuell informasjon (3D-tegninger) til 
altomfattende (komplett) informasjon om alle sider ved bygget og byggeprosessen, 
inklusive drift. 

Byggeprosess Prosessen å begrunne, planlegge, prosjektere, bygge og ta i bruk et fysisk produkt (bygg 
eller anlegg) fra idéen er utløst av et behov til effekten av resultatet er innkassert.  

Bærekraft Å imøtekomme dagens forbruksbehov uten å forringe mulighetene for kommende 
generasjoner til å få dekket sine. Tre bærekraftdimensjoner må alltid ivaretas: økonomi, 
miljø og sosiale hensyn. Dette er alles ansvar. 

Effekt Den tilsiktede virkningen som et tiltak har for brukerne.  

Entreprisemodell En prinsipiell deling av hovedoppgaver mellom sentrale aktører i gjennomføringen av et 
byggeprosjekt – f.eks. hovedentreprise, totalentreprise. Se også gjennomføringsform. 

Fase Se steg. Faser skiller seg fra steg ved å være låst i en fast sekvens. 

Forretningsplan tiltak Dette dokumentet konkretiserer begrunnelsen for å iverksette tiltaket og målsettingene 
med det. Det må underbygge hvorfor investeringen er i samsvar med eierens strategi 
(forretningsplan bedrift) og hvor ønskelig den er (uttrykt ved lønnsomhet eller andre 
suksesskriterier). Dette dokumentet kalles ofte Business Case. 

Gjennomføringsform Kombinasjon av angrepsmåte, kontraheringsform, entreprisemodell og bruk av 
kontrakter som uttrykker valgt strategi for gjennomføring av et prosjekt. 

Gjennomføringsmodell En prinsipiell fremstilling av prosjektets valgte gjennomføringsform. 

Informasjon Data som kan fortolkes meningsfylt ut fra den situasjon eller kontekst de settes i. For at 
informasjon skal være klar og entydig må regler for tolking og bruk av data være kjent.  

Informasjonsflyt Prosessen å utveksle informasjon mellom aktørene etter behov. Moderne 
informasjonsflyt bygger på en logikk der data (informasjon) finnes og distribueres i digital 
form (modell) og må hentes av den som skal bruke den (pull-strategi) i stedet for at 
informasjonen sendes ut av noen (push-strategi).  
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Ord Forklaring 
Informasjonsledelse Den totale løsningen for håndtering av informasjon i organisasjonen for å nyttiggjøre seg 

kunnskap på best mulig måte. Et sentralt tema er ledelsesmessige utfordringer og bruk 
av informasjonsteknologi og informasjonssystemer i en virksomhet. 

Konsept En tenkt løsning på et problem, en prinsippløsning. Ordet er flertydig og kan forekomme 
både på et svært overordnet nivå og på mer detaljert nivå. 

Levedyktighet Investeringstiltakets (prosjektets) evne til å tilfredsstille kravet om bærekraft. 

Milepæl Et definert tidspunkt da en definert tilstand er oppnådd, for eksempel en plan godkjent, 
en leveranse er fullført, en tillatelse oppnådd. Oppnådd tilstand og samsvar må 
dokumenteres. Milepæler er bakoverskuende. Se også beslutningspunkt. 

Mål Beskrivelse av hva prosjektet skal levere. Målet skal beskrive en oppnådd tilstand. Mål 
defineres på flere nivåer, typisk på eier- eller samfunnsnivå, på effektnivå og på 
resultatnivå.  

Oppgave En tidsmessig avgrenset oppgave som utføres innenfor et steg. 
 

Produktivitet Uttrykk for hvor effektivt ressurser omsettes til resultater. Kan måles på mange ulike 
måter.  

Prosess Med prosess peker vi på at det er nødvendig med iterasjoner, modning og revurdering av 
innholdet i dokumenter undervegs slik at liknende oppgaver utføres flere ganger for å 
komme frem til det endelige resultatet. En byggeprosess er ikke en ren sekvensiell 
prosess, selv om ordet steg og bildet av stegene etter hverandre kan minne om det.  
 

Prosjekt Et tiltak som har karakter av et engangsforetagende med et gitt mål og avgrenset 
omfang, som gjennomføres av en temporær organisasjon innenfor en tids- og 
kostnadsramme. Prosjektgjennomføringen inkluderer steg 4, 5 og 6 i «Neste Steg». 

Prosjektorganisasjon De rollene som defineres og bemannes spesifikt for å gjennomføre et prosjekt. 
Inkluderer alle roller og ansvar som faller inn under prosjektleders ansvarsområde.  

Resultat Den løsningen som planleggingen eller utførelsen frembringer, enten digitalt, på papiret 
eller i fysisk form.  

RIBA PoW RIBA Plan of Work – en britisk bransjenorm utviklet spesielt for arkitektprofesjonen og 
generelt for byggeprosjekter. Har inntatt en dominerende posisjon i britisk byggenæring 
og har stor internasjonal innflytelse. Den norske «Neste Steg» er inspirert av RIBA PoW. 

Rolle En definert posisjon, kan kjennes igjen på ansvarsområdet, eller oppgavene som følger 
med. En aktør kan ha flere roller. «Neste Steg» omtaler roller på to nivå: overordnede 
roller på organisasjonsnivå er implisitt definert gjennom de ulike perspektivene. Rollene 
på personnivå defineres eksplisitt i del 2. 

Steg En sekvens av prosjektutviklingen – kan kjennes igjen ved sitt start- og sluttpunkt (kjente 
beslutningspunkter), nivået på modning av resultatet (løsningen) og som tidsperiode i en 
overordnet framdriftsplan (milepæler). 

Strategisk plan Forretningsplan for bedriften som uttrykker hvordan eier skal drive sin virksomhet mot 
suksess på lang sikt. Ethvert investeringstiltak må forankres i dette strategiske 
perspektivet. 
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Ord Forklaring 
Suksess Oppnåelse av et mål eller formål. Graden av suksess avhenger av hvordan tiltakets 

egenskaper måles opp mot de definerte suksesskriteriene.  

Tidligfase Utviklingen gjennom utrednings- og planleggingsfasene frem til endelig beslutning om å 
finansiere og gjennomføre prosjektet. Tidligfase inkluderer steg 1, 2 og 3 i «Neste Steg».  

Tiltak En inngripen som skal løse et problem eller utløse potensialet i en idé. Oftest en 
investering, og i denne sammenhengen typisk i form av et bygg eller et anlegg. 

Virkning Konsekvens av et tiltak. Samlet virkning inkluderer alle konsekvenser, ønskede eller ikke, 
for alle interessenter. 
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6.2 VEDLEGG 2 - ROLLEDEFINISJONER I NESTE STEG 
 

Rolle Forklaring Begrunnelse 

Oppdragsgiver Eiers representant, Byggherre, 
Tiltakshaver. 

Entydig plassering av hvem som 
forplikter den som eier resultatet og 
sikrer finansieringen.  

Brukerkoordinator Bruker er en som skal bruke og/eller 
drifte resultatet som prosjektet 
utvikler og leverer. Brukerkoordinator 
er den som representerer brukerne. 

Skal sikre at brukernes interesser og 
medvirkning blir ivaretatt i 
prosjektet.  

Prosjektleder Prosjektets operative leder. Sørger 
for at de definerte prosjektmålene 
nås i rett tid, til rett kostnad og med 
rett kvalitet, samtidig som resultatet 
er levedyktig. 

Entydig plassering av ansvaret for å 
gjennomføre prosjektet. Ansvarlig for 
at både brukshensyn og 
produksjonshensyn blir tatt med i alle 
prosjektets faser 

Prosjektleder prosjektering / 
Prosjekteringsansvarlig 

Ivaretar byggherrens og 
brukerorganisasjonens interesser og 
mål i forhold til prosjekteringen som 
foregår i alle fasene i prosjektet, også 
utførelsesfasen.  

Kort og godt ansvarlig for å finne den 
rette løsningen i et livsløpsperspektiv. 
Dette gjør vedkommende til en viktig 
koordinatorrolle mellom eier, bruker 
og utførende uansett 
gjennomføringsmodell. 

Prosjektleder bygging / Byggeleder Ivaretar byggherren og brukernes 
interesser og mål i produksjonen. 

Organiserer nødvendig organisasjon 
av fagbyggeledere og kontrollører for 
oppfølging. 

Prosjekteringsgruppeleder / 
Prosjekteringsgruppekoordinator 
(PGK) 

En del av prosjekteringsgruppas 
organisasjon og har det overordnede 
ansvaret for at prosjekterings-
leveransen er i henhold til 
kontraktens krav. 

Koordinerer de ulike prosjekterende 
sin innsats slik at alle leveranser blir 
levert korrekte, komplette og i rett 
tid.  

Grensesnittansvarlig Grensesnittansvarlig skal ta tak i 
problemstillinger som ikke kan løses 
innenfor et team/oppgave.  Må 
forhandle med de andre 
grensesnittansvarlige som blir berørt 
om konsekvensene. 

Ansvarlig overfor prosjekterings-
ansvarlig for at løsning finnes på tvers 
av involverte team/oppgaver og at 
konsekvensen fanges opp i planer og 
gjennomføring. Kvalitetssikringsrolle 
internt i hvert team. Kan ivaretas av 
oppgaveleder i mange tilfeller. 

Prosjektinformasjonsleder Ansvarlig for avklaring av alle 
filhåndterings- og dokument-
styringstemaer i prosjektet. Han/Hun 
sikrer at all informasjon er i samsvar 
med standarder og at hver modell 
eller fil er godkjent som «egnet til 
formålet». 

Premissgiver på tvers av alle 
involverte organisasjoner/team.  

BIM koordinator Ansvarlig for at det blir etablert en 
konsistent måte å utarbeide 
prosjektmodellering gjennom hele 
prosjektorganisasjonen. Hun/Han 
koordinerer prosjektets behov for IT-
løsninger, BIM-standard og metode, 
oppdaterer prosedyrene for dette og 
er ansvarlig for samsvar med disse 
standardene og metodene. 

Kvalitetssikringsrolle på tvers av alle 
involverte organisasjoner/team. 

BIM-leder Sikrer at alle modeller (BIM) og 
tegninger blir levert til prosjektet 
med de avtalte IT-løsninger, og i 
samsvar med de avtalte BIM-

Kvalitetssikringsrolle internt i hvert 
team. 
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Rolle Forklaring Begrunnelse 
standardene og metodene som er 
avtalt i prosjektet. 
 

Produksjonsleder En del av produksjonsgruppas 
organisasjon (entreprenører og 
leverandører) og har det 
overordnede ansvaret for at den 
fysiske leveransen er i henhold til 
kontraktens krav. 

Koordinerer de ulike produserende 
og leverandørers innsats slik at alle 
leveranser blir levert korrekte, 
komplette og i rett tid. 

Oppgaveleder  
(oppdragsansvarlig/fagansvarlig/bas) 

Ansvarlig for produksjonen av 
resultat som knytter seg til den 
aktuelle oppgaven i sitt team 
(prosjekterings- eller 
produksjonsteam). 

Ansvarlig for den aktuelle oppgaven 
som skal løses. Ansvarlig rolle internt 
i hvert team. 
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6.3 VEDLEGG 3 - SAMVIRKE AV ROLLER I VERDIKJEDEN 
Fasenormen er et rammeverk for verdiskapende og effektivt samspill. Det er et hierarkisk samvirke 
mellom verdikjedens deltakere og roller, som kan deles i 3 hovedgrupper: 

1.     Oppdragsgiver (representerer og forplikter eiere og brukere) 
2.     Prosjektledelse (tar ansvar for helheten på tvers av leverandørgrupper) 
3.     Leverandør (teamene som i praksis utøver sine fag)  

 

Figuren over identifiserer de viktigste lederoppgavene som normalt forekommer. 

Oppdragsgiver: Ethvert tiltak har en hensikt knyttet til bruk over tid, og har alltid en oppdragsgiver 
knyttet til eier og investorrollen. Oppdragsgiver er tiltakets primære kunde. Oppdragsgiver og bruker 
kan gjerne være samme person, slik det ofte er i boligsektoren og for næringsvirksomheter som eier 
egne lokaler. Oppdragsgiver er drevet av bruksverdier og økonomisk lønnsomhet. En rekke 
virksomheter, som bank, finans, advokater, megler og andre rådgivere har sterke knytninger til 
oppdragsgiver. 

Prosjektledelse: Ethvert tiltak har en ledelse med ansvar for helheten. En rolle som ofte innehas av 
oppdragsgivers organisasjon, eller delegert til innleide ressurser. Prosjektledelsen har tatt på seg 
totalansvaret for prosjektets resultat, hvor prosjektleder er virksomhetsleder og resultatansvarlig. 
Ved bruk av totalansvarlige entreprisemodeller som OPS er det naturlig at totalansvarlig 
prosjektleder kommer fra OPS leverandørens organisasjon(er). De lederoppgavene som prosjektets 
ledelse skal dekke er sammensatt. Oppgaver som må dekkes uavhengig av om ledelsen er én eller 
flere personer. Ledelsens delansvar delegeres ofte til en av leverandørene, for eksempel når ansvar 
som PL. Prosjektering er gitt prosjektets arkitekt og rådgivende ingeniører.  
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Leverandør: Ethvert tiltak skal planlegges, prosjekteres og produseres i tråd med oppdragsgivers 
bestilling og innenfor gjeldende lover og regler. Leverandøren(e) er drevet av prosjektets 
fortjenestemargin og produktivitet. Uavhengig av entrepriseform må leverandørene samvirke på en 
rasjonell og verdiskapende måte.  

Alle medvirkende i tiltaket har egen nytte av et verdiskapende og effektivt samspill i arbeidet med å 
realisere prosjektets mål og hensikt. Neste Steg er en felles referanse og veileder for å få til et 
verdiskapende samspill i praksis.  

 
Vedlegget er utarbeidet av: 
 
Sverre Tiltnes  
Direktør 
Bygg21 
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Saksnummer Utvalg Møtedato 
048/17 Planteknisk utvalg 21.03.2017 
 
 
Godkjenning av møteprotokoll fra Planteknisk utvalgs møte 14.02.17 
 
Protokoll fra forrige møte legges frem for endelig godkjenning. 
 
Protokoll fra forrige møte godkjennes. 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
520896 Protokoll - Planteknisk utvalg - 14.02.17 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Utvalg: Planteknisk utvalg 
Møtedato: 14.02.2017 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt: Kl. 11:00 - 16:35 
Sak – fra / til: 017/17 – 042/17 
 
 
Følgende medlemer møtte: Parti 
Anders Ege AP 
Roger Sæstad AP 
Tove Helen Løyning AP 
Cecilie Bruvik Kristensen FrP 
Astrid Hetland Robertson H 
Kjell Vidar Nygård H 
Lilly Remme Brunel H 
Per Arne Sandvold KrF 
Sølvi Ege KrF 
Tor Olav Gya SP 
 
 

Forfall Parti Følgende vara møtte Parti 
Dag Rune Skår FrP Roald Eie FrP 

 
Følgende varamedlemmer 
møtte i enkeltsak: 

Parti Merknad 

 
 
 
Merknader til møtet: 
- Kommunalsjef teknisk orienterte om organisering av teknisk avdeling i tiden 1100-1130. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kjell Vidar Nygård  
Utvalgsleder Leif E. Broch 
 Utvalgssekretær 
 
 
  

 

EIGERSUND KOMMUNE 
Planteknisk utvalg 
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Saksliste 
Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 

017/17 
Reviderte gebyrer etter plan- og bygningsloven, lov om 
eierseksjoner og forskrift om begrensning av forurensning - 
byggesak 

Åpen 

018/17 Revidering av gebyrregulativet 2017 for kommunale vann- og 
avløpstjenester Åpen 

019/17 Prioritering av tiltak ved tildeling av motkonjunkturmidler til 
Eigersund kommune Åpen 

020/17 Eigerøy skole, Beliggenhet Åpen 

021/17 Godkjenning av møteprotokoll fra Planteknisk utvalgs møte 
17.01.17 Åpen 

022/17 Reguleringsendring Møgedalsvannet hyttefelt gnr. 100 bnr. 3 
m.fl. 2. gangsbehandling Åpen 

023/17 Detaljregulering for boliger gnr. 2 bnr. 24, 34, 43, 45 og 78 m.fl. 
- Færevik, Ørnekula 2. gangsbehandling Åpen 

024/17 Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr. 
43 bnr. 2, 3 og 5 og gnr. 44 bnr. 13 – Erik Shelby Åpen 

025/17 
Klage på avslag på søknad om deling av driftsenhet – fradeling 
av gnr. 67 bnr. 1 fra  driftsenheten  gnr. 68 bnr. 5, 6 og gnr. 67 
bnr. 1 – Astri Helleren, Drangeveien 242, 4376 Helleland 

Åpen 

026/17 Ny behandling av klagesak - bruk av ru kledning gnr. 13 bnr. 
1459 - Janus Franciszek Hebel, Kirkegaten 27 Åpen 

027/17 Klage -tillatelse til oppføring av naust gnr. 8 bnr. 407 - Geir 
Amaliksen, Fuglodden Åpen 

028/17 Klage - bruksendring fra 1 boenhet til 2 boenheter gnr. 49 bnr. 
93 - Kurt Helland, Skrafjellveien 6 Åpen 

029/17 
Klagebehandling - overtredelsesgebyr - leilighet som tilbygg til 
bolig samt bruksendring -  gnr. 45 bnr. 29 - Vassbø forskaling, 
Lagårdsveien 28, Lagård 

Åpen 

030/17 
Klagebehandling - avslag på søknad om dispensasjon for 
oppføring av båthus gnr. 8 bnr. 406 - Svein-Atle Vinningland, 
Fugloddveien, Eigerøy 

Åpen 

031/17 Høringsuttalelse - søknad om driftskonsesjon Hovland 
industriområde - gnr. 8 bnr. 440m.fl. - T. Holand Maskin AS, Åpen 

032/17 Høringsuttalelse: forslag til omklassifisering av fylkesveier i 
Eigersund kommune Åpen 

033/17 Søknad om dispensasjon - tilbygg fritidsbolig - hagestue gnr. 18 
bnr. 89 - Johan Bjerkreim, Dyrnesveien 43, Dyrnes Åpen 

034/17 
Søknad om dispensasjon - tilbygg produksjonsbygg samt 
sprengning/planering gnr. 7 bnr. 36 - Egersund Net AS, 
Svanavågen 30, Eigerøy 

Åpen 

035/17 
Søknad om dispensasjon og byggetillatelse for riving 
eksisterende bolig og oppføring ny bolig med uthus/garasje Fv 
44 gnr. 60 bnr. 864 - Svein Helvig, Hellviksveien 25 

Åpen 

036/17 Søknad om dispensasjon - riving av bolig og oppføring av ny 
bolig gnr. 12 bnr. 426 og 431 - Øvre Prestegårds vei 21 Åpen 

037/17 2.gangsbehandlnig - tilbygg/påbygg næringslokaler gnr. 13 bnr. 
778 - Tengs Bakeri & Konditori AS, Gamle Sokndalsveien 36 Åpen 

038/17 2. gangsbehandling - søknad om dispensasjon - deling gnr. 7 
bnr. 90 og 156 - Sørvest Holding AS, Svanavågveien, Eigerøy Åpen 

039/17 Ny 2.gangsbehandling - dispensasjon - flytebrygger og 
parkeringsplass gnr. 47 bnr. 719 - Astrid Bjørg Eie, Launesveien Åpen 
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040/17 2.gangsbehandling - dispensasjon garasje gnr. 5 bnr. 2 - Anne-
Helene Bertelsen Tengesdal, Stie 55 Åpen 

041/17 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 14.02.17 Åpen 
042/17 Spørsmål og orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 14.02.17 Åpen 
 
 
Planteknisk utvalg i perioden 2015 - 2019 
 
Leder Kjell Vidar Nygår (H) 
Nestleder Roger Sæstad (AP) 
 
Arbeiderpartiet 
Roger Sæstad 
Tove Helen Løyning 
Anders Ege 

1. Anna Nodland 
2. Oddvar Amundsen 
3. Mirjam Mong-Olsen 
4. Leif Espnes 
5. Unn Therese Omdal.  
 

Høyre 
Kjell Vidar Nygård 
Astrid H Robertson 
Lilly Remme Brunel 

1. Tommy Gunvaldsen 
2. Morten Garpestad 
3. Camilla Litsheim Refsland 
4. Anja Hovland 
5. Arne Stapnes 
 

Fremskrittspartiet 
Dag Rune Skaar 
Cecilie Bruvik Kristensen 

1. Roald Eie 
2. May Helen Hetland Ervik 
3. Jan Aksel Skadberg 
4. Ronny Hovland 
 

Kristelig Folkeparti 
Per Arne Sandvold 
Sølvi Ege 

1. Edmund Iversen 
2. Lise Karin Lode 
3. Tommy Hetland 
4. Alf Tore Sæstad 
 

Senterpartiet 
Tor Olav Gya 

1. Ellen Marie Serigstad Ege 
2. Ivar Tore Storhaug 
3. Karl Inge Hyggen 
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017/17 Reviderte gebyrer etter plan- og bygningsloven, lov om eierseksjoner 
og forskrift om begrensning av forurensning - byggesak 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:  
 
Gebyrregulativet vedtas som framlagt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 33-1, 32-8, lov om eierseksjoner § 7 og 
forskrift om begrensning av forurensning § 52a 
 
14.02.2017 Behandling i Planteknisk utvalg 
 
Votering: 
Rådmannens innstiling enstemmig vedtatt. 

 
PTU- 017/17 Vedtak: 
 
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:  

 
Gebyrregulativet vedtas som framlagt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 33-1, 32-8, lov om 
eierseksjoner § 7 og forskrift om begrensning av forurensning § 52a. 
 

Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
018/17 Revidering av gebyrregulativet 2017 for kommunale vann- og 
avløpstjenester 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
Gebyrregulativet for vann- og avløpsgebyrer for 2017 vedtas brukt i Eigersund kommune. 
 
Kommunestyret vedtar gebyrregulativet for vann- og avløpsgebyrer i Eigersund kommune i henhold 
til Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 2 og 3, samt etter Forskrift om vann og avløpsgebyr i 
Eigersund kommune. 
 
14.02.2017 Behandling i Planteknisk utvalg 
 
Votering: 
Rådmannens innstiling enstemmig vedtatt. 
 
PTU- 018/17 Vedtak: 
 
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 

 
Gebyrregulativet for vann- og avløpsgebyrer for 2017 vedtas brukt i Eigersund kommune. 
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Kommunestyret vedtar gebyrregulativet for vann- og avløpsgebyrer i Eigersund kommune i 
henhold til Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 2 og 3, samt etter Forskrift om vann 
og avløpsgebyr i Eigersund kommune. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
  
 
 
 
019/17 Prioritering av tiltak ved tildeling av motkonjunkturmidler til 
Eigersund kommune 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Rådmannen foreslår at følgende tiltak prioriteres: 

· Rehabilitering Tengsareidveien 3, tiltak etter tilsyn, diverse, kr. 0,8 mill 
· Rehabilitering Brannstasjon, rådhuset, tiltak etter tilsyn, diverse, kr. 0,6 mill 
· Rehabilitering Brannstasjon, tiltak etter tilsyn, etablering av tilfredsstillende 

garderobefasiliteter (ren og skitten sone), kr. 6,0 mill 
· Bruviksveien 11 a og b, familieleiligheter, ferdig prosjektert, kr. 3,0 mill 
· Skolekjøkkenet, Grøne Bråden skole, diverse, kr. 1,0 mill 
· Langevannsveien 17-19, 21-23,25-27, vask og maling, 0,5 mill 
· Personalrommet på Bekkefaret - Lagård sykehjem, 0,25 mill 

 
14.02.2017 Behandling i Planteknisk utvalg 
 
• Nye dokumenter i saken: Behandling og vedtak fra felles brukerutvalg og levekårsutvalget. 
 
Følgende forslag ble foreslått av Kjell Vidar Nygård (Høyre) 
"Følgende tiltak prioriteres, sum 12 150 000,- 

• Tengsareidveien, kr. 800 000,- 
• Rehabilitering brannstasjon, kr. 600 000,- 
• Bruviksveien 11 a-b, kr. 3 000 000,- 
• Skolekjøkken Grøne Bråden skole, kr. 1 000 000,- 
• Langevannsveien 17-19 maling, kr. 500 000,- 
• Personalrom, Bekkefaret, Lagård sykehjem, kr. 250 000,- 
• Skolekjøkken Husabø SFO, kr. 1 500 000,- 
• Fyrlyssenteret, kr. 1 500 000,- 
• Hellvik skole vask og maling, kr. 700 000,- 
• Rundevoll barneskole, kr. 500 000,- 
• Helleand skole, kr. 1 800 000,-" 

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

 
PTU- 019/17 Vedtak: 
 
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 

Følgende tiltak prioriteres, sum 12 150 000,- 
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• Tengsareidveien, kr. 800 000,- 
• Rehabilitering brannstasjon, kr. 600 000,- 
• Bruviksveien 11 a-b, kr. 3 000 000,- 
• Skolekjøkken Grøne Bråden skole, kr. 1 000 000,- 
• Langevannsveien 17-19 maling, kr. 500 000,- 
• Personalrom, Bekkefaret, Lagård sykehjem, kr. 250 000,- 
• Skolekjøkken Husabø SFO, kr. 1 500 000,- 
• Fyrlyssenteret, kr. 1 500 000,- 
• Hellvik skole vask og maling, kr. 700 000,- 
• Rundevoll barneskole, kr. 500 000,- 
• Helleand skole, kr. 1 800 000,- 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 
020/17 Eigerøy skole, Beliggenhet 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Det bygges ny Eigerøy skole på samme sted som dagens skole er plassert. 
2. Reguleringsplan justeres i tråd med ny plassering. 

 
08.02.2017 Behandling i Felles brukerutvalg 
 
HANNE BERG foreslo: 
"Saken tas til orientering. 

Felles Brukerutvalg opprettholder tidligere vedtak der en forutsetter at gymsal blir bygget i den nye 
skolen." 

VOTERING: 
Bergs forslag enstemmig vedtatt. 

 
BRU- 010/17 Vedtak: 
 

1. Saken tas til orientering. 
2. Felles Brukerutvalg opprettholder tidligere vedtak der en forutsetter at gymsal blir bygget i 

den nye skolen. 
 

Vedtaket er enstemmig. 

Det var 5 medlemmer til stede under behandlingen. 

 
14.02.2017 Behandling i Planteknisk utvalg 
 
• Nye dokumenter i saken: Behandling og vedtak fra felles brukerutvalg og levekårsutvalget. 
 
Følgende forslag ble foreslått av Cecilie Bruvik Kristensen (Fremskrittspartiet) 
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"Det løsningsforslag som plankomiteen og arbeidsgruppen kom med før jul velges, med forbehold 
mot den informasjon som fremkommer i utvalgsmøtene frem til kommunestyrets behandling av 
saken." 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 9 mot 2 stemmer for Kristensens forslag. (FrP) 

 
PTU- 020/17 Vedtak: 
 
Planteknisk utvalg innstiller til formanskapet: 
 

1. Det bygges ny Eigerøy skole på samme sted som dagens skole er plassert. 
2. Reguleringsplan justeres i tråd med ny plassering. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

 
 
 
021/17 Godkjenning av møteprotokoll fra Planteknisk utvalgs møte 17.01.17 
 
Protokoll fra forrige møte godkjennes. 
 
14.02.2017 Behandling i Planteknisk utvalg 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 

 
PTU- 021/17 Vedtak: 
 

Protokoll fra forrige møte godkjennes. 
 

Vedtaket er enstemmig. 

 
 
 
022/17 Reguleringsendring Møgedalsvannet hyttefelt gnr. 100 bnr. 3 m.fl. 2. 
gangsbehandling 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Forslag til endring av detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse ved Møgedalsvatnet gnr. 100 bnr. 3 
mfl. med kart datert 23.04.15 sist revidert janaur 2017 og bestemmelser sist revidert 23.01.17 vedtas 
med følgende endringer: 
 
Kart  

1. Hensynssone flom for Møgedalsvatnet jfr. aktosmhetskart fra NVE innarbeides i planen. 
2. Hytter, parkeringsplasser må påføres korrekt nummerering jfr. dobbeltnummerering.  
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Andre forhold 
3. Tiltakshaver må oppdatere planbeskrivelsen i tråd med endelig planutkast før planen 

kunngjøres. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10 
 
14.02.2017 Behandling i Planteknisk utvalg 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
PTU- 022/17 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til endring av detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse ved Møgedalsvatnet gnr. 100 
bnr. 3 mfl. med kart datert 23.04.15 sist revidert janaur 2017 og bestemmelser sist revidert 
23.01.17 vedtas med følgende endringer: 
 

Kart  
1. Hensynssone flom for Møgedalsvatnet jfr. aktosmhetskart fra NVE innarbeides i planen. 
2. Hytter, parkeringsplasser må påføres korrekt nummerering jfr. dobbeltnummerering.  

Andre forhold 
3. Tiltakshaver må oppdatere planbeskrivelsen i tråd med endelig planutkast før planen 

kunngjøres. 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
023/17 Detaljregulering for boliger gnr. 2 bnr. 24, 34, 43, 45 og 78 m.fl. - 
Færevik, Ørnekula 2. gangsbehandling 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Forslag til detaljregulering for boliger, småbåtanlegg, molo m.m gnr. 2 bnr 24,34, 43, 45 og 78 m.fl. - 
Færevik, Ørnekula med kart sist revidert 25.01.2017, bestemmelser sist revidert 23.01.2017 og 
planbeskrivelse datert 13.01.2017 vedtas som fremlagt. 
 
Andre forhold: 
Planbeskrivelsen må oppdateres i tråd med fremlagte plan og bestemmelser. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12. 

 
14.02.2017 Behandling i Planteknisk utvalg 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
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PTU- 023/17 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til detaljregulering for boliger, småbåtanlegg, molo m.m gnr. 2 bnr 24,34, 43, 45 og 
78 m.fl. - Færevik, Ørnekula med kart sist revidert 25.01.2017, bestemmelser sist revidert 
23.01.2017 og planbeskrivelse datert 13.01.2017 vedtas som fremlagt. 
 
Andre forhold: 
Planbeskrivelsen må oppdateres i tråd med fremlagte plan og bestemmelser. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12. 

Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
024/17 Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr. 43 bnr. 
2, 3 og 5 og gnr. 44 bnr. 13 – Erik Shelby 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Erik Shelby konsesjon til kjøp av 
gnr./bnr. 43/2,3 og 5 i og 44/13 i Eigersund til en avtalt pris av kroner 5.000.000.  
 
Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven:  
Eiendommen må drives på en landbruksmessig forsvarlig måte innen 1 år. Det er evigvarende 
driveplikt på eiendommen.  
 
 
14.02.2017 Behandling i Planteknisk utvalg 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 
PTU- 024/17 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Erik Shelby konsesjon til 
kjøp av gnr./bnr. 43/2,3 og 5 i og 44/13 i Eigersund til en avtalt pris av kroner 5.000.000.  
 
Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven:  
 
Eiendommen må drives på en landbruksmessig forsvarlig måte innen 1 år. Det er 
evigvarende driveplikt på eiendommen.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
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025/17 Klage på avslag på søknad om deling av driftsenhet – fradeling av gnr. 
67 bnr. 1 fra  driftsenheten  gnr. 68 bnr. 5, 6 og gnr. 67 bnr. 1 – Astri Helleren, 
Drangeveien 242, 4376 Helleland 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Planteknisk utvalg tar ikke klagen til følge, og opprettholder vedtaket i sak PTU-271/16 om å avslå 
søknaden om fradeling av gnr./bnr. 67/1 fra driftsenheten gnr./bnr. 68/5,6 og 67/1 i Eigersund. 
Eiendommene bør eies og drives sammen som en driftsenhet i landbruket.   
 
14.02.2017 Behandling i Planteknisk utvalg 
 
Votering: 
Rådmannens innstiling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU- 025/17 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg tar ikke klagen til følge, og opprettholder vedtaket i sak PTU-271/16 om å 
avslå søknaden om fradeling av gnr./bnr. 67/1 fra driftsenheten gnr./bnr. 68/5,6 og 67/1 i 
Eigersund.  
 
Eiendommene bør eies og drives sammen som en driftsenhet i landbruket.   

 
Vedtaket er enstemmig. 

 
 
 
026/17 Ny behandling av klagesak - bruk av ru kledning gnr. 13 bnr. 1459 - 
Janus Franciszek Hebel, Kirkegaten 27 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage datert 07.12.15 fra Janus Franciszek Hebel på vedtak i sak 
BMD 479/15 datert 27.11.15 om avslag på søknad om bruk av ru kledning på bolighuset på gnr. 13 
bnr. 1459, samt merknader fra Fylkesmannen i Rogaland datert 14.11.16. 

Planteknisk utvalg finner at klagen ikke kan tas til følge da klagen ikke inneholder nye opplysninger 
som ikke var kjent på vedtakstidspunktet.   

Byggesakssjefens vedtak BMD 479/15 av 27.12.15 opprettholdes.  

Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for avgjørelse, jamfør forvaltningslovens § 33. 

 
14.02.2017 Behandling i Planteknisk utvalg 
 
Følgende forslag ble foreslått av Tor Olav Gya (Senterpartiet) 
“Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage av 07.12.15 fra Janus Franciszek Hebel på vedtak BMD 
479/15 av 27.11.15 om avslag på søknad om bruk av ru kledning på bolighuset på gnr. 13 bnr. 1459, 
og har funnet at klagen kan tas til følge da: 
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 - Flere av bygningene i nærheten har ru kledning 
  - Andre har fått tillatelse etter at prinsippvedtak er gjort. 
 
Byggesakssjefens vedtak BMD 479/15 av 27.12.15 omgjøres med den virkning at det tillates bruk av 
ru kledning som omsøkt.  
 
Det er klagerett på nytt vedtak.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 33, plan- og bygningslovens §21-4" 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 6 mot 5 stemmer for Gyas forslag. (Roald Eie (FrP) + H + SP) 

 
PTU- 026/17 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage datert 07.12.15 fra Janus Franciszek Hebel på vedtak i 
sak BMD 479/15 datert 27.11.15 om avslag på søknad om bruk av ru kledning på bolighuset på 
gnr. 13 bnr. 1459, samt merknader fra Fylkesmannen i Rogaland datert 14.11.16. 

Planteknisk utvalg finner at klagen ikke kan tas til følge da klagen ikke inneholder nye 
opplysninger som ikke var kjent på vedtakstidspunktet.   

Byggesakssjefens vedtak BMD 479/15 av 27.12.15 opprettholdes.  

Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for avgjørelse, jamfør forvaltningslovens § 33. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 
027/17 Klage -tillatelse til oppføring av naust gnr. 8 bnr. 407 - Geir Amaliksen, 
Fuglodden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Planteknisk utvalg avviser klage av 11.10.16 fra Bjørn Inge Hovland på vedtak av 23.08.16 som sak 
PTU 187/16 om dispensasjon og tillatelse til oppføring av naust på eiendommen gnr. 8  bnr. 407, da 
klagefristen er oversittet, jamfør forvaltningslovens § 29. 
 
Parter i saken ble underrettet om vedtaket i oversendelsesskriv av 12.09.16, men klagen ble ikke 
overlevert kommunen før 11.10.16, det vil si 29 dager etter skrivet ble avgitt til postoperatør. 
Medberegnet 3 dager til postgang var klagefristen ca. 06.10.16.  
 
Planteknisk utvalg kan heller ikke se at vilkårene for oppreisning skulle være til stede, jamfør 
forvaltningsloven § 31.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36. 
 
14.02.2017 Behandling i Planteknisk utvalg 
 
Votering: 
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Rådmannens innstiling enstemmig vedtatt. 
 
PTU- 027/17 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg avviser klage av 11.10.16 fra Bjørn Inge Hovland på vedtak av 23.08.16 
som sak PTU 187/16 om dispensasjon og tillatelse til oppføring av naust på eiendommen 
gnr. 8  bnr. 407, da klagefristen er oversittet, jamfør forvaltningslovens § 29. 
 
Parter i saken ble underrettet om vedtaket i oversendelsesskriv av 12.09.16, men klagen ble 
ikke overlevert kommunen før 11.10.16, det vil si 29 dager etter skrivet ble avgitt til 
postoperatør.  
 
Medberegnet 3 dager til postgang var klagefristen ca. 06.10.16.  
 
Planteknisk utvalg kan heller ikke se at vilkårene for oppreisning skulle være til stede, jamfør 
forvaltningsloven § 31.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
028/17 Klage - bruksendring fra 1 boenhet til 2 boenheter gnr. 49 bnr. 93 - 
Kurt Helland, Skrafjellveien 6 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klager av 17.10.16 og 06.01.17 fra adv. Grøsfjeld på vegne av 
Kurt Helland vedrørende vedtak om avslag på dispensasjon til å fravike ventilasjonskrav i kapittel 14 i 
TEK10 i anledning bruksendring fra én til to boenheter i enebolig på eiendommen gnr. 49 bnr. 93, og 
har funnet at klagene ikke inneholder opplysninger som ikke var kjent og vurdert på 
vedtakstidspunktet.  
 
Vedtakene av 03.05.16 og 22.11.16 opprettholdes. 
Dette betyr at bruksendringen tillates under forutsetning av uavhengig kontroll av tiltaket og at 
tiltaket etterkommer funksjonskrav i TEK10 §§ 13-1 og 13-2 om ventilasjon. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven § 33. 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for avgjørelse sammen med tidligere vurdert klage på 
vilkår om bruk av uavhengig kontroll. 

 
14.02.2017 Behandling i Planteknisk utvalg 
 
Følgende forslag ble foreslått av Sølvi Ege (Kristelig Folkeparti) 
"Planteknisk utvalg har nøye vurdert klager av 17.10.16 og 06.01.17 fra adv. Grøsfjeld på vegne av 
Kurt Helland vedrørende vedtak om avslag på dispensasjon til å fravike ventilasjonskrav i kapittel 14 i 
TEK10 i anledning bruksendring fra én til to boenheter i enebolig på eiendommen gnr. 49 bnr. 93, og 
har funnet at klagene ikke inneholder opplysninger som ikke var kjent og vurdert på 
vedtakstidspunktet.  
 
Vedtakene av 03.05.16 og 22.11.16 opprettholdes. 
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Dette betyr at bruksendringen tillates under forutsetning at tiltaket etterkommer funksjonskrav i 
TEK10 §§ 13-1 og 13-2 om ventilasjon. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven § 33. 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for avgjørelse sammen med tidligere vurdert klage på 
vilkår om bruk av uavhengig kontroll." 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 10 mot 1 stemme for Eges forslag. (Sølvi Ege KrF) 

 
PTU- 028/17 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klager av 17.10.16 og 06.01.17 fra adv. Grøsfjeld på vegne av 
Kurt Helland vedrørende vedtak om avslag på dispensasjon til å fravike ventilasjonskrav i kapittel 
14 i TEK10 i anledning bruksendring fra én til to boenheter i enebolig på eiendommen gnr. 49 bnr. 
93, og har funnet at klagene ikke inneholder opplysninger som ikke var kjent og vurdert på 
vedtakstidspunktet.  
 
Vedtakene av 03.05.16 og 22.11.16 opprettholdes. 
Dette betyr at bruksendringen tillates under forutsetning av uavhengig kontroll av tiltaket og at 
tiltaket etterkommer funksjonskrav i TEK10 §§ 13-1 og 13-2 om ventilasjon. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven § 33. 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for avgjørelse sammen med tidligere vurdert klage 
på vilkår om bruk av uavhengig kontroll. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 
029/17 Klagebehandling - overtredelsesgebyr - leilighet som tilbygg til bolig 
samt bruksendring -  gnr. 45 bnr. 29 - Vassbø forskaling, Lagårdsveien 28, 
Lagård 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage fra Vassbø forskaling på vedtak om ileggelse av 
overtredelsesgebyr, sakens øvrige dokumenter, og har etter en samlet vurdering ikke funnet å gi 
klagen medhold da det av klagen ikke fremgår vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da det 
vedtaket det klages over ble fattet. 
 
Vedtak fattet den 22.11.16 som sak PTU 279/16 opprettholdes. 
 
Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig klagebehandling. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven §§ 28-36, og plan- og bygningslovens § 32-8 
første ledd bokstav b) og byggesaksforskriften §§ 16-1 (1) bokstav a) punkt 2 og 16-2. 
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14.02.2017 Behandling i Planteknisk utvalg 
 
Følgende forslag ble foreslått av Tor Olav Gya (Senterpartiet) 
"Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage fra Vassbø forskaling på vedtak om ileggelse av 
overtredelsesgebyr, sakens øvrige dokumenter, og har etter en samlet vurdering funnet å gi klagen 
delvis medhold da det av klagen fremgår vesentlige opplysninger som ikke ble tilstrekkelig vektlagt 
da det vedtaket det klages over ble fatet. 

Vedtak fattet den 22.11.16 som sak PTU 279/16 oppheves.  
 
Planteknisk utvalg har kommet til at overtredelsen i form av at Vassbø forskaling støpte vegger før 
det var gitt igangsettingstillatelse til det, er gjort uaktsomt men at overtredelsen ikke er vesentlig. 
 
Ansvarlig utførende var kjent med kravet til søknad om ansvarsrett og igangsettingstillatelse. Det var 
i det minste uaktsomt ikke å huske på dette, og ansvarlig utførende kunne enkelt henvendt seg til 
kommunen for spørsmål.  
 
Planteknisk utvalg vurderer overtredelsen til ikke å være vesentlig, da tiltaket er i samsvar med plan- 
og bygningsloven med tilhørende forskrifter og plangrunnlag. 
 
Planteknisk utvalg fastsetter et overtredelsesgebyr på kr. 10.000,- til Vassbø forskaling for at en 
støpte vegger før det var gitt igangsettingstillatelse.  
 
Ved utmålingen av gebyrets størrelse er følgende vektlagt: 
· at overtredelsen er alvorlig ettersom man på det tidspunkt arbeidene ble utført ikke hadde sendt 

inn nødvendige ansvarsretter for prosjektering og utførelse 
· at foretaket måtte vite at det utførte arbeidet var avhengig av igangsettingstillatelse etter plan- 

og bygningsloven 
· at overtredelsesgebyret ikke skal virke urimelig ut fra overtreders økonomiske situasjon 

 
Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg. 
 
Det er klagerett på det nye vedtaket. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven §§ 28-36, og plan- og bygningslovens § 32-8 
første ledd bokstav b) og byggesaksforskriften §§ 16-1 (1) bokstav a) punkt 1 og 16-2." 
 
Votering: 
Rådmannens innstiling vedtatt med 8 mot 3 stemmer for Gyas forslag. (KrF+SP) 

 
PTU- 029/17 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage fra Vassbø forskaling på vedtak om ileggelse av 
overtredelsesgebyr, sakens øvrige dokumenter, og har etter en samlet vurdering ikke funnet 
å gi klagen medhold da det av klagen ikke fremgår vesentlige nye opplysninger som ikke var 
kjent da det vedtaket det klages over ble fattet. 
 
Vedtak fattet den 22.11.16 som sak PTU 279/16 opprettholdes. 
 
Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig klagebehandling. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven §§ 28-36, og plan- og bygningslovens § 
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32-8 første ledd bokstav b) og byggesaksforskriften §§ 16-1 (1) bokstav a) punkt 2 og 16-2. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 
030/17 Klagebehandling - avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av 
båthus gnr. 8 bnr. 406 - Svein-Atle Vinningland, Fugloddveien, Eigerøy 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage fra Dalane Kreditt og Tomteutvikling AS på vegne av Svein-
Atle Vinningland, søknad om dispensasjon, samt sakens øvrige dokumenter, og har etter en samlet 
vurdering ikke funnet å gi klagen medhold da det av klagen ikke fremgår vesentlige nye opplysninger 
som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet.  
 
Vedtak fattet den 25.10.16 som sak PTU 251/16 opprettholdes. 
 
Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig klagebehandling. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven §§ 28-36, og plan- og bygningsloven §§ 11-6, 12-
4 og 19-2. 

 
14.02.2017 Behandling i Planteknisk utvalg 
 
Følgende utsettelseforslag ble foreslått av Roald Eie (Fremskrittspartiet) 
"Saken utsettes for ny behandling og innhenting av nye opplysninger." 

 
Følgende forslag ble foreslått av Tor Olav Gya (Senterpartiet) 
"Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage fra Dalane Kreditt og Tomteutvikling AS på vegne av Svein-
Atle Vinningland, søknad om dispensasjon, samt sakens øvrige dokumenter, og har etter en samlet 
vurdering funnet å gi klagen medhold da det av klagen fremgår vesentlige opplysninger som ikke ble 
tillagt tilstrekkelig vekt da det vedtaket det klages over ble fattet.Planteknisk utvalg har vært på 
befaring og nøye vurdert søknad om dispensasjon og tillatelse til oppføring av naust med ca. 253 m² 
bruksareal på eiendommen gnr.8 bnr. 406. 
 
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynet bak plan- og bygningslovens 
avstandsbestemmelse §29-4 eller kommuneplanens bestemmelse om størrelse og utforming av 
naust § 2.14m. Dette fordi tiltaket forutsettes oppført med nødvendig brannsikring og videre vil 
størrelsen og høyden samt plassering  på naustet medføre dimensjoner tilpasset funksjonen som 
naust. 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 bygningen har 
en nøktern og lukket utforming som samsvarer med større naustbygninger i området. 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 dispensasjon er klart større enn ulempene da tiltaket tross størrelsen fremstår som 
en naustbygning på lik linje med øvrige naust langs Fuglodden.  
 
Saken sendes på uttale til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune før endelig vedtak 
om dispensasjon fattes. 
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Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven §§ 28-36, samt plan- og bygningslovens § 19-2." 

 
Votering - utsettelseforslag: 
Eies utsettelsesforslag falt med 5 mot 6 stemmer. (FrP+KrF+SP) 

Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 7 mot 4 stemmer for Gyas forslag. (FrP + Sølvi Ege (KrF) + SP) 

 
PTU- 030/17 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage fra Dalane Kreditt og Tomteutvikling AS på vegne 
av Svein-Atle Vinningland, søknad om dispensasjon, samt sakens øvrige dokumenter, og har 
etter en samlet vurdering ikke funnet å gi klagen medhold da det av klagen ikke fremgår 
vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet.  
 
Vedtak fattet den 25.10.16 som sak PTU 251/16 opprettholdes. 
 
Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig klagebehandling. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven §§ 28-36, og plan- og bygningsloven §§ 
11-6, 12-4 og 19-2. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 
031/17 Høringsuttalelse - søknad om driftskonsesjon Hovland industriområde 
- gnr. 8 bnr. 440m.fl. - T. Holand Maskin AS, 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Eigersund kommune har vurdert høringsnotatet og skal påpeke følgende: 
 
Masseuttak og knusing av pukk som selvstendige tiltak er ikke i samsvar med reguleringsplanen. For å 
gjennomføre planen er det imidlertid nødvendig med omfattende planeringsarbeider. 
Planeringsarbeidene må være og må fremstå som tiltakets hovedformål.  
Eigersund kommune legger derfor til grunn at driftskonsesjonen gis på vilkår som ikke strider mot 
byggetillatelser etter plan- og bygningsloven. Dette innebærer blant annet: 
· Konsesjonen tidsbegrenses til 28.03.18. 
· Skråning mot vest på gnr. 8 bnr. 22 skal utføres så skånsomt som mulig for å ivareta estetiske 

hensyn. Inngrepene skal begrenses så mye som mulig og skal i alle tilfelle ikke gå utover 
godkjente snittegninger datert 15.09.13. 

· Skråningen/grense mot gnr. 8 bnr. 22 skal sikres med gjerde. 
· Støy fra anleggsvirksomhten skal ikke overstige følgende grenser: 

Bygningstype Støykrav på 
dagtid 
( LpAeq12h 07-
19) 

Støykrav på kveld 
(LpAeq4h 19-23) 
eller søn-/helligdag 
(LpAwq16h 07-23) 

Støykrav på natt 
(LpAeq8h 23-07) 
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Boliger, fritidsboliger 55 50 35 

Skole, barnehage  50 i brukstid  

 
Videre skal det påpekes at allerede utførte arbeider har vist at foretakets prosjekterte snittegninger 
har vist seg vanskelig å følge opp i praksis. Foretaket har selv vist til at fjellet er vanskelig å arbeide 
med og preget av skjulte slepper. 
Det bør derfor stilles krav til at det må prøvebores og prøvesprenges med jevne intervaller jo 
nærmere eiendomsgrensen arbeidene befinner seg. Arbeidet må altså skje på en måte som 
minimerer risikoen for ytterligere utglidninger av masser fra gnr. 8 bnr. 22 som følge av uvøren 
sprenging/boring på eller i nærheten av eiendomsgrensen. Der det forekommer risiko for utlidninger 
må foretaket selv bære ulempen med dette fremfor at det igjen utføres masseuttak og sikringsarbeid 
på gnr. 8 bnr. 22 i strid med både grunneiers og bygningsmyndighetenes samtykke. 
 
Eigersund kommune tilrår konsesjon med ovennevnte forutsetninger. 

 
14.02.2017 Behandling i Planteknisk utvalg 
 
Følgende forslag ble foreslått av Kjell Vidar Nygård (Høyre) 
"Saken sendes tilbake til administrasjonen. Ved neste gangs behandling settes saken opp for 
befaring." 
 
Votering: 
Nygårds forslag enstemmig vedtatt.  
Rådmannnens innstiling kom dermed ikke til votering. 

 
PTU- 031/17 Vedtak: 
 

Saken sendes tilbake til administrasjonen. Ved neste gangs behandling settes saken opp for 
befaring. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

 
 
 
032/17 Høringsuttalelse: forslag til omklassifisering av fylkesveier i Eigersund 
kommune 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Eigersund kommune har mottatt en høringssak fra Rogaland fylkeskommune vedrørende 
omklassifisering av fylkesveier til kommunale veier. I Eigersund kommune har fylkeskommunen 
foreslått å omklassifiseres 29.707 meter fylkesvei til kommunal vei. 

Eigersund kommune har gjennomgått saken med utgangspunkt i Fylkestinget sitt vedtak om 
inndeling av fylkesveinettet i funksjonsklasser, samt en vurdering opp mot egenskaper og 
funksjoner til dagens kommunale veinett. Med bakgrunn i dette gis det følgende vurderinger: 
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a. Ut fra veienes funksjon og egenskaper, mener Eigersund kommune at følgende veier kan 
vurderes omklassifisert til kommunale veier: 

· Fv53 Mongveien (Mjåvatnet – Mong), lengde 1811 meter. 
· Fv54 Åseveien (Hadland – Åse), lengde 1477 meter. 
· Fv55 Hestnesveien (Lygre – Hestnes), lengde 1651 meter. 
· Fv61 Løyningsveien (Hovland – Løyning), lengde 1215 meter. 
· Fv62 Sletteidveien (Slettebø – Rangå Bru), lengde 2916 meter. 
· Fv78 Drangeveien (Skolpuren – Drange), lengde 2170 meter 

Til sammen 11.240 km. 

b. Ut fra veienes funksjon og egenskaper, mener Eigersund kommune at følgende veier 
fortsatt skal være fylkesveier: 

· Fv57 Nodlandsveien (Skåra – Nordland i Heia), lengde 8381 meter. 
· Fv63 Eigesveien (Gjermestad – Tengesdal), lengde 5105 
· Fv75 Årrestadveien (Årrestad – Terland), lengde 4981 meter. 

Til sammen 18.467 meter. 

c. Gang- og sykkelveier langs fylkesveinettet, som er anlagt for å øke trafikksikkerheten på 
fylkesveiene, bør prinsipielt eies, forvaltes og driftes av fylkeskommunen. Dette bør også 
gjelde for fremtidige gang- og sykkelveier. 

Eigersund kommune har ingen innvendinger mot at fylkeskommunen selv overtar, 
forvalter og drifter følgende gang-/sykkelveier: 
· Kg60 Hovlandsveien (innkjøring gml. ferjeleie – Aker Solutions), lengede 1528 meter. 
· Kg65 Ytstebrødveien (Eigerøy bru – Leidlandsveien), lengde 428 meter. 
· Kg67 Trosavigveien (Busstopp ved fv44 til kryss Hellviksveien), lengde 185 meter 

Til sammen 2.141 meter. 

2. Ved en eventuell omklassifisering fra fylkesvei til kommunal vei forventes det: 
a. at det skal være gjennomført befaring av hver vei. Rogaland fylkeskommune som veieier, 

inviterer Staten Vegvesen og Eigersund kommune til en slik befaring. 
 

b. at Rogaland fylkeskommune kartlegger veielement og utarbeider en tilhørende 
tilstandsvurdering i tråd med NA-rundskriv nr. 97/13. Det skal være enighet om standard 
og hvilke veielement som kommunen skal overta. 

c. at Rogaland fylkeskommune setter opp en langtidsplan for omklassifisering i hver 
kommune. 

d. at veigrunn til aktuelle veier som omklassifiseres overføres til kommunen før veien overtas.   
 

3. Eigersund kommune anmoder Rogaland fylkeskommune om å benytte denne anledningen til å 
gjennomgå og rydde opp i uklare grensesnitt mellom fylkeskommunalt og kommunalt ansvar.  

 
Eigersund kommune ber om at prinsippene i veglovas § 20 legges til grunn for gjennomgangen. 
For Eigersund kommune sin del fremheves spesielt gatelys, ferister med grinder og gjerder, 
venteskur og gang-/sykkelveier.  
 

4. En omklassifisering av fylkesveier til kommunal veier medfører ventelig lavere overføringer fra 
Staten til Rogaland fylke. En omklassifisering vil samlet sett medføre mindre øremerkede midler 
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til det offentlige veinettet i Rogaland, og ved en omklassifisering må kommunene kompensere 
for bortfallet av øremerkede midler. Forslag om omklassifisering harmonerer dårlig med sentrale 
politiske føringer om et «nasjonalt vedlikeholdsløft» som er en økt satsning på vedlikehold av det 
offentlige veinettet for å redusere vedlikeholdsetterslepet. 

 
14.02.2017 Behandling i Planteknisk utvalg 
 
Følgende forslag ble foreslått av Kjell Vidar Nygård (Høyre) 
"Saken trekkes fra sakskartet med bakgrunn i anmodning fra Rogaland Fylkeskommune om dette." 
 
Votering: 
Nygårds forslag enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering. 

 
PTU- 032/17 Vedtak: 
 

Saken trekkes fra sakskartet med bakgrunn i anmodning fra Rogaland Fylkeskommune om dette. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 
033/17 Søknad om dispensasjon - tilbygg fritidsbolig - hagestue gnr. 18 bnr. 
89 - Johan Bjerkreim, Dyrnesveien 43, Dyrnes 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra Thyra og Johan Bjekreim for 
oppføring av hagestue som tilbygg til fritidsbolig på eiendommen gnr. 18 bnr. 89 , sakens øvrige 
dokumenter samt reguleringsplan for Dyrnes - Kvå med tilhørende bestemmelser for området, og har 
etter en konkret vurdering funnet å måtte avslå søknaden. 
 
Hensynet bak regulert størrelsesbegrensing for fritidsboliger på 60m2 blir «vesentlig tilsidesatt», da 
det foreligger et vesentlig avvik ved fritidsbolig med bebygd areal ca. 78m2 nær sjø. Det vises også til 
at reguleringsbestemmelsene er vedtatt forholdsvis nylig av kommunestyret gjennom en bred og 
offentlig høringsprosess der hensynene bak bestemmelsene er vurdert nøye.  
 
Fordelene med dispensasjonen er ikke «klart større» enn ulempene etter en samlet vurdering, 
ettersom det ikke er vist til klare og spesifiserte fordeler for å gi dispensasjon som ikke kan 
påberopes generelt. Ved å eie eiendommen vil en måtte innrette seg etter de begrensninger 
eiendommen også gir med hensyn til fremtidig bebyggelse. De hensyn som 
dispensasjonsbestemmelsen er begrunnet i med hensyn til fleksibilitet gjør seg ikke gjeldende i det 
foreliggende tilfellet. En innvilgelse av dispensasjon vil også kunne føre til forventninger om 
likebehandling for andre eiendommer i planområdet, og dermed føre til liten forutsigbarhet i strid 
med hensikten bak vedtakelsen av reguleringsplanen. Det legges særlig vekt på at 
reguleringsbestemmelsene er vedtatt av kommunestyret etter en bred og offentlig høringsprosess 
der hensynene bak bestemmelsene er vurdert nøye. 
 
Saken må ses i en større sammenheng og eventuelt løses gjennom reguleringsendring. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-4, 19-2 og reguleringsplan for Dyrnes 
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– Kvå. 

 
17.01.2017 Behandling i Planteknisk utvalg 
 
Utsettelsesforslag fra Sølvi Ege (Kristelig Folkeparti) 
"Saken utsettes for befaring." 
 
Votering - utsettelsesforslag: 
Sølvi Eges forslag enstemmig vedtatt. 

 
PTU- 008/17 Vedtak: 
 

Saken utsettes for befaring. 

Vedtaket er enstemmig. 

 
14.02.2017 Behandling i Planteknisk utvalg 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 
PTU- 033/17 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra Thyra og Johan Bjekreim 
for oppføring av hagestue som tilbygg til fritidsbolig på eiendommen gnr. 18 bnr. 89 , sakens 
øvrige dokumenter samt reguleringsplan for Dyrnes - Kvå med tilhørende bestemmelser for 
området, og har etter en konkret vurdering funnet å måtte avslå søknaden. 
 
Hensynet bak regulert størrelsesbegrensing for fritidsboliger på 60m2 blir «vesentlig 
tilsidesatt», da det foreligger et vesentlig avvik ved fritidsbolig med bebygd areal ca. 78m2 
nær sjø. Det vises også til at reguleringsbestemmelsene er vedtatt forholdsvis nylig av 
kommunestyret gjennom en bred og offentlig høringsprosess der hensynene bak 
bestemmelsene er vurdert nøye.  
 
Fordelene med dispensasjonen er ikke «klart større» enn ulempene etter en samlet 
vurdering, ettersom det ikke er vist til klare og spesifiserte fordeler for å gi dispensasjon som 
ikke kan påberopes generelt. Ved å eie eiendommen vil en måtte innrette seg etter de 
begrensninger eiendommen også gir med hensyn til fremtidig bebyggelse. De hensyn som 
dispensasjonsbestemmelsen er begrunnet i med hensyn til fleksibilitet gjør seg ikke gjeldende 
i det foreliggende tilfellet. En innvilgelse av dispensasjon vil også kunne føre til forventninger 
om likebehandling for andre eiendommer i planområdet, og dermed føre til liten 
forutsigbarhet i strid med hensikten bak vedtakelsen av reguleringsplanen. Det legges særlig 
vekt på at reguleringsbestemmelsene er vedtatt av kommunestyret etter en bred og offentlig 
høringsprosess der hensynene bak bestemmelsene er vurdert nøye. 
 
Saken må ses i en større sammenheng og eventuelt løses gjennom reguleringsendring. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-4, 19-2 og reguleringsplan 
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for Dyrnes – Kvå. 

Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
034/17 Søknad om dispensasjon - tilbygg produksjonsbygg samt 
sprengning/planering gnr. 7 bnr. 36 - Egersund Net AS, Svanavågen 30, 
Eigerøy 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Egersund Net AS om dispensasjon fra rekkefølgekrav 
for opparbeiding av kryss i reguleringsbestemmelsenes § 6 ved oppføring av tilbygg til næringsbygg 
samt sprengning/planering av eiendommen gnr. 7 bnr. 36, uttaler fra Statens vegvesen, 
Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune, og har funnet å kunne gi midlertidig 
dispensasjon. 
 
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak rekkefølgekrav i 
reguleringsbestemmelsenes § 6 for utbedring av kryss ved riksvei 502 , da parkering og behov for 
uteareal for øvrig ivaretas innenfor bestemmelsene i reguleringsplanen og plan- og bygningsloven. 
Bebyggelsen på eiendommen er lavere enn planen åpner for. Dette medfører at de samlede 
volumene ikke overstiger planens intensjoner.  
 
Dispensasjonen synes i liten grad å øke belastningen på krysset ved Hovlandsveien ved endring i 
arbeidsstokk fra 11 til 13 årsverk og siden det er et bygg hvis formål blir et supplement til den 
eksisterende virksomheten. Det må videre vektlegges at dispensasjonen kun er midlertidig med den 
følge at tiltakshaver blir refusjonspliktig ved en eventuell senere utbygging av krysset. 
Industriområdet fremstår for øvrig som modent for utbygging, og det er derfor grunn til å tro at 
utbedring av krysset er nært forestående. Det er mer naturlig å stille krav til utbedring av krysset der 
det etableres ny virksomhet eller der utvidelsen er vesentlig. 
 
Tiltaket medfører ikke nevneverdige konsekvenser for opparbeidelse av området for øvrig, og det 
synes derfor ikke nødvendig å utarbeide detaljplan for området. 
 
Tiltaket vil ikke være til nevneverdig ulempe for omgivelsene generelt eller trafikanter spesielt.  
 
Rådmannen finner dermed ikke at det kan legges vekt på Statens vegvesens fraråding av at det gis 
dispensasjon. 
 
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da den økte aktiviteten i 
industriområdet skaper markedsmessige ringvirkninger slik at en større opparbeidelse av 
reguleringsplanen blir mer attraktivt. Den midlertidige dispensasjonen skaper forventninger om at 
det foreligger evne og vilje til anleggsbidrag ved en fremtidig utbedring av krysset.  
 
Videre fremstår dispensasjonen som samfunnsøkonomisk gunstig der de enkelte avvikene fra plan 
isolert sett fremstår som forholdsvis små og til dels uvesentlige. Det vektlegges at det er gitt 
dispensasjon for oppføring av tilbygg til næringsbygg på eiendommen gnr. 7 bnr. 788. 
 
Før det gis midlertidig brukstillatelse skal andel av kostnader vedrørende kryssutbedringer være 
innbetalt/ sikret etter vedtatt kostnadsmessig fordeling  iht vedtak i k-sak 39/16. 
 
Berørte eiendommer for tilbygget må sammenføyes før det søkes om midlertidig brukstillatelse eller 
ferdigattest slik at tilbygget i sin helhet ligger på samme eiendom. 
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Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 
 
Det er klagerett på vedtaket. 

 
14.02.2017 Behandling i Planteknisk utvalg 
 
Votering: 
Rådmannens innstiling enstemmig vedtatt. 
 
PTU- 034/17 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Egersund Net AS om dispensasjon fra 
rekkefølgekrav for opparbeiding av kryss i reguleringsbestemmelsenes § 6 ved oppføring av 
tilbygg til næringsbygg samt sprengning/planering av eiendommen gnr. 7 bnr. 36, uttaler fra 
Statens vegvesen, Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune, og har funnet å 
kunne gi midlertidig dispensasjon. 
 
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak rekkefølgekrav i 
reguleringsbestemmelsenes § 6 for utbedring av kryss ved riksvei 502 , da parkering og 
behov for uteareal for øvrig ivaretas innenfor bestemmelsene i reguleringsplanen og plan- og 
bygningsloven.  
 
Bebyggelsen på eiendommen er lavere enn planen åpner for. Dette medfører at de samlede 
volumene ikke overstiger planens intensjoner.  
 
Dispensasjonen synes i liten grad å øke belastningen på krysset ved Hovlandsveien ved 
endring i arbeidsstokk fra 11 til 13 årsverk og siden det er et bygg hvis formål blir et 
supplement til den eksisterende virksomheten. Det må videre vektlegges at dispensasjonen 
kun er midlertidig med den følge at tiltakshaver blir refusjonspliktig ved en eventuell senere 
utbygging av krysset.  
 
Industriområdet fremstår for øvrig som modent for utbygging, og det er derfor grunn til å tro 
at utbedring av krysset er nært forestående. Det er mer naturlig å stille krav til utbedring av 
krysset der det etableres ny virksomhet eller der utvidelsen er vesentlig. 
 
Tiltaket medfører ikke nevneverdige konsekvenser for opparbeidelse av området for øvrig, og 
det synes derfor ikke nødvendig å utarbeide detaljplan for området. 
 
Tiltaket vil ikke være til nevneverdig ulempe for omgivelsene generelt eller trafikanter 
spesielt.  
 
Rådmannen finner dermed ikke at det kan legges vekt på Statens vegvesens fraråding av at 
det gis dispensasjon. 
 
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da den økte aktiviteten i 
industriområdet skaper markedsmessige ringvirkninger slik at en større opparbeidelse av 
reguleringsplanen blir mer attraktivt. Den midlertidige dispensasjonen skaper forventninger 
om at det foreligger evne og vilje til anleggsbidrag ved en fremtidig utbedring av krysset.  
 
Videre fremstår dispensasjonen som samfunnsøkonomisk gunstig der de enkelte avvikene fra 
plan isolert sett fremstår som forholdsvis små og til dels uvesentlige. Det vektlegges at det er 
gitt dispensasjon for oppføring av tilbygg til næringsbygg på eiendommen gnr. 7 bnr. 788. 
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Før det gis midlertidig brukstillatelse skal andel av kostnader vedrørende kryssutbedringer 
være innbetalt/ sikret etter vedtatt kostnadsmessig fordeling  iht vedtak i k-sak 39/16. 
 
Berørte eiendommer for tilbygget må sammenføyes før det søkes om midlertidig 
brukstillatelse eller ferdigattest slik at tilbygget i sin helhet ligger på samme eiendom. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 
 
Det er klagerett på vedtaket. 

Vedtaket er enstemmig. 

 
 
 
035/17 Søknad om dispensasjon og byggetillatelse for riving eksisterende 
bolig og oppføring ny bolig med uthus/garasje Fv 44 gnr. 60 bnr. 864 - Svein 
Helvig, Hellviksveien 25 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra Bolig Partner AS på vegne av Svein 
Helvig om dispensasjon for rivning av gammelt hus og oppføring av nytt hus og garasje/uthus på 
eiendommen gnr. 60, bnr. 864, sakens øvrige dokumenter, samt kommuneplanens arealdel med 
tilhørende bestemmelser for området, og har etter en konkret vurdering funnet å kunne anbefale at 
det gis dispensasjon. 

Hensynene bak LNF-formål i kommuneplanens arealdel og reguleringskravet blir ikke «vesentlig 
tilsidesatt», ettersom tiltaket gjelder rivning av gammelt hus og oppføring av nytt hus og garasje med 
en plassering på samme sted som gammelt hus i dag står, og tidligere løe stod plassert. 

Omsøkt bolig og garasje/uthus vil fremstå som godt tilpasset eksisterende bebyggelse og ikke virke 
dominerende landskapsestetisk. 

Fordelene med dispensasjonen er «klart større» enn ulempene ettersom det er vist til klare og 
spesifiserte fordeler for å kunne gi dispensasjon som ikke kan påropes av flere. En legger særlig vekt 
på at garasje/uthus skal plasseres der det tidligere stod ei løe, og omsøkt bolig skal plasseres der det 
nå står et gammelt hus som skal rives, samtidig som hensynene bak bestemmelsene det dispenseres 
fra ikke blir tilsidesatt i nevneverdig grad. 

Saken sendes til uttale til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune, før endelig vedtak 
fattes. Saken blir også sendt til Statens vegvesen for uttale. 

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

 
14.02.2017 Behandling i Planteknisk utvalg 
 
Votering: 
Rådmannens innstiling enstemmig vedtatt. 
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PTU- 035/17 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra Bolig Partner AS på vegne av 
Svein Helvig om dispensasjon for rivning av gammelt hus og oppføring av nytt hus og 
garasje/uthus på eiendommen gnr. 60, bnr. 864, sakens øvrige dokumenter, samt 
kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser for området, og har etter en konkret 
vurdering funnet å kunne anbefale at det gis dispensasjon. 

Hensynene bak LNF-formål i kommuneplanens arealdel og reguleringskravet blir ikke «vesentlig 
tilsidesatt», ettersom tiltaket gjelder rivning av gammelt hus og oppføring av nytt hus og garasje 
med en plassering på samme sted som gammelt hus i dag står, og tidligere løe stod plassert. 

Omsøkt bolig og garasje/uthus vil fremstå som godt tilpasset eksisterende bebyggelse og ikke 
virke dominerende landskapsestetisk. 

Fordelene med dispensasjonen er «klart større» enn ulempene ettersom det er vist til klare og 
spesifiserte fordeler for å kunne gi dispensasjon som ikke kan påropes av flere. En legger særlig 
vekt på at garasje/uthus skal plasseres der det tidligere stod ei løe, og omsøkt bolig skal plasseres 
der det nå står et gammelt hus som skal rives, samtidig som hensynene bak bestemmelsene det 
dispenseres fra ikke blir tilsidesatt i nevneverdig grad. 

Saken sendes til uttale til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune, før endelig 
vedtak fattes. Saken blir også sendt til Statens vegvesen for uttale. 

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

Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
036/17 Søknad om dispensasjon - riving av bolig og oppføring av ny bolig gnr. 
12 bnr. 426 og 431 - Øvre Prestegårds vei 21 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om rammetillatelse og dispensasjon fra Aros Arkitekter 
AS på vegne av Ragnhild Teigen for riving av bolighus og oppføring av nytt bolighus på eiendommene 
gnr. 12 bnr. 426 og 431, nabomerknad fra Brit Jane Koldal og Asbjørn Kvinen, og har etter en konkret 
vurdering funnet å kunne anbefale at det gis dispensasjon. 
 
Hensynene bak byggegrensen mot kommunal veg blir ikke «vesentlig tilsidesatt», da bolighuset ikke i 
nevneverdig grad er til hinder for frisikt, drift og vedlikehold av veg eller eventuell utbedring av 
infrastruktur. 
 
Fordelene med dispensasjonen er «klart større» enn fordelene etter en samlet vurdering, fordi 
tiltaket innebærer en rimelig og hensiktsmessig bruk av eiendommene gnr. 12 bnr. 426 og 431, 
samtidig som hensynene bak byggegrensen ikke blir tilsidesatt i nevneverdig grad. Det legges særlig 
vekt på behovet for bolighuset og at det gjelder gjenoppføring av bolighus på eiendommen.  
 
Hensynene bak reguleringsplankravet i kommuneplanbestemmelsenes § 1.2 blir ikke ”vesentlig 
tilsidesatt”, da omsøkte bolighus inngår i et etablert boligområde og gjelder gjenoppføring av 
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bolighus som har gode visuelle kvaliteter i seg selv og i forholdet til bebyggelsen og området for 
øvrig. Det vises også til at bolighuset vil oppføres med avstand 4,0 meter til nabogrense ig norøst og 
10,7 meter til nabohus, og at det nye bolighuset ikke medfører nevneverdig ulempe i forhold til 
eksisterende bolighus. Det vises også til at det for de 2 største tilgrensede reguleringsplaner ikke er 
regulert takform, og at disse reguleringsplanene da åpner for ulike takformer. 
 
Fordelene med dispensasjonen er  videre «klart større» enn ulempene etter en samlet vurdering, da 
tiltaket innebærer en rimelig og hensiktsmessig bruk av eiendommene gnr. 12 bnr. 426 og 431, 
samtidig som hensynene bak reguleringsplankravet ikke blir tilsidesatt i nevneverdig grad. Det 
forutsettes at de 2 eiendommene slås sammen, og at utnyttelsesgrad for eiendommen da blir lav. 
Det legges særlig vekt på eiendommene være forsvarlige utearealer til adkomst, parkering og 
uteoppholdsareal. Det vises også særlig til at søknaden gjelder gjenoppføring av bolighus på 
eiendommen, og til vedlagte skisser som viser at nabohus ikke blir nevneverdig påvirket av det nye 
bolighuset. Bolighuset har lav høyde og plassering på en god måte i forhold til terreng.  
 
Saken sendes på uttale til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune før endelig vedtak 
fattes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 
 
 
14.02.2017 Behandling i Planteknisk utvalg 
 
Votering: 
Rådmannens innstiling enstemmig vedtatt. 
 
PTU- 036/17 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om rammetillatelse og dispensasjon fra Aros 
Arkitekter AS på vegne av Ragnhild Teigen for riving av bolighus og oppføring av nytt 
bolighus på eiendommene gnr. 12 bnr. 426 og 431, nabomerknad fra Brit Jane Koldal og 
Asbjørn Kvinen, og har etter en konkret vurdering funnet å kunne anbefale at det gis 
dispensasjon. 
 
Hensynene bak byggegrensen mot kommunal veg blir ikke «vesentlig tilsidesatt», da 
bolighuset ikke i nevneverdig grad er til hinder for frisikt, drift og vedlikehold av veg eller 
eventuell utbedring av infrastruktur. 
 
Fordelene med dispensasjonen er «klart større» enn fordelene etter en samlet vurdering, 
fordi tiltaket innebærer en rimelig og hensiktsmessig bruk av eiendommene gnr. 12 bnr. 426 
og 431, samtidig som hensynene bak byggegrensen ikke blir tilsidesatt i nevneverdig grad. 
Det legges særlig vekt på behovet for bolighuset og at det gjelder gjenoppføring av bolighus 
på eiendommen.  
 
Hensynene bak reguleringsplankravet i kommuneplanbestemmelsenes § 1.2 blir ikke 
”vesentlig tilsidesatt”, da omsøkte bolighus inngår i et etablert boligområde og gjelder 
gjenoppføring av bolighus som har gode visuelle kvaliteter i seg selv og i forholdet til 
bebyggelsen og området for øvrig. Det vises også til at bolighuset vil oppføres med avstand 
4,0 meter til nabogrense ig norøst og 10,7 meter til nabohus, og at det nye bolighuset ikke 
medfører nevneverdig ulempe i forhold til eksisterende bolighus. Det vises også til at det for 
de 2 største tilgrensede reguleringsplaner ikke er regulert takform, og at disse 
reguleringsplanene da åpner for ulike takformer. 
 
Fordelene med dispensasjonen er  videre «klart større» enn ulempene etter en samlet 
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vurdering, da tiltaket innebærer en rimelig og hensiktsmessig bruk av eiendommene gnr. 12 
bnr. 426 og 431, samtidig som hensynene bak reguleringsplankravet ikke blir tilsidesatt i 
nevneverdig grad. Det forutsettes at de 2 eiendommene slås sammen, og at utnyttelsesgrad 
for eiendommen da blir lav.  
 
Det legges særlig vekt på eiendommene være forsvarlige utearealer til adkomst, parkering 
og uteoppholdsareal. Det vises også særlig til at søknaden gjelder gjenoppføring av bolighus 
på eiendommen, og til vedlagte skisser som viser at nabohus ikke blir nevneverdig påvirket 
av det nye bolighuset. Bolighuset har lav høyde og plassering på en god måte i forhold til 
terreng.  
 
Saken sendes på uttale til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune før endelig 
vedtak fattes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 

 
Vedtakets er enstemmig. 
 
 
 
037/17 2.gangsbehandlnig - tilbygg/påbygg næringslokaler gnr. 13 bnr. 778 - 
Tengs Bakeri & Konditori AS, Gamle Sokndalsveien 36 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg har etter befaring nøye vurdert  søknad mottatt her 18.10.16 om dispensasjon fra 
regulert byggegrense og utnytelsesgrad samt søknad om tillatelse til riving av halvtak og oppføring av 
tilbygg og påbygg til eksisterende næringslokaler på eiendommen gnr. 13 bnr. 778 sammen med 
«reguleringsplan for RVV 44 fra Eiger motell til Skåraåne» og sakens øvrige dokumenter. 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispenseres det reguleringsplan og 
reguleringsbestemmelser og dispensasjoner gis og søknad godkjennes. 
 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert kommentarene fra Statens vegvesen men har etter en konkret 
vurdering av alle sakens forhold og med henvisning til at rogaland fylkeskommune  og fylkesmannen i 
Rogaland ikke har spesielle merknader til dispensasjonen, funnet at hensynet bak regulert 
utnyttelsesgrad og regulert byggegrense ikke blir ”vesentlig tilsidesatt” . 
Dispensasjonene vil ikke tilsidesette hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra da omsøkt 
utvidelse av eksisterende næringsbygg med hensyn til volum og plassering på tomten er tilstrekkelig 
tilpasset næringseiendommen gnr. 13 bnr. 778. 
 
Fordelene med dispensasjonene synes ”klart større” enn ulempene ved at de muliggjør en 
aktuell og rimelig utnyttelse av eiendommen. Med hensyn til arealutvidelsen legges det vekt på at 
det her er tale om en hensiktsmessig/funksjonell utvidelse av næringsbygget. 
 
Fordelene med dispensasjonen: 
-              Fasadene og bygget vil få en positiv oppgradering og modernisering 
-              Europris vil få et størrre salgslokale, samt større lagringsplass 
-              Tiltaklet vil gi mulighet for at flere virksomheter kan etablere seg i området 
-              Etablerings av gang og sykkelsti langs gamle Sokndalsveien 
-              Tiltaket vil føre til at det etableres flere parkeringsplasser på tomta.  
 
Det er vektlagt at tiltaket medfører samfunnsnyttig næringsutvikling og at parkering og trafikale 
forhold blir ivaretatt. 
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Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 20-1. 

 
14.02.2017 Behandling i Planteknisk utvalg 
 
Følgende forslag ble foreslått av Per Arne Sandvold (Kristelig Folkeparti) 
"Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 18.10.16 om dispensasjon fra regulert 
byggegrense og utnyttingsgrad samt tillatelse til riving av halvtak og oppføring av tilbygg og påbygg til 
eksisterende næringslokaler på gnr. 13 bnr. 778, men har funnet at søknaden må avslås. 
 
Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra da 
bygningens volumer og plassering medfører en for voldsom og dominerende fremtoning sett i 
forhold til eiendommens størrelse, beliggenhet og beskaffenhet. Videre vil dispensasjonene medføre 
en for intensiv bruk med tanke på trafikkavvikling, herunder varelevering. 
 
Tiltaket må vurderes gjennom en reguleringsendring. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og reguleringsplan for Årstaddalen – 
Eiger Motell – Skåraåne." 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 9 mot 2 stemmer for Sandvold forslag. (KrF) 

 
PTU- 037/17 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har etter befaring nøye vurdert  søknad mottatt her 18.10.16 om 
dispensasjon fra regulert byggegrense og utnytelsesgrad samt søknad om tillatelse til riving 
av halvtak og oppføring av tilbygg og påbygg til eksisterende næringslokaler på 
eiendommen gnr. 13 bnr. 778 sammen med «reguleringsplan for RV 44 fra Eiger motell til 
Skåraåne» og sakens øvrige dokumenter. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispenseres det fra reguleringsplan og 
reguleringsbestemmelser og dispensasjoner gis og søknad godkjennes. 
 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert kommentarene fra Statens vegvesen men har etter en 
konkret vurdering av alle sakens forhold og med henvisning til at rogaland 
fylkeskommune  og fylkesmannen i Rogaland ikke har spesielle merknader til dispensasjonen, 
funnet at hensynet bak regulert utnyttelsesgrad og regulert byggegrense ikke blir ”vesentlig 
tilsidesatt” . 
 
Dispensasjonene vil ikke tilsidesette hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra da 
omsøkt utvidelse av eksisterende næringsbygg med hensyn til volum og plassering på 
tomten er tilstrekkelig tilpasset næringseiendommen gnr. 13 bnr. 778. 
 
Fordelene med dispensasjonene synes ”klart større” enn ulempene ved at de muliggjør en 
aktuell og rimelig utnyttelse av eiendommen. Med hensyn til arealutvidelsen legges det vekt 
på at det her er tale om en hensiktsmessig/funksjonell utvidelse av næringsbygget. 
 
Fordelene med dispensasjonen: 

· Fasadene og bygget vil få en positiv oppgradering og modernisering 
· Europris vil få et størrre salgslokale, samt større lagringsplass 
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· Tiltaklet vil gi mulighet for at flere virksomheter kan etablere seg i området 
· Etablerings av gang og sykkelsti langs gamle Sokndalsveien 
· Tiltaket vil føre til at det etableres flere parkeringsplasser på tomta.  

 
Det er vektlagt at tiltaket medfører samfunnsnyttig næringsutvikling og at parkering og 
trafikale forhold blir ivaretatt. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 20-1. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 
038/17 2. gangsbehandling - søknad om dispensasjon - deling gnr. 7 bnr. 90 
og 156 - Sørvest Holding AS, Svanavågveien, Eigerøy 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad  om dispensasjon fra Advokatene Stokkeland, Sørensen & 
Skjefrås DA på vegne av Sørvest Holding AS fra formål Friluftsområde i reguleringsplan for 
Svanavågen for deling av eiendommen gnr. 7 bnr. 90 og bnr. 156, uttaler i saken fra Rogaland 
fylkeskommune, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Rogaland, og har etter en konkret vurdering 
funnet å kunne gi dispensasjon. 
 
Hensynet bak formål Friluftsområde (buffersone) blir ikke «vesentlig tilsidesatt» 
 
Fordelene med dispensasjonen er «klart større» enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Før endelig delingstillatelse kan gis må det forelegges erklæring til tinglysing for rettigheter knyttet til 
adkomst, vann og kloakkledninger over eiendommen gnr. 7 bnr. 156. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-4 og 19-2. 
 
14.02.2017 Behandling i Planteknisk utvalg 
 
Følgende forslag ble foreslått av Per Arne Sandvold (Kristelig Folkeparti) 
"Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra Advokatene Stokkeland, Sørensen 
& Skjefrås DA på vegne av Sørvest Holding AS om dispensasjon formål Friluftsområde i 
reguleringsplan for Svanavågen for deling av eiendommen gnr. 7 bnr. 90 og bnr. 156, uttaler i saken 
fra Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Rogaland, og har etter en konkret 
vurdering funnet å måtte avslå søknaden. 

Hensynene bak formål Friluftsområde blir ”vesentlig tilsidesatt”. Det vises til at tiltaket vil innebære 
forventninger om utvidelse av industriareal i nord og mot veg/boligområde i strid med regulantens 
intensjoner. Hensikten med angivelse av område som Friluftsområde (buffersone) er å sikre et større 
og sammenhengende område som ikke blir utvidet til og brukt til industriformål. 
 
Fordelene med dispensasjonen er  ikke «klart større» enn ulempene. Det legges særlig vekt på at 
ulempene i forhold til tilgrenset boligbebyggelse ved utvidelse av arealet til industriformål, og at det 
ikke er vist til grunner for å gi dispensasjon som ikke kan påberopes generelt innenfor planområdet. 
Det legges i samsvar med plan- og bygningsloven § 19-2 særlig vekt på at Rogaland fylkeskommune 
og Statens vegvesens som regionale myndigheter fraråder at det gis dispensasjon. 
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Delingen tillates for den del av arealet som er vist med formål Industri. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-4 og 19-2. 
 
Det er klagerett på vedtaket." 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 10 mot 1 for Sandvolds forlag. (Per Arne Sandvold KrF) 

 
PTU- 038/17 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad  om dispensasjon fra Advokatene Stokkeland, 
Sørensen & Skjefrås DA på vegne av Sørvest Holding AS fra formål Friluftsområde i 
reguleringsplan for Svanavågen for deling av eiendommen gnr. 7 bnr. 90 og bnr. 156, uttaler 
i saken fra Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Rogaland, og har 
etter en konkret vurdering funnet å kunne gi dispensasjon. 
 
Hensynet bak formål Friluftsområde (buffersone) blir ikke «vesentlig tilsidesatt» 
 
Fordelene med dispensasjonen er «klart større» enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Før endelig delingstillatelse kan gis må det forelegges erklæring til tinglysing for rettigheter 
knyttet til adkomst, vann og kloakkledninger over eiendommen gnr. 7 bnr. 156. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-4 og 19-2. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 
039/17 Ny 2.gangsbehandling - dispensasjon - flytebrygger og parkeringsplass 
gnr. 47 bnr. 719 - Astrid Bjørg Eie, Launesveien 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg har, etter befaring, nøye vurdert søknad av 26.05.16 fra Bertelsen & Garpestad AS, 
på vegne av Astrid Bjørg Eie, om tillatelse til oppføring av flytebrygge og parkeringsplass med 
forstøtningsmurer på eiendommen gnr. 47 bnr. 719 og dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-
8 om forbud mot tiltak langs sjø, formål i kommuneplanens arealdel og krav til reguleringsplan, men 
har funnet at søknaden kan godkjennes. 
 
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynet bak bestemmelsene det søkes 
dispensasjon fra da: 
1.          Tiltaket vil rydde opp i skader etter Synne 
2.          Det blir ordnet opp i parkeringsforholdene som kommunen allerede har gitt tillatelse til 
3.          Tre måneder etter fullført bygging av nytt bryggeanlegg skal området være ryddet 
 
Det er vektlagt at kommunens byggesaksbehandling av rettighetshavernes byggesøknader gjennom 
passiv aksept har tillatt eksisterende anleggs beliggenhet og omfang. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 21-4 og kommuneplanens 
arealdel. 
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14.02.2017 Behandling i Planteknisk utvalg 
 
Følgende forslag ble foreslått av Astrid Hetland Robertson (Høyre) 
"Nytt punkt 4: Det gis tillatelse til 15 båtplasser." 

 
Følgende forslag ble foreslått av Per Arne Sandvold (Kristelig Folkeparti) 
"Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad av 26.05.16 fra Bertelsen & Garpestad AS, på vegne 
av Astrid Bjørg Eie, om tillatelse til oppføring av flytebrygge og parkeringsplass med 
forstøtningsmurer på eiendommen gnr. 47 bnr. 719 og dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-
8 om forbud mot tiltak langs sjø, formål i kommuneplanens arealdel og krav til reguleringsplan, men 
har funnet at søknaden må avslås. 
 
Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynet bak bestemmelsene det søkes dispensasjon 
fra da tiltaket vil fremstå dominerende og privatiserende for området. Området, som 
kommuneplanen forutsetter ubebygd, vil fremstå som et massivt anlegg som på ingen måte glir inn i 
terrenget.  
Opparbeidelse av omsøkt anlegg burde avklares i en større prosess der området vurderes som 
utbyggingsområde i seg selv og i forhold til resten av strandlinjen i Tengsvågen og Launesveien 
spesielt. 
 
Det kan ikke legges stor vekt på at det eksisterer et bryggeanlegg på stedet i dag eller at hytteeiere i 
nærheten har bruksrett til brygge- og parkeringsplass på eiendommen. Dette er også tilfelle for en 
mengde andre eiendommer i området, og enhver kan påberope seg lignende argumenter. Særlig 
gjelder dette siden tidligere bryggeanlegg aldri har vært tillatt av Eigersund kommune.  
 
Ønsker om fortetting/ utbygging i strandsonen bør derfor skje gjennom reguleringsplan for å sikre en 
helhetlig og demokratisk prosess. Området er aldri tatt inn i kommuneplanen som noe annet enn 
landskaps-, natur- og friluftsområde selv om det er blitt stadig og stykkevis utbygd som om det var et 
byggeområde. Det er derfor naturlig at rammer og forutsetninger avklares konkret i en 
reguleringsplan. 
 
Det må også vektlegges at Fylkesmannen i Rogaland fraråder dispensasjon. 
 
Vilkårene for dispensasjon er etter dette ikke til stede og søknaden må avslås. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 21-4 og kommuneplanens 
arealdel." 
 
• Roald Eie (FrP) erklærte seg ugild og trådte ut idet hans mor er part i saken, jf. fvl. § 6, 1. ledd, 

bokstav b. Det fremkom ikke merknader til saken, og utvalget var 10 under behandling av saken. 
~ o ~ 

Votering: 
Robertsons tilleggsforslag enstemmig vedtatt.  
Rådmannens innstiling vedtatt med 6 mot 4 stemmer for Sandvolds forslag. (Per Arne Sandvold (KrF) 
+ AP) 

 
PTU- 039/17 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har, etter befaring, nøye vurdert søknad av 26.05.16 fra Bertelsen & 
Garpestad AS, på vegne av Astrid Bjørg Eie, om tillatelse til oppføring av flytebrygge og 
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parkeringsplass med forstøtningsmurer på eiendommen gnr. 47 bnr. 719 og dispensasjon fra 
plan- og bygningslovens § 1-8 om forbud mot tiltak langs sjø, formål i kommuneplanens 
arealdel og krav til reguleringsplan, men har funnet at søknaden kan godkjennes. 
 
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynet bak bestemmelsene det søkes 
dispensasjon fra da: 

1. Tiltaket vil rydde opp i skader etter Synne 
2. Det blir ordnet opp i parkeringsforholdene som kommunen allerede har gitt tillatelse 

til 
3. Tre måneder etter fullført bygging av nytt bryggeanlegg skal området være ryddet 
4. Det gis tillatelse til 15 båtplasser. 

 
Det er vektlagt at kommunens byggesaksbehandling av rettighetshavernes byggesøknader 
gjennom passiv aksept har tillatt eksisterende anleggs beliggenhet og omfang. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 21-4 og 
kommuneplanens arealdel. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

 
 
 
040/17 2.gangsbehandling - dispensasjon garasje gnr. 5 bnr. 2 - Anne-Helene 
Bertelsen Tengesdal, Stie 55 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 05.08.16 om dispensasjon fra plan- og 
bygningslovens § 1-8 om byggeforbud i 100-metersbeltet, LNF-formål i kommuneplanens arealdel og 
kommuneplanens krav om reguleringsplan og oppføring av garasje på eiendommen gnr. 5 bnr. 2, og 
har funnet at dispensasjon må avslås. 
 
Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra da 
garasjen er større enn det kommuneplanen åpner for ellers i LNF-områder uten at det finnes 
konkrete forhold på eiendommen som tilsier at det må tillates større garasje enn normalt. 
Eiendommen drives i dag ikke som et ordinært gårdsbruk og ytterligere bebyggelse uten 
landbruksformål vil sementere bruken som fritidsbebyggelse. Dette taler for at bruken og 
bebyggelsens rammer bør avklares i en reguleringsplan. 
 
Det er også vektlagt at dispensasjonssøknaden er ubegrunnet og av generell art. Den kan dermed ha 
sterke presedensvirkninger.  
 
Dersom det er ønskelig å åpne for mer bebyggelse i LNF-områder, bør dette gjøres gjennom en 
endring av kommuneplanens rammer eller ved regulering av det aktuelle området. Stykkevis 
dispensering medfører en undergraving og uthuling av gjeldende plangrunnlag.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 11-6 og 19-1. 
 
 
14.02.2017 Behandling i Planteknisk utvalg 
 
Følgende forslag ble foreslått av Kjell Vidar Nygård (Høyre) 
"Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 05.08.16 om dispensasjon fra plan- og 
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bygningslovens § 1-8 om byggeforbud i 100-metersbeltet, LNF-formål i kommuneplanens arealdel og 
kommuneplanens krav om reguleringsplan og oppføring av garasje på eiendommen gnr. 5 bnr. 2, og 
har funnet at dispensasjon kan anbefales. 
 
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsene det dispenseres 
fra da garasjen plasseres i en naturlig sammenheng med boligen og har et volum tilpasset sin 
funksjon som garasje og boligens volum. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-1." 
 
Votering: 
Nygårds forslag vedtatt med 8 mot 3 stemmer. (Roger Sæstad (AP) + Tove Helen Løyning (AP) + Per 
Arne Sandvold (KrF)) 

 
PTU- 040/17 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 05.08.16 om dispensasjon fra plan- 
og bygningslovens § 1-8 om byggeforbud i 100-metersbeltet, LNF-formål i kommuneplanens 
arealdel og kommuneplanens krav om reguleringsplan og oppføring av garasje på 
eiendommen gnr. 5 bnr. 2, og har funnet at dispensasjon kan anbefales. 
 
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsene det 
dispenseres fra da garasjen plasseres i en naturlig sammenheng med boligen og har et 
volum tilpasset sin funksjon som garasje og boligens volum. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-1. 
 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 
041/17 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 14.02.17 
 
De framlagte referatsakene tas til orientering. 
 
35T 
Saksnummer Tittel 
014/17 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-1 - utskifting av jernbanebru og 

utgraving av sundet gnr. 47 bnr. 211 - Rambøll Norge AS - Launes 
3,  Launessundet 

015/17 Overføring av tillatelser fra Jernbaneverket til Bane NOR SF 
016/17 Søknad om ett-trinns søknadsbehandling gnr. 417 bnr. 211 - 

utskiftling av jernbanebru og flomsikringstiltak - -Launes 3 - del 1 
017/17 Invitasjon til landbrukspolitisk konferanse 20.03.17 
018/17 Vedrørende klage gnr. 22 bnr. 36 - Kristian Hagestad, 

Stapnesveien 91 
019/17 Klageavgjørelse i byggesak, bod gnr. 52 bnr. 41 - Johan Danielsen, 

Gamle Eigesvei 249 
020/17 Byggesakssjefen delegert - sak 1/17 til sak 26/17 
021/17 Klageavgjørelse i byggesak gnr. 46 bnr. 660 - Omar Atayee, 
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Gamleveien 46 
 
14.02.2017 Behandling i Planteknisk utvalg 
 
 
 

PTU- 041/17 Vedtak: 
 

Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 
 
042/17 Spørsmål og orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 14.02.17 
 
Spørsmål og orienteringer: 
 
14.02.2017 Behandling i Planteknisk utvalg 
 

· Planrådgiver Magne Eikanger orienterte om fremdrift og status for prosjektet Elveparken. 
 

· Sølvie Ege (KrF) påpekte at tidligere vedtak i PTU om mur ved Dalane Videregående skole, 
prioritet 19 i sak 19/17 er feil.   
 
Tove Helen Løyning trådte ut under oppfølging av spørsmål om mur ved Dalane Videregående 
skole, prioritet 19 spadeklare tiltak i PTU-sak 19/17. Dette idet hun er tante til eier av bolig 
som "deler muren" med kommunen og tidligere har vært inhabil i behandling av denne 
saken. 
 

· Tor Olav Gya (SP) stilte spørsmål om kommunens oppfølging overfor Statens Vegvesen av 
undergang på Svalestad E-39/Helleland som kobler sammen gang og sykkelsti på begge 
sidene av E-39, og ber om at ordfører/rådmann følger opp dette. 
 

· Kommunalsjef teknisk orienterte om kommunens håndtering og status om oppfølging av 
Klokkargården på Helleland. Det vil komme en politisk sak om dette i løpet av 14 dager. 
 

· Roald Eie (FrP) fremmet følgende forslag: 
"PTU ber om å få en sak til neste møte der det vurderes å flytte tyskerbroen opp til 
granholmen. Det har vist seg å være vanskelig med dagens plassering å ivareta flere hensyn  i 
forhold til vernesone, eiendomsforhold, avbøtende tiltak, etc." 
 
Votering:  
Eies forslag falt med 9 mot 2 stemmer for. (FrP) 
 

· Roger Sæstad (AP) ba administrasjonen om å ta kontakt med Statens Vegvesen for å komme i 
dialog angående de midlertidige utbedringene av Heggdalsveien. Dette på bakgrunn av 
orientering av Norsk Vind som var i kommunestyret. 
 
Rådmannnen orienterte om det ikke var aktuelt å følge opp saken. 

 
 
PTU- 042/17 Vedtak: 
 

Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  28.02.2017 
Arkiv: : PL - 19660004, FA - L12, 
GBR - 13/433, GBR - 13/284 
Arkivsaksnr.: 16/231 
Journalpostløpenr.: 17/6017 

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

Sentraladministrasjonen 
Plankontoret 
Magne Eikanger 
Planrådgiver 
51 46 83 24 
magne.eikanger@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato 
049/17 Planteknisk utvalg 21.03.2017 
 
 
Endring av del av detaljregulering for Årstaddalen (6-1) gnr. 13 bnr. 433, 284 
m.fl. Første gangs behandling 
 
Sammendrag: 
En har mottatt forslag til reguleringsplan for boliger på gnr. 13 bnr. 248 og 433 på Årstad, samt 
omkringliggende område. Selve reguleringsendringen gjelder i all hovedsak kun de to nevnte 
grunneiendommene, men man har samtidig digitalisert gjeldende reguleringsplaner for området fra 
Buggebakken i nord til og med gravplassen i sør og fra og med gravplassen i vest til Fv. 44 
Sokndalsveien i øst for å få en sammenhengende digital reguleringsplan for et større område . Det 
legges opp til 3 nye eneboliger eller horisontalt delte tomannsboliger i planområdets nordvestlige del 
til erstatning for to eksisterende eneboliger som forutsettes revet. Resten av området reguleres i 
hovedsak slik som det foreligger i dag.  
 
En har hatt et godt samarbeid med tiltakshaver og en vurderer at planen i hovedsak ivaretar de 
hensynene som er sentrale i denne type reguleringsplaner. En vurderer at en i planen har funnet en 
hensiktsmessig avveining mellom fordeler og ulemper og der utbyggingen ivaretar hensynet til 
omgivelsene og nærmiljøet på en tilfredsstillende måte. I dialog med tiltakshaver og planlegger er 
man kommet til et omforent forslag om å senke terrenget litt i deler av utbyggingsområdet slik at de 
nye bolighusene ikke skal ruve for mye i nærheten av gravplassen, bevaringsområdet nord for 
utbyggingsområdet og de nye boligene på Terlandsstykket vest for utbyggingsområdet. Det er ikke 
fremkommet spesielle merknader i forbindelse med planprosessen hittil og rådmannen anbefaler at 
planen blir lagt ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Forslag til reguleringsendring for detaljreguleringsplan 1966004 - Årstadalen med plankart datert den 
22.11.16, med tilhørende bestemmelser datert den 10.01.17 og planbeskrivelse datert den 10.01.17 
legges ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11  
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Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 
Saksgang: 
Planteknisk utvalg avgjør om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller ikke. 
 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
Ingen. 
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
 
 

Reguleringsendring av detaljregulering for Årstaddalen, 1. 
gangsbehandling 
 
En har mottatt forslag til detaljregulering for boliger på gnr. 13 bnr. 248 og 433 m.fl. - Årstadalen 
hvor en ønsker å etablere 3 eneboliger eller 3 horisontalt delte tomannsboliger med tilhørende 
funksjoner på de nevnte grunneiendommene. Planområdet ligger innenfor rektangelet vist på kartet: 
 

 
 
 
2. Planstatus for området 
2.1 Kommuneplan / kommunedelplan 
Planområdet er vist som eksisterende boligbebyggelse, vei og offentlig eller privat tjenesteyting 
(gravplass) i gjeldende kommuneplan for Eigersund vedtatt i 2011.   
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2.2 Reguleringsplan 
Det er fire eldre reguleringsplaner for det aktuelle området fra tidligere: Årstadalen 1966 (6-1), 
Eldreboliger i Sokndalsveien 25 1989 (13-7) og Rv. 44 Hestvad bru – Eiger motell 1981 (13-3), 
Mosterveien 1997 (6-1). Videre grenser planområdet inn til flere reguleringsplaner, hvorav 
Terlandsstykket 2010 (3-12) og Bevaringsområde Del av Egersund sentrum 1991 (2-1) ligger tettest 
på de aktuelle endringene.  
 
3. Varsel om regulering 
Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter og 
kunngjort i Dalane Tidende mv. Dette er så langt en kan se gjort i samsvar med plan- og 
bygningslovens bestemmelser.  
 

V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D 

Offentlige merknader 

  Statens vegvesen  Ingen merknad O 

  Rogaland Fylkeskommune, 
regionalplan 

 Merknad J 

  Rogaland Fylkeskommune, kultur  Merknad O E J 

  Fylkesmannen i Rogaland  Merknad O J 

Private merknader 

  Elisabeth Tjåland, Turid Terland 
Krone, Per Einar Terland 

 Merknad O 

INNSENDTE MERKNADER 

  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 

  Statens Vegvesen  Ingen merknad O Innspillet tas til orientering 

  Rogaland 
Fylkeskommune, 
regionalplan 

 Ber om gjennomgang av gjeldende 
regulerings-bestemmelser for å 
opp-datere dem 

 Viktig å sikre tilgang til gode 
uteoppholdsarealer. 

 Trafikksikre forhold er viktig, særlig 
for myke trafikanter 

 Plangrensen må ikke gå inn i 
bevaringsområdet i nord 

 Hensynet til bevarings-området i 
nord må ivaretas 

 Det må opprettholdes tilstrekkelig 
avstand til nabogrense mot 
bevaringsområdet, for å unngå at 
bevaringsområdet blir innebygget 

J 
 
 
 
J 
 
J 
 
J 
 
 
J 
 
 

Er utført 
 
 
 
Er ivaretatt 
 
Er ivaretatt 
 
Er ivaretatt 
 
 
Er ivaretatt 
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av ny konsentrert boligbebyggelse 
 Antallet nye boenheter på det 

aktuelle området må vurderes. 
Volum, høyde, utforming, 
materialbruk og fargebruk, samt 
arkitektonisk kvalitet viktig 

 Tilpasning til eksisterende terreng 
er svært viktig 

J 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 
 
 
J 

Er ivaretatt 
 
 
 
 
 
 
Er ivaretatt 
 
 
 
 
Er ivaretatt 
 

  Rogaland 
fylkeskommune, kultur 

 Det er registrert automatisk 
fredede kulturminner i nærområdet 

 Potensial for funn av ytterligere 
automatisk fredede kulturminner 

 Behov for befaring 
 Etter befaring er konklu-sjonen at 

de ikke har ytterligere merknader 
når det gjelder planarbeidets 
innvirkning på automatisk fredede 
kulturminner 

 Minner om kulturminnelovens § 8 

O 
 
 
E 
 
 
O 
 
E 
 
 
 
 
J 

Tas til orientering 
 
 
Tas til etterretning 
 
 
Tas til orientering 
 
Tas til etterretning 
 
 
 
 
Innarbeidet i regulerings-
bestemmelsene   

 2 Fylkesmannen i 
Rogaland 

 Positivt at planområdet oppdateres 
i tråd med dagens situasjon 

 Det må sikres tilstrekkelig 
lekeområder og grønt-områder i 
tråd med RPR for barn og unge 

 Fortetting av boliger ligger nær vei. 
Planarbeidet må skje i samsvar med 
T-1442 

O 
 
 
J 
 
 
 
J 

Tas til orientering 
 
 
Ivaretatt i planen 
 
 
 
Ivaretatt i planen 

Private merknader 

  Elisabeth Tjåland, 
Turid Terland Krone, 
Per Einar Terland 

 De måtte finansiere veien som ble 
bygget mellom Rundevollsveien og 
Fv. 44 i forbindelse med 
utbyggingen av Terlandsstykket 

 Dersom de planlagte boenhetene 
skal benytte ovennevnte vei som 
atkomst, ønsker de kompensasjon 
for dette per ny boenhet 

 De fikk redusert opprinnelig forslått 
antall boenheter på Terlandsstykket 
pga at veien ikke ville tåle større 
belastning enn 12 boenheter. De 
stiller spørsmål ved antall 

O 
 
 
 
 
O 
 
 
 
 
O 

Tas til orientering. Privatrettslig 
forhold 
 
 
 
Tas til orientering. Privatrettslig 
forhold 
 
 
 
Tas til orientering 
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boenheter som nå er varslet 

 
Rådmannen vil etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte merknadene innstille på 
at planen legges ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
Kristiansen & Selmer-Olsen AS kommenterer innspillet fra grunneierne på Terlandsstykket på 
følgende måte: 
«Det ble i forkant av utbyggingen på Terlandstykket gjort vurdering av Rundevollsveien. På bakgrunn 
av denne vurderingen ble det fremsatt krav om at det ble laget ny atkomst ned mot Fv. 44. Denne 
veiforbindelsen, og prsen for dette arbeidet er mest trolig innbakt i tomteprisen på Terlandstykket. 
Veiforbindelsen ble overtatt av kommunen, og eies og driftes av kommunen i dag. Det er nå ikke 
mulig å kreve tilbakebetaling fra fremtidige boliger.» 
 
 
4. Presentasjon av planområdet 
Planområdet er lokalisert i Årstaddalen i Eigersund, om lag 0,5 – 0,8 km sør for sentrum. 
Planområdet består i kommuneplanen av eksisterende boligbebyggelse, vei (Fv. 44) og gravplass. I 
alle retninger grenser planområdet til boligområde. I nord grenser planområdet til 
bevaringsområdet. 

 
Området har i hovedsak en nokså homogen bygningsmasse, hovedsakelig bestående av frittliggende 
eneboliger i tradisjonell stil. Bebyggelsesmønsteret følger ikke noe strengt rutenett, men forholder 
seg mer til terrenget og de eksisterende vegene. 
 
5. Presentasjon av forslag til reguleringsplan 
Det om lag 69,5 daa store området i Årstaddalen foreslås i hovedsak regulert til boligformål med 
tilhørende anlegg. Gravplassen inngår i planområdet. Det legges opp til 3 nye eneboliger eller 
horisontalt delte tomannsboliger i planområdets nordvestlige del (til erstatning for 2 eksisterende 
eneboliger), mens det resterende området stort sett reguleres slik som det foreligger i dag. 
 
5.1 Ny boligbebyggelse BFS 1, BFS 2 og BFS 3 
Formålet med planen er å legge til rette for fortetting av eiendommene gnr. 13 bnr. 248 og 433 med 
3 nye eneboliger eller horisontalt delte tomannsboliger med tilhørende anlegg. De eksisterende 
eneboligene som er oppført på disse to grunneiendommene skal rives.  
 
Bebyggelsens mønehøyde og gesimshøyde målt fra gjennomsnittlig planert terreng skal ikke 
overstige 7,4 m og 6,0 m i område BFS 1, 7,6 m og 6,2 m i BFS 2 og BFS 3. Utnyttelsesgrad for 
området er satt til maksimalt 170 m2 BRA for eneboliger og 150 m2 BRA for tomanns-boliger. Det er 
foreslått valmet tak på bolighusene og takvinkel mellom 10 og 20o. Det er videre foreslått at det 
maksimalt kan være et boligbygg per tomt. I dialog med tiltakshaver og planlegger er man kommet til 
et omforent forslag om å senke terrenget litt i deler av utbyggingsområdet slik at de nye bolighusene 
ikke skal ruve for mye i nærheten av gravplassen, bevaringsområdet nord for utbyggingsområdet, og 
de nye boligene på Terlandsstykket vest for utbyggingsområdet. Dessuten vil en slik senkning føre til 
at det ikke skal være behov for høye murer mot Terlandsstykket. 
 
I forslaget til reguleringsbestemmelser er det tatt med maksimale kotehøyder for mønet på de nye 
boligene i tillegg til maksimale gesims- og mønehøyder målt fra gjennomsnittlig planert terreng: kote 
40,0 for BFS 1, kote 43,5 i BFS 2 og kote 40,5 i BFS 3. 
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I deler av vedlegg 5 stemmer ikke mønehøyden som er vist på tegningene med det som fremkommer 
i reguleringsbestemmelsene og planbeskrivelsen. Grunnen til det er at det er gjort endringer i 
reguleringsbestemmelsene og planbeskrivelsen etter at Vedlegg 5 ble utarbeidet. Der det er motstrid 
mellom disse dokumentene, er det reguleringsbestemmelsene som gjelder. 
 
6. Tematisk konsekvensvurdering og risiko og sårbarhetsvurdering 
Gjennomgang for å synliggjøre tematiske vurderinger og dermed bedre kunne synliggjøre 
vurderinger knyttet til sannsynlighet for at en hendelse skal inntreffe og konsekvens av denne 
hendelsen og/eller av planen. Dette vil på en bedre måte synliggjøre fare / risiko og alvorlighet 
knyttet til en rekke tema. Denne gjennomgangen er basert på ulike temakart, gjennomgang utført av 
tiltakshaver, lokalkunnskap, innspill i forbindelse med varsel om oppstart mv.  
 
En har foretatt vurdering i tilknytning til det enkelte tema om det skal legges inn rekkefølge-krav eller 
at arealet justeres slik at risikoen fjernes, eventuelt vurderer en at det er for konfliktfylt og det ikke 
blir lagt inn i planen. Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir 
tilstrekkelig effekt eller er mulig å gjennomføre, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene 
eventuelt at tiltaket ikke legges inn i planen.  
 
Verdisetting av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell nedenfor.  
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· Hendelser som kommer i rødt felt: Tiltak er nødvendig eller så er konfliktnivået for høyt til at tiltaket 
kan anbefales. 

· Hendelser som kommer i gult felt: Tiltak vurderes ut fra forventet kostnad i forhold til nytte, 
eventuelt er ytterligere utredninger påkrevd. 

· Hendelser som kommer i grønt felt: Rimelige tiltak gjennomføres, eventuelt at konfliktnivået 
vurderes som akseptabelt eller at det ikke er konflikt i særlig grad. 

 
Selv om man i stor grad benytter samme terminologi som i risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-
analyser), er ikke denne gjennomgangen en ROS-analyse i tråd med forskriften. 
 
6.1 TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
6.1.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt 
 

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Parkeringsdekning  X 
 

  Grønn  

Adkomst til alle aktuelle deler av 
planområdet  

X 
 

  Grønn  

Frisikt X 
 

  Grønn  

Kryssutforming i samsvar med 
normaler 

X 
 

  Grønn  

 
Parkeringsløsningen i området blir parkering i felles garasje med tilliggende gjesteparkering. Det er 
lagt til grunn 1,5 parkeringsplass i garasje eller på parkeringsplass for de 6 nye boenhetene. Det er 
videre foreslått 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet. I resten av planområdet vil parkering i 
hovedsak skje på egen tomt. For gravplassen er nåværende parkeringsordning videreført.  
 
Frisiktsoner er i nødvendig grad vist i planen. De nye boligene nordvest i planområdet får atkomst fra 
Aarstadgaten / Rundevollsveien. Det er skiltet med gjennomkjøringsforbud både fra Aarstadgaten og 
Rundevollsveien. Det kan bli aktuelt å flytte det ene skiltet litt. 
 
6.1.2 Trafikksikkerhet 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Ulykke i av-/påkjørsler   X 1 1 Grønn  

Ulykke med gående/syklende   X 1 1 Grønn  

Andre ulykkespunkter  X 1 1 Grønn  
Det er i planen lagt opp til at det skal bygges fortau langs Aarstadgaten på strekningen langs det 
aktuelle byggeområdet. I forslaget til reguleringsbestemmelser er det lagt inn et rekkefølgekrav om 
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at fortauet (2,3 m bredt) på begge sider av avkjørselen skal være opparbeidet før det kan gis 
midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for boenheter i det aktuelle området. 
 

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Byggelinje mot veg X 
 

  Grønn  

Kollektivtilbud X 
   

Grønn  
 
Det har i forbindelse med varsel om oppstart ikke fremkommet forhold som tilsier at 
reguleringsendringen vil ha vesentlige negative konsekvenser for trafikksikkerheten.  
 
6.1.3 Vann og avløp 

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vann X    Grønn  

Avløp X    Grønn  
Området er koblet til offentlig vann- og avløpsanlegg. 
 
6.1.4 Fremføring av strøm m.m. 

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Fremføring av strøm mv. X    Grønn  
Kabler og lignende skal legges i bakken. 
 
6.1.5 Avfallshåndtering 

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Avfallsbehandling X    Grønn  
Det er satt av et eget område for renovasjon i det aktuelle utbyggingsområdet. 
 
6.2 Universell utforming: 

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
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Kan hensyn til tilgjengelighet/ 
universell utforming ivaretas 

X    Grønn  

Plan- og bygningsloven 2008 og TEK10 gir bestemmelser som angår universell utforming.  
 
Atkomsten til de 3 nye boenhetene som kommer i første etasje vil tilfredsstille kravene til 
tilgjengelighet. 
 
6.3. Barn og unge / ute- og oppholdsareal 

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Tilfredsstiller planen krav i 
forbindelse med barn og unge – 
lek mv. 

X    Grønn  

Område for ute- og oppholds-areal X    Grønn  
Situasjonen for barn i området vil forbli uendret. Ny bebyggelse vil føre til en liten økning i beboere, 
og bør ikke medføre et spesielt stort press på det eksisterende tilbudet. Det er i planen tatt med 
felles lekeplass inne i utbyggingsområdet.  
 
6.4 Sikkerhet og beredskap 
6.4.1 Flom 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Elveflom / stormflo / høy 
vannstand / bølgeslag 

 
X 1 1 Grønn Ivaretatt i kart og 

bestemmelser. 

Ingen deler av planområdet er særlig utsatt for flom, særlig ikke det aktuelle byggeområdet som blir 
liggende på en lokal høyde. 
 
6.4.2 Støv og støy 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Støv og støy  X 1 1 Grønn Ikke kjent. 

Det er av tiltakshaver vurdert at det ikke er støykilder som vil generere støy over grensene i 
gjeldende retningslinjer. 
 
6.4.3 Ras 

 

Hendelse/Situasjon 

Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
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 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Masseras/-skred  X 1 1 Grønn  

Snø-/isras  X 1 1 Grønn  

Flomras  X 1 1 Grønn  
Det er ikke vist i skrednett.no, og en er heller ikke kjent med slike forhold fra området. 
 
6.4.4 Vær og vind 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vindutsatte områder 
 

X 1 1 Grønn  

Nedbørutsatte områder  X 1 1 Grønn  
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.4.5 Radon 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Radongass  X 1 1 Grønn Ikke kjent.  

Ikke kjent med spesielle forhold. Det er entydige krav til Radon for boligbebyggelse i byggeforskrift 
TEK10, vedtatt i 2010 som ivaretar dette. 
 
6.4.6 Høyspent, elektromagnetiske felt og elektromagnetisk stråling 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Høyspent / elektromagnetisk felt  X 1 1 Grønn  

Elektromagnetisk stråling 
(antenner  mv.) 

  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold.  
 
6.4.7 Brann- og eksplosjonsfare 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Risikofylt industri mv.  X 1 1 Grønn  
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Lager av eksplosjonsfarlig vare  X 1 1 Grønn  
Ikke kjent med spesielle forhold.  
 
6.4.8 Strategiske områder 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vei, bru, knutepunkt  X 1 1 
Grønn 

 

Havn, kaianlegg  X 1 1 
Grønn 

 

Sykehus/-hjem, kirke / brann / 
politi / Sivilforsvar 

 X 1 1 
Grønn 

 

Forsyning kraft, vann  X 1 1 
Grønn 

 

Forsvarsområde / Tilfluktsrom  X 1 1 
Grønn 

 
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.4.9 Grunnforhold 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Grunnforhold  X 1 1 Grønn  
Ikke gjort kjent med spesielle forhold.  
 
6.5 Forurensning 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 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  

Forurenset grunn   X 1 1 Grønn  
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6 Viktige hensyn og arealinteresser 
6.6.1 Sjø og vasssdrag 

Hendelse/Situasjon I konflikt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
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med? 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

100 – meters beltet fra sjø/50-m 
beltet fra sjø og vassdrag 

 
X   Grønn  

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder / 
restriksjonsområder 

 X   Grønn  

Planområdet ligger ikke i nærheten av sjø eller vassdrag. 
 
6.6.2 Naturverdier og rødlistart 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Sårbar flora   X   Grønn   

Sårbar fauna / fisk / leveområde 
for rødlistart 

 X   Grønn  

Inngrepsfrie områder  X   Grønn  
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.3 Viltområde 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Viltområde  X   Grønn  
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.4 Kulturminner/kulturmiljø 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
 

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK 
 

X   Grønn  
Planområdet har potensiale for funn av automatisk fredede kulturminner. Dette er omtalt i forslaget 
til reguleringsbestemmelser § 3.4. 
 
6.6.5 Friluftsliv 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
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Friluftsliv og rekreasjon (frilufts-
områder, LNF-F/N, friområder mv.) 

 X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.6 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Landbruk / kjerneområde for 
jordbruk / skogbruk 

 X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.7 Landskapsvern og estetikk 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Landskapsvern / estetikk  X   Grønn  

Vakre landskap 
 

X   Grønn  
Det er lagt vekt på å få til en god tilpasning av den nye bebyggelsen.  
 
6.6.8 Terreng og terrengtilpasning 

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Terrengtilpassede tiltak? X      
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.9 Vegetasjon og markslag 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vegetasjon og markslag  X   Grønn  
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.10 Lokalklima 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
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Lokalklima  X   Grønn  
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.11 Miljøkonsekvenser 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Miljøkonsekvenser  X   Grønn  
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.12 Forhold til naboer / tilpasning til omgivelser 

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Konsekvenser for naboer X    Grønn  

Tilpasning til eksisterende 
omgivelser 

X    Grønn  

Det er ikke fremkommet momenter som er av en slik karakter at en vurderer at planen vil ha 
urimelige eller vesentlige konsekvenser for naboer når det gjelder endring av utsikt og lignende. 
Dette temaet har det vært særlig fokus på i samarbeidet mellom tiltakshaver, reguleringsarkitekten 
og plankontoret før planforslaget ble innlevert. 
 
6.6.13 Sol og skygge 

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Sol og skygge X    Grønn  
Terrenget i den delen av området som foreslås brukt til boliger gir til dels gode solforhold for 
bebyggelsen. Tiltaket vil ikke ha urimelige konsekvenser for omgivelsene.  
 
 
6.6.14 Sosial infrastruktur 

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Skole X 
 

  Grønn 
 

Barnehage X    Grønn  
De nærmeste skolene; Husabø skole og Husabø ungdomsskole, ligger under en halv kilometer fra 
planområdet.  
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Området ligger om lag 2 km fra jernbanestasjonen og 1 km fra rutebilstasjonen. 
 
6.6.15 Folkehelse 

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Folkehelse X 
 

  Grønn 
 

 
Ingen særlige forhold. 
6.7 Vurdering om planen har vesentlig konsekvens for miljø og samfunn / utbyggingsavtale 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vesentlige konsekvenser for miljø 
og samfunn 

 X   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 seg innenfor 
rammene i kommuneplanen.  
 
Rådmannen vurderer at denne planen ikke har vesentlige virkninger for miljø og samfunn og heller 
ikke at eventuelle avvik fra kommuneplanen er av en slik karakter at det medfører behov for 
konsekvensutredning jfr. § 4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger”. 
 
6.8 Naturmangfold 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Naturmangfold  X   Grønn  

En viser til saksutredningen ovenfor samt innlevert materiale 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. 
 
6.9 REKKEFØLGEKRAV I PLANEN 

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Rekkefølgekrav for å sikre 
utbygging 

X    Grønn  

Det er i forslaget til reguleringsbestemmelser stilt krav om at teknisk infrastruktur, inkludert fortau 
langs Aarstadgaten, skal være ferdigstilt før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for 
boliger innenfor planområdet. 
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7. Oppsummering og konklusjon 
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen i hovedsak ivaretar de hensynene som er 
sentrale når det gjelder denne type reguleringsplaner. En vurderer at en i planen har funnet en 
hensiktsmessig avveining mellom fordeler og ulemper og der utbyggingen ivaretar hensynet til 
omgivelsene og nærmiljøet på en tilfredsstillende måte. 
 
Det er positivt at en i forbindelse med denne reguleringen også innarbeider et større område, slik at 
en kan se sammenheng og samtidig erstatte eldre reguleringsplaner.  
 
Det er i utgangspunktet positivt at en fortetter i dette området jfr. at det ligger med kort avstand til 
sentrum og andre viktige samfunnsfunksjoner. En har her funnet en fornuftig avveining mellom 
hensynet til eksiterende bebyggelsen og ønsket om ny bebyggelse. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
 
Universell utforming: 
Ingen av betydning for rettsanvendelsen. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
 
 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    
Sum    

 
Investeringsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

    
Sum    

 
Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har 
økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes 
dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser. 
 
 
Alternative løsninger:  
Forslag til reguleringsendring for detaljreguleringsplan 1966004 - Årstadalen med plankart datert den 
22.11.16, med tilhørende bestemmelser datert den 10.01.17 og planbeskrivelse datert den 10.01.17 
legges ut til offentlig ettersyn etter at følgende endringer er utført: 
1. 
2. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11. 
 
 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
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513644 Vedlegg 2 - Bestemmelser 
513642 PLAN 19660004 - Endring av detaljregulering for boliger Årstaddalen - 

PLANBESKRIVELSE 
509030 PLAN 19660004 - Vedlegg 1 - Plankart - 221116 
509883 Panorama1 illustrasjon 
509725 2664 Terreng Skarpabrådet 
509034 PLAN 19660004 - Vedlegg 4 - Innspill til forhåndsvarsling 
509035 PLAN 19660004 - Vedlegg 5 - Rapport Arkeologisk undersøkelse 
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Eigersund kommune 
 

REGULERINGSBESTEMMELSER 
 

for 
 

ENDRING AV DETAJREGULERING FOR  

19660004 – ÅRSTADDALEN (6-1) 

PLAN 19660004 
 

 
Bestemmelser er datert:     10.01.17 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene:   dato 

Kommunestyrets vedtak:     dato -, saksnr --/-- 

 

Reguleringsplanen inneholder følgende formål og hensynssoner: 

§ 1  Generelt  

1.1  Virkeområde 

Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart datert 22.11.16. 

1.2 Planens formål 

Reguleringsplanen skal legge til rette for boliger og er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven 

§ 12-3.  

Planen vil erstatte hele eller deler av reguleringsplan for:  

- Planid 19660004 Årstadalen 

- Planid 19660004-01 MVR Mosterveien 

- Planid 19890006 Eldreboliger Sokendalsveien 

1.3 Reguleringsformål 

Området reguleres til følgende formål i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-5, 12-6: 

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1): 

 Frittliggende småhusbebyggelse   BFS 1-9 

 Konsentrert småhusbebyggelse    BKS 1-2 

 Garasjeanlegg for boliger    BG 1 

 Renovasjonsanlegg     BRE 1  

 Lekeplass      BLK 1 
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 Annet uteoppholdsareal    BAU 1 

 Grav- og urnelund     BGU 1 

 Kontor/tjenesteyting     BKB 1 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr. 2): 

 Veg       SV 1-5 

 Kjøreveg      SKV 1-2  

 Fortau       SF 1-3 

 Gang- og sykkelveg     SGS 1-2 

 Gangveg/gangareal     SGG 1-3 

 Annen veggrunn – grøntareal    SVG 1-2 

 Parkeringsplass      SPP 1-2 

Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr. 3) 

 Grønnstruktur      G 1 

 

Hensynssoner (PBL § 12-6) 

 a.1) Sikringssoner Frisiktsone H140 

§ 2  Rekkefølgekrav 

2.1 Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for nye boliger skal vann og avløp være 

opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund kommune.  

2.2 Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for nye boliger i BFS 1-3 skal felles 

gangareal (SGG1), fortau (SF 1-2), uteoppholdsareal med sandlekeplass (BAU1), parkering 

(SPP1), renovasjon (BRE1) og garasjeanlegg (BG1) være ferdig opparbeidet. Fortau SF 1-2 

skal være opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund kommune.  

§ 3 Felles bestemmelser 
Fellesbestemmelser gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert. 

3.1 Dokumentasjonskrav 

Til byggesøknad skal det vedlegges utomhusplan/situasjonsplan i målestokk 1:500/1:200 som 

skal vise følgende: 

- Bebyggelsens plassering og utforming 

- Byggehøyder og terrenghøyder 

- Adkomstforhold og parkeringsløsninger for bil og sykkel 

- Renovasjonsløsning 

- Overvannsløsning 

- Opparbeidelse av uteområder med ev. forstøtningsmurer, gjerder, beplantning og 
jorddekte fyllinger.   

3.2 Teknisk infrastruktur 

Planområdet skal tilknyttes offentlig vann og avløp. 

Mindre bygg og tekniske installasjoner herunder nettstasjoner, trafo og pumpestasjoner tillates 

etablert innenfor grøntområder og byggeområder.  

Alle kabler skal føres fram som jordkabler.  
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3.3 Støyforhold 

Nye boliger skal tilfredsstille kravene til grenseverdier for støy i henhold til Klima- og 

miljødepartementets retningslinje T-1442/2012. Disse kravene skal dokumenteres ivaretatt i 

byggesøknaden.  

3.4 Kulturminner 

Dersom det i forbindelse med tiltak oppdages automatisk freda kulturminner skal arbeidet 

stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssone på 5 meter. Det 

er viktig at også de som utfører arbeidet gjøres kjent med denne bestemmelsen. Melding om 

funn skal straks sendes overordnet kulturminnemyndighet, jf. lov om kulturminner § 8, annet 

ledd.  

3.5 Parkering 

Boligbebyggelsen skal ha oppstillingsplass for bil på egen tomt, garasje/carport eller på 

fellesarealer for 1,5 bil pr. boenhet avrundet oppover. Det skal avsettes areal til parkering av 

min. 2 sykkel pr. boenhet på fellesareal på egen tomt. Minst halvparten av arealet skal være 

overbygget.  

3.6 Radon 

I alle nybygg skal det gjennomføres nødvendige tiltak mot radon. Bygning skal prosjekteres og 

utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. 

Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m
3
. 

§ 4  Bebyggelse og anlegg 

4.1 Frittliggende småhusbebyggelse BFS 1-3 

a) Innenfor områdene BFS 1-3 kan oppføres frittliggende ene- eller tomannsbolig med tilhørende 

anlegg. 

b) Byggehøyde og takform: 

For BFS1 er mønehøyde 7,4 m, og gesimshøyde 6,0 m. Maksimal mønehøyde skal ikke 

overstige kote 40,0. 

For BFS2, BFS3 er mønehøyde 7,6 m og gesimshøyde 6,2 m. Maksimal mønehøyde skal ikke 

overstige kote 43,5 for bolig i BFS2 og kote 40,5 for bolig i BFS3. 

Bebyggelsen skal ha valmet tak med takvinkel i intervallet 10-20°.  

c) Utnyttelsesgrad: 

Maks tillatt bruksareal (BRA) skal ikke være større enn 150 m
2
 for eneboliger og 170 m

2
 for 

tomannsboliger. Det tillates oppført kun ett boligbygg pr. tomt.  

d) Minste uteoppholdsareal MUA: 

Sum samlet minste uteoppholdsareal for boligene (MUA) i BFS1 er 150 m
2
, i BFS2 er 230 m

2
, 

i BFS3 er 135 m
2
. MUA omfatter privat og felles utearealer.  

e) Mindre byggetiltak 

Levegg, utvendig trapp, terrasse, balkong e.l. kan bygges innenfor byggeområdet men ikke 

nærmere enn 0,5 m fra nabogrense/formålsgrense. Nord i områdene BFS 2 og 3 tillates ikke 

tiltak i strid med byggegrense, med unntak av utvendig trapp til leilighet i 2. etasje i området 

BFS2.  

f) Utforming av bebyggelse og anlegg 

Tiltak innenfor området skal ha en god estetisk utforming med respekt for tilgrensende 

kirkegård og bevaringsverdige bygningsmiljø.  

Ny bygningsmasses volum og skala skal harmonere med etablert bebyggelse og 

bevaringsområdet for øvrig.  

Murer og terrengbearbeidelse skal gis en utforming som harmonerer med omkringliggende 

bebyggelse. Terrengmurer tillates oppført i eiendomsgrense/formålsgrense.  
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4.2 Frittliggende småhusbebyggelse BFS 4-9 

a) Bebyggelsen skal være frittliggende enebolig på ikke over to – 2 – fulle etasjer, uthus 

(garasjer) i en – 1 – etasje. Boligene skal plasseres innenfor regulert byggelinje.  

b) Bebygd areal skal ikke overstige 30 % BYA. 

c) Gesimshøyde må ikke være over 7 m og mønehøyde ikke over 9 m. For en-etasjes hus må 

gesimshøyde ikke være over 4 m og mønehøyde ikke over 6,5 m.  

d) Uthusenes bebygd areal må ikke overstige 35 m
2 
BYA. 

e) Takoppbygg tillates på en-etasjes hus. Nedskjæringer eller vinduer i takflaten – unntatt 

takluker – tillates ikke.  

f) Gjerder må ikke være over 1,2 m høye.  

g) Ingen tomt må beplantes med trær som kan virke generende for naboer, eller som kan bli til 

ulempe for ferdselen.  

4.3 Konsentrert småhusbebyggelse BKS 1 

a) BKS1 omfatter eksisterende konsentrert småhusbebyggelse. 

b) Bebyggelsen tillates i inntil 2 etasjer. Bebyggelsen skal ha en god form og materialbehandling. 

Det skal ikke benyttes skjemmede farger innenfor BKS1. 

c) Det skal avsettes plass for 1 garasje/carport pr. bolig. Denne kan oppføres som tilbygg til 

bolighuset og må tilpasses dette med hensyn til materialvalg, form og farge. Boder tillates 

innredet i garasje/carport. Garasje mot Mosterveien tillates oppført parallelt med vegen. 

Snuplass for garasje skal være på egen eiendom.  

d) Eiendommer og bygg innenfor det regulerte området tillates oppdelt i eierseksjoner.  

4.4 Konsentrert småhusbebyggelse BKS 2 

BKS 2 omfatter eksisterende konsentrert småhusbebyggelse.  

4.5 Garasjeanlegg BG1 

BG1 Omfatter felles garasjer for boligene i BFS 1-3. Det skal oppføres 1 garasjeplass pr. 

boenhet.  

Garasjeanlegg skal oppføres i samme materiale som bebyggelsen i BFS 1-3.  

Takform er flatt tak eller pulttak. Ved pulttak er øverste gesimshøyde 4 m, og ved flatt tak er 

øverste gesimshøyde 3 m. 

Bebygd areal er 100 % BYA. 

Boder tillates innredet i garasje.  

4.6 Renovasjonsanlegg BRE1 

BRE1 er felles renovasjon for boligene i BFS1-3. Området skal benyttes til sekkeplassering for 

avfall på hentedagen. Det tillates oppført bod/nedgravd avfallsbeholder innenfor arealet 

såfremt denne ikke kommer i konflikt med frisiktsonen.  

4.7 Lekeplass BLK 1 

 Omfatter eksisterende lekeplass i Mosterveien. 

4.8 Annet uteoppholdsareal BAU1 

BAU1 er felles uteoppholdsareal for boligene i BFS 1-3. Innenfor arealet skal etableres 

sandlekeplass med min. sandkasse, vippedyr og ev. lekeapparat/klatrestativ. Området skal 

beplantes og møbleres med benker og bord.  

4.9 Grav- og urnelund BGU 1 

Omfatter eksisterende grav og urnelund. Innenfor området tillates vanlig kirkegårdsaktivitet.   

Bebyggelse og anlegg som tjener formålet med driften av grav- og urnelund tillates. 

4.10 Kontor/tjenesteyting BKB 1 

 Omfatter eksisterende bebyggelse til kontor og tjenesteyting. 
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§ 5  Samferdselsanlegg 

5.1 Veg SV 1-5 

 Omfatter eksisterende offentlige veger.  

5.2 Kjøreveg SKV 1 

Avkjørsel SKV1 skal anlegges som vist i plan. Avkjørsel er felles for boligene i BKS1. 

Fartsdempende tiltak kan anlegges dersom det er nødvendig. Parkering på areal regulert til 

felles avkjørsel tillates ikke.  

Avkjørsel SKV2 er felles for eiendommene 13/747, 13/748 og 13/701. 

5.3 Fortau SF 1-3 

a) SF1-2 omfatter offentlig fortau. Regulert bredde 2,3 m.  

b) SF 3 omfatter eksisterende offentlig fortau.  

5.4 Gang og sykkelvei SGS 1-2 

 Omfatter eksisterende offentlig gang- og sykkelvei. 

5.5 Gangveg/gangareal SGG 1-3 

a) SGG1 er felles gangareal for boligene i BFS 1-3. Omfatter interne gangforbindelser, ramper 

og trapper. Det tillates mindre justeringer på gangforbindelsen, og endelig forslag legges ved 

byggesøknad. 

b) SGG2 er eksisterende gangforbindelse til lekeplass BLK1. 

c) SGG3 er eksisterende gangforbindelse mellom vei SV2 (Skarpabråde) og vei SV3 

(Mosterveien). 

5.6 Annen veggrunn grøntareal SVG 1-2 

 Omfatter grøntrabatt mellom gang- og sykkelvei SGS2 og veg SV5 (FV44). 

5.7 Parkeringsplasser SPP 1-2 

a) SPP1 er felles parkerings- og manøvreringsareal for bil for boligene i BFS1-3. Innenfor arealet 

skal det etableres min. 3 gjesteparkeringsplasser.  

b) SPP2 er felles parkering for BKS2. 

§ 6 Grønnstruktur 

6.1 Grønnstruktur 

Grønnstruktur G1 er felles for boligene i BFS 1-3, og skal fungere som grøntsone/skjerm mot 

naboeiendommer. Det tillates oppført terrengmur på inntil 1,5 m innenfor sonen.  

§ 7 Hensynssoner 

7.1 Frisiktsone H140 

I områdene regulert til frisiktsoner H140 skal det være fri sikt i en høyde fra 0,5 til 3,0 meter 

over tilstøtende veibaner.   
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1  Bakgrunn 

1.1 Hensikten med planen 
Heniskten med planarbeidet er fortetting av boliger med tilhørende funksjoner på eiendommene 
gnr 13 bnr 433 og 284. Eksisterende boliger på eiendommene forutsettes revet. Planområdet 
omfatter et større areal enn disse to eiendommer. Disse områder tegnes opp med eksisterende 
bebyggelse med tilhørende anlegg og reguleres lik gjeldende planer og dagens situasjon.  

1.2 Forslagsstiller og plankonsulent  
Tiltakshaver for planarbeidet er Norrøn Eiendomsutvikling AS. Planarbeidet utføres av 
arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS. 

1.3 Tidligere vedtak i saken 
Ingen tidligere vedtak med unntak av behandlingen av gjeldende reguleringsplaner i 
planområdet.   

1.4 Utbyggingsavtale 
Nei, det legges ikke opp til at kommunen skal overta nye anlegg i området.  

1.5 Krav om konsekvensutredning 
Krav om konsekvensutredning gjelder bare for de deler av planen som fastsetter rammer for 
fremtidig utbygging og som innebærer endringer i forhold til gjeldende planer. Planforslaget 
omfatter regulering av eiendommene 13/284 og 13/433. Øvrige deler av planområdet er en 
opptegning etter gjeldende planer. Det legges ikke opp til nye tiltak i disse områdene, slik at 
vurdering av krav til konsekvensutrending kun omfatter eiendommene 13/284 og 13/433.  
 
Det ble avklart i oppstartmøtet med Eigersund kommune at planforslaget ikke faller inn under 
forskrift om konsekvensutredninger. I det følgende er en redegjørelse for den vurdering som da 
ble gjort.  
 
§ 2 i forskriften, planer som alltid skal konsekvensutredes: 

d) områderegulering og detaljregulering på mer enn 15 daa, som omfatter nye områder 
til utbyggingsformål. 
f) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg I. 

Planforslaget er i tråd med gjeldende kommuneplan som viser eiendommene 13/284, 13/433 
som boligformål. Aktuelle eiendommer omfatter et areal på 1,8 daa. Tiltaket omfattes ikke av 
tiltak i vedlegg I til forskriften. Tiltaket omfattes med dette ikke av § 2.  
 
§ 3 og 4 i forskriften, planer som skal vurderes nærmere: 

b) detaljreguleringer på inntil 15 daa som innebærer endringer av kommuneplan eller 
områderegulering.  
c) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. 

Planforslaget viderefører formål i kommuneplanen, samt at det omfatter ikke tiltak nevnt i 
vedlegg II til forskriften. Tiltaket omfattes med dette ikke av § 3, og må derfor ikke vurderes i 
forhold til tiltak nevnt i vedlegg III jf. § 4.  
 
En fortetting av eiendommene 13/284 og 13/433 med boliger, vurderes ikke å medføre 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og tiltaket synes ut fra dette å ikke omfattes av 
forskriftens krav til konsekvensutredning.  
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2 Planprosess 

2.1 Oppstartsmøte  
Det ble avholdt formelt oppstartsmøte med plankontoret den 29.01.16. Det ble listet opp en 
rekke hensyn som må ivaretas og legges som premiss og rammer for planarbeidet: 

Premiss/ramme for planarbeidet Kommentar 

Trafikksikkerhetsvurdering knyttet 
til myke trafikanter – skolevei o.l. 
må utføres. 

Fulgt opp i planforslaget. Vurdering av trafikksikkerhet 
se pkt. 6.3. 

Særlig vurdering knyttet til 
kirkegården (estetikk, høyder, 
volum, ivaretagelse av «den 
sakrale ro») 

Fulgt opp i planforslaget. Beskrevet i pkt. 6.4. Planlagt 
bebyggelse er utformet og plassert på en slik måte at 
de ivaretar hensynet til kirkegården. Det planlegges 3 
tomannboliger med et bygningsvolum tilnærmet lik 
eksisterende bygninger. Tomannsboligene er utformet 
med inspirasjon fra det eksisterende funkis-hus, i form 
og uttrykk men med et noe mer moderne uttrykk med 
tanke på dimensjoner på vinduer og fargebruk.  

Eiendommen ligger nært opptil 
bevaringsområde 1 i 
reguleringsplan for deler av 
Egersund sentrum. 
Bevaringsformålet er høyeste i 
bevaringsplanene og tilgrensede 
reguleringsplaner må vise hensyn 
til dette ved planlegging av ny 
bebyggelse. Opplevelesen av 
bevaringsområdet må derfor vises 
tilstrekkelig hensyn i form av en 
bebyggelse som gjenspeiler det 
eksisterende bygningsmiljøet. Det 
forventes at takform og 
dimensjonering av bygningsmasse 
samt plassering av bygninger 
tillegges stor vekt ved utarbeidelse 
av reguleringsplan. Det vil derfor 
være nødvendig å se på de 
eksisterende bygningers form og 
dimensjon som en målestokk for 
ev. ny bebyggelse.  

Fulgt opp i planforslaget. Beskrevet i pkt. 6.4. 
Planforslaget viser byggegrense på 4 meter mot 
bebyggelsen på Årstadtunet. I tillegg stiller 
bestemmelsene krav til at mindre byggetiltak ikke 
tillates i strid med byggegrensen mot bevaringsverdig 
bebyggelse. Det er imidlertid gjort et mindre unntak fra 
denne bestemmelse for nordøstre bolig, hvor utvendig 
trapp til leilighet i 2. etasje tillates etablert i strid med 
byggegrensen. Avstand til bevaringsverdig bygning er 
likevel mer enn 8 meter. Planlagt bebyggelse har hentet 
inspirasjon fra tidligere funkis-hus i form og uttrykk, men 
med noe mer moderne vindusfasader. Nye boliger 
fremstår som samlet boligbebyggelse i tun, og vil danne 
en fin overgang fra den nyere bebyggelsen på 
Terlandsstykket og den eldre bebyggelsen på 
Årstadtunet.  

Fremtidig bygningsmasse og 
terreng må holdes nede for å ikke 
ta oppmerksomhet fra 
bevaringsområdet. Murer og 

Fulgt opp i planforslaget. Bestemmelse § 4.1 f) stiller 
krav til at utforming av bebyggelse, murer og 
terrengarbeider skal harmonere med bevaringsverdig 
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terrengbearbeidelse må vise de 
samme hensyn til eksisterende 
terreng og gis en utforming som 
harmonerer med eksisterende 
bebyggelse.  

bebyggelse.  

Eksisterende terreng må beholdes 
og videreføres og eventuell ny 
bygningsmasse må holdes nede i 
en skala og et volum som ikke 
dominerer den etablerte 
bebyggelse og bevaringsområdet 
for øvrig.  

Fulgt opp i planforslaget. Planlagte tomannsboliger er 
gitt en best mulig terrengtilpasning ved at haugen 
nordøst i området «skrapes av» og de nordligste 
boligene kan dermed plasseres lavere i terrenget. Med 
dette hensyntas eksisterende bebyggelse i vest mtp 
utsikt, byggehøyde samt unngå høye støttemurer/ 
terrengmurer i nabogrense.  

Bolighus på eiendommen 13/284 
har arkitktoniske kvaliteter som må 
vurderes i bevaringssammenheng 
og dette må ivaretas gjennom 
planarbeidet.  

Fulgt opp i planforslaget. Planlagte tomannsboliger er 
gitt et arkitektonisk uttrykk som refererer til eksisterende 
bebyggelse (funkis-hus) og tilgrensende 
bevaringsverdige bebyggelse i volum, skala, høyde og 
utforming.   

Det er en forutsetning at det skal 
avsettes min. 150 m2 ute- og 
oppholdsareal for hver boenhet. 
Dette er et område der dette 
hensynet kan innarbeides på en 
enkel måte.  

Mål oppnås ikke i planforslaget. Nye boliger vil i snitt 
disponere ca. 85 m2 uteareal pr. bolig. Utfyllende 
beskrivelse i pkt 5.2.1, side 27-28. 

Eiendommen 13/284 ligger rett 
ovenfor kirkegården og det er ikke 
ønskelig med konsentrert 
bebyggelse inn mot denne.  

Fulgt opp i planforslaget. Planforslaget viser 3 tomanns-
boliger. Nye boliger vil fremstå som 3 punkthus i tun.   

Ved en regulering vil det bli krevd 
regulert og etablert forlengelse av 
fortau til og langs planområdet 
frem til krysset 
Skarpabråde/Aarstadgaten. 

Fulgt opp i planforslaget. Langs langs Aarstadgaten 
reguleres fortau i forlengelse av eksisterende fortau. 
Opparbeidelse av fortauet skal skje samtidig med 
utbygging av tomannsboligene og tilhørende anlegg. Se 
§ 2.2. 

All trafikk skal gå via 
Rundevollsveien. 

Fulgt opp i planforslaget. Gjennomkjøring forbudt skilt 
flyttes nord for innkjøring til nye boliger, slik at trafikken 
fra disse boligene kan ledes ut i Rundevollsveien. 
Beskrevet i pkt. 6.3. 

På kommunens kart er det 
avmerket et kulturminne på 

Fulgt opp i planforslaget. Kulturseksjonen hos 
Fylkeskommunen har befart området. Det ble ikke 
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grensen mellom 13/284 og 13/433. 
Det må avklares om det er 
helleristning eller tilsvarende. 
Kommunen finner ikke informasjon 
om dette.  

påvist funn ved befaring.  

Vann og avløp. Det er ingen 
kapasitetsproblemer med vann, 
overvann eller spillvann fra nevnte 
område. 

Fulgt opp i planforslaget. Nye boliger tilkobles 
eksisterende vann- og avløpsnett.  

Det vil kunne åpnes for en ramme 
for inntil 4-6 boenheter i området 
under forutsetning av at krav til 
uteoppholdareal på 150 m2 pr. 
boenhet ivaretas.  

Planforslaget åpner for 6 nye boenheter fordelt på 3 
tomannsboliger. Planlagte boligers uteoppholdsareal 
tilfredsstiller ikke kravet til 150 m2 pr boenhet. Forholdet 
er beskrevet i pkt. 5.2.1 side 27-28. 

 

2.2 Forhåndsvarsling  
Oppstart av planarbeid ble varslet offentlige instanser, samt berørte og tilstøtende eiendommer i 
brev av 03.02.16 samt annonsert i Dalane Tidende. Høringsfrist ble satt til den 10.03.16. 
Naboer, grunneiere og offentlige instanser ble varslet i henhold til lister fra kommunen.  

 
Figur 1: Varslet plangrense. Kartkilde: KSO / www.temakart-rogaland.no  
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2.3 Avklaringer 
Det er opprettet dialog med byantikvar mhp utforming og plassering av ny bebyggelse grunnet 
nærhet til bevaringsverdig bebyggelse og hensyn til kirkegård. Det er avholdt flere dialogmøter 
hvor planskisser er blitt fremlagt. Skisse som ligger til grunn for planforslaget er akseptert av 
byantikvar i møte.  

3 Planstatus og rammebetingelser 

3.1 Statlige føringer og rammebetingelser 
Følgende lover, forskriter, retningslinjer og kommunale planer inngår i planarbeidet: 

Lovgrunnlag 
Plan og bygningsloven 
Naturmangfoldloven 

Forskriftsgrunnlag 
Forskrift om konsekvensutredninger 

Retningslinjer i tilknytning til lovgrunnlaget 
RPR for barn og unges interesser i planlegging  
RPR for universell utforming 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 

3.2 Gjeldende planer 

Kommuneplanens arealdel 
Kommuneplanen angir omsøkte planområde som boliger og offentlig og privat tjenesteyting. 
Eiendommene 13/284 og 13/433 angis som boliger. Planlagte reguleringsformål er i tråd med 
kommuneplanen.  

Følgende bestemmelser er vurdert som viktige med hensyn på planlagte tiltak: 
 

- § 1.7 Barns interesser, herunder trafikksikre snarveier, gang- og sykkelveier m.m.  

 

Planforslaget regulerer fortau langs Aarstadsgaten.  

 

- § 1.11 Uteoppholdsareal. Det skal avsettes eller påvises uteareal på minst 150 m2 pr. 

boenhet, tilgjengelig og egnet til lek, utfoldelse og opphold utendørs. 

 

Planforslaget oppnår ikke kravet i kommuneplanen. Hver bolig vil kunne disponere ca. 

85 kvm uteareal både på privat terrasse/balkong og på fellesarealer. Felles uteareal 

opparbeides med sandlekeplass. Kvalitetene på utearealene vurderes som gode. Se 

mer utfyllende beskrivelse i pkt. 5.2.1 side 27-28. 

  

- § 1.14 Parkeringskrav. For boliger skal det avsettes 1 parkeringsplass på egen tomt i 

garasje samt en bil pr. bruksenhet til gjesteparkering. Likeledes skal det avsettes areal 

for 2 sykler pr. bruksenhet, og minst halvparten av dette arealet skal være overbygd.   
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Figur 2: Utsnitt av gjeldende kommunedelplan. Planområdet omfatter område for boliger (gul farge). 

Kartkilde: www.eigersund.kommune.no  

Planforslaget viser en parkeringsdekning på 1,5 bil pr. boenhet. Dette er under kravet i 

kommuneplanen. Lavere parkeringsdekning begrunnes med umiddelbar nærhet til 

sentrum og at det planlegges konsentert bebyggelse. Krav til sykkeparkering er ivaretatt 

i planforslaget.  
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Gjeldende reguleringsplaner 
Gjeldende reguleringsplan innenfor planområdet, er listet opp i tabellen nedenfor. 
Reguleringsplanen for Årstaddalen (6-1), planid 19660004 vil erstatte hele eller deler av disse 
planene. Bestemmelser knyttet til eksisterende boliger videreføres fra gjeldende plan.  

Plan-ID Navn Ikrafttredelsesdato 

19660004 Årstadalen (6-1) 
 

 
Planen regulerer området til boliger. Byggegrense langs 
vei er 5 meter 

 

29.09.1966 

19660004-01 MVR Mosterveien (6-1) 01.09.1997 
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19660004-02 MVR Mosterveien mindre reguleringsendring (6-1) 
 

 
 

12.04.2000 

19890006 Eldreboliger Sokendalsveien 25 (13-7) 
 

 
 

24.10.1989 

Side 286 av 666



 

12 
 

19760004 RV 44 Hestevad bru – Eiger Motell (13-3) 
 

 

22.12.1976 
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4 Beskrivelse av planområdet 

4.1 Dagens situasjon 

Beliggenhet 
Planområdet ligger sentralt på Årstad sør for Egersund sentrum og øst for Husabø skole og 
idrettsanlegg. Området har atkomst fra Rundevollsveien. 
 

 
Figur 3: Planområdets beliggenhet. Kartkilde: www.temakart-rogaland.no. 

Eiendomsgrenser 
Planområdet omfatter en rekke eiendommer mellom FV44 Sokndalsveien og Rundevollsveien. 
Samlet er det ca. 43 berørte eiendommer innenfor planområdet.  
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Figur 4: Varslet planområde 
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Tabellen under viser hjemmelshavere til eiendommene pr. 01.09.16. 
 

 
 

Gnr/Bnr Hjemmelshaver 

13/23 Eigersund Kirkelige Fellesråd 

13/40 Eigersund kommune 

13/67 Eigersund kommune 

13/96 Aarstad Gudrund 

13/128 Aarstad skole AS 

13/141 Løvheim-Fjerdingstand Gro 

13/143 Bøe Alf Jostein 

13/181 Sandkleiva Aud Wenche H. 

13/198 Andreassen Eli 

13/199 Berentsen Arild Offerdal 
Offerdal Odd 
Øiamo Bjørg 

13/200 Ualand Brit Solgun 
Ualand Edmund 

13/201 Gundersen Tønnes 

13/202 Vassbø Viggo Ingvar 

13/212 Hadland Gunnar 

13/216 Slettebø Mai Kristin 
Slettebø Stig  

13/217 Tønnessen Paul Nielsen 

13/222 Hadland Gunnar 

13/224 Samfundet Egersund Menigheten 

13/248 Amaliksen Geir 
Amaliksen Ruth Heidi 

13/251 Amaliksen Geir 
Amaliksen Ruth Heidi  

13/261 Rogstad Per 

13/262 Jørgensborg Janne 
Jørgensborg Jarle 

13/263 Bøhn-Pettersen Peter 
Bøhn-Pettersen Siv G. F. 

13/268 Edvardsen Borgny 

13/271 Skavøy Torunn Sonja 

13/275 Eigersund kommune 

13/277 Skåra Anne Marie  

13/279 Nilsson Frode 

13/282 Østbø Lars Henning 

13/284 Helvig Greta 

13/289 Svanes Torvald Aarstad 

13/291 Haasnoot Jacob v/Visma Services Norge 
AS 
Hoek Johannes Aldert 
Skåra Torlaug 

13/292 Mong Einar 
Puntervold Solveig Margot og Olaf Johan 
Dyrsand Odd Egil  
Kvalsund Marit og Einar Gustav 

Gnr/Bnr. Hjemmelshaver 

13/294 Mosterveien AS 

13/300 Eigersund kommune 

13/317 Eigersund kommune 

13/392 Eriksen Egil 

13/415 Fuglseth Kristian 
Fuglseth Tor 
Rasmussen Berit Fuglseth 

13/417 Hovland Anne Marie 

13/420 Bergum Kim Knuutinen 

13/421 Talgøe Selma 
Svanæs Anne Lise 

13/423 Nodland Karen G.  

13/433 Helvig Hans Olav 

13/442 Aarstad Bernt Bowitz 

13/511 Bøhn-Pettersen Peter 
Bøhn-Pettersen Siv G. F.  

13/519 Boge Erik 
Bowitz Ellen Anett 

13/589 Svanes Marit og Toralf (død) 
Skadberg Ester (død) 
Hofsmo Gudrun Rannfrid 
Tengesdal Borgny Marie 
Ege Sverre, Aud Iren og Håkon 
Høiland Marit Gudrun 
Herredsvela Irene 
Hovland Marie Bertine 
Egeli Ruth 
Skjelbred Astrid og Einar 
Krone Maguns Emil (død) og Aslaug 
Gløpstad Arne Magne 
Tveit Terje Johan (død) v/Atle Tveit 

13/607 Torbjørn Haaland (død) v/Margit 
Haaland 

13/612 Aarstad Bernt Bowitz (død) v/ Margit 
Aarstad 

13/626 Bø Trygve (død) 

13/701 Korth Willy Andre 
Skogen Olaug Turid 

13/747 Friestad Roy 

13/748 Amaliksen Geir Rune 

13/2088 Rogaland Fylkeskommune 

13/2136 Fuglseth AS 

13/2231 Eigersund kommune 

13/2266 Fotland Reidar 
Jess Eva 

13/2412 Rogaland Fylkeskommune 

13/2454 Eigersund kommune 

13/2455 Eigersund kommune 
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Gnr/Bnr. Hjemmelshaver 

13/2491 Vassbø Viggo Ingvar 

13/2511 Eigersund kommune 

13/2518 Lomeland Berit 
Lomeland Edvin Marton 

13/2519 Ege Sverre 

13/2529 Strandnæs Svein Brath 
Ripland Emil 
Puntervold Anne Marie 
Berland Gerd Olaug 
Larsen Solveig og Petter 
Børtveit Thelma 
Leidland Borghild 
Gamst Ruth og Ølver Gudmund 
Tønnesen Norma Øverlie 
Bakka Nils og Anna Maria 
Stokkeland Jenny 

13/2544 Sameiet Herredshuset 

13/2632 Skåra Frode 

13/2664 Reistad Georg 
Reistad Ingbjørg 

13/2721 Eigersund kommune 

Eksisterende bebyggelse 
Eiendommene 13/433 og 13/284 er i dag bebygd med to eneboliger, garasje og uthus.  
 
Boligen på eiendom 13/284 antas oppført på ca. 1930-40 tallet og er bygget i funkis-stil med 
svakt valmet tak, kube form og mye vinduer. Boligen er i 2 etasjer og har et særpreget 
arkitektonisk uttrykk fra funksjonalismen. Materialbruk er tre og grunnmur i betong. Boligen 
fremstår som et punkthus og har gode dimensjoner. Boligen ser likevel noe slitt og lite 
vedlikeholdt over tid, og vil være forholdsvis ressurskrevende å pusse opp eller restaurere. 
 

Figur 5: Eksisterende enebolig med tilhørende garasje på 13/284. Foto til venstre er tatt nede i Aarstadgaten, 
mens foto til høyre er tatt i hagen til eiendom 13/433. Foto: KSO 

Eksisterende bolig på eiendom 13/433 er et tradisjonelt saltakshus i 2 etasjer. Det er ikke 
etablert kjøreatkomst til denne eiendommen, kun gangatkomst fra Aarstadgaten. Boligen ligger 
ca. 1 etasjehøyde over boligen på 284. Eiendommen 433 grenser i nord til vernesone 1 for 
Egersund sentrum. Eksisterende bolig har ingen formelt bygningsvern. Det antas at boligen er 
fra 1950-60 tallet og er et tradisjonelt trehus. Fremstår også som et punkthus med sin kubiske 
form. 
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Figur 7: Naturverdi. Treallé med gamle trær mellom Samfundet kirke og FV44.  
Kilde foto: www.google.maps.no , kart: www.temakart-rogaland.no  

 
Figur 6: Eksisterende enebolig på 13/433 

Øvrige eksisterende bygninger i planområdet er i hovedsak eneboliger, men også eldreboliger i 
rekkehus/fleremannsboliger og trykkeri/kontorer ned mot Sokndalsveien. Eksisterende 
bygninger tegnes opp i tråd med gjeldende planer og dagens situasjon.  

Landskap, naturverdi og biologisk mangfold 
Området ligger på Årstad med etablert boligbebyggelse, eldreboliger og kirkegård. Omsøkte 
eiendommer ligger på en liten høyde, med stigende terreng mot vest (mot Husabø skole).  

  
 
 
 
 
 
 
Sør for 
krysset 
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Sokndalsveien og Rundevollsveien er det trerekke med store gamle trær med viktig verdi. I 
sørlige områder av kirkegården er registret gulspurv og stær som begge er trua arter jf. 
temakart-rogaland.   
Området er i temakart Rogaland vist som del av landskap med høy verdi knyttet til 
sentrumsområdet.  

Grunnforhold 
Grunnfjell i området består i hovedsak av anortostitt. Løsmasser kan tyde på moreneavsetniger. 
Lys grønne områder viser moreneavsetninger i usammenhengende eller tynt dekke over 
berggrunnen, mens mørk grønne felter viser morenemateriale i sammenhengende dekke 
stedvis med stor mektighet, jf. temakart-rogaland.  
 

 
Figur 8: Løsmassekart. Plangrense vises med svart stiplet linje. Kartkilde: Temakart Rogaland 

Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke kjent at det er registrert kulturminner eller verneverdige bygninger (SEFRAK 
registrert) på omsøkte eiendommer 13/284 og 13/433 jf. temakart-rogaland. Eksisterende 
enebolig på 13/284 har imidlertid et særpreget utseende. Bebyggelse på eiendommer nord for 
omsøkte eiendommer er alle SEFRAK-registrert med ulik verneklasse. Langs Sokndalsveien er 
også SEFRAK-registerte bygninger med ulike verneklasse. 
 
Kulturmyndigheten vurderer i sitt brev til oppstart av planarbeid at det i deler av planområdet er 
potensial for funn av ytterligere automatisk freda kulturminner. Med bakgrunn i dette er det utført 
befaring på omsøkte eiendommer den 26.09.16. Hovedformål med befaringen var å avklare 
hvorvidt en forhøyning på eiendom 13/433 er rest av en gravhaug. Konklusjon etter befaring er 
at forhøyning ikke dreier seg om et automatisk freda kulturminne, og at haugen er opparbeidet i 
«nyere tid». 
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Figur 9: Kulturminnelokalitet på Husabø 
skole. Mer enn 60 skålgroper på bergknaus i 

skolegården. Kilde: www.kulturminnesok.no  

 

Figur 10: Kulturminnelokalitet Husabø. 
Bautastein. Kilde: www.kulturminnesok.no  

 

 
 
På Husabø skole, vest for planområdet er det påvist funn fra bronsealder i form av bergkunst. 
Kulturminnet er automatisk fredet med id 43805-1. Kulturminnet omfatter minst 60 skålgroper. 
Skålgropene er fordelt på en større bergknaus som ligger i skolegården.  
 
Nordvest for planområdet er påvist funn fra jernalder i form av en bautastein. Kulturminnet er 
automatisk fredet med id 65396-1. Batuaen brukes som gjerdestolpe og er tydelig markert i 
terrenget. Steinen blir kalt «Prestasteidn».  
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Trafikkforhold 

Kjøreatkomst 
Skarpabråde, Aarstadgaten, Mosterveien, Buggebakken er kommunale gater som inngår i 
planområdet. Sokndalsveien er fylkesvei.  
Eiendommer i planområdet har atkomst fra kommunale gater med avkjørsel fra FV44 
Sokndalsveien. I forbindelse med utbygging av Terlandstykket ble det etablert en veiforbindelse 
fra Rundevollsveien til FV44 ved Samfundet kirke og skole.   
Aarstadgaten og Skarpabrådet er skiltet med forbud mot gjennomkjøring. De som bor i området 
kan selv velge hvilken av veiene de kjører ut/inn på. For nye boliger er det en forutsetning at 
Rundevollsveien benyttes som kjøreatkomst. Dette krever endring av skiltplan, og at dagens 
skilt med gjennomkjøring forbudt flyttes til nordøst for atkomsten til nye boliger.  
  

 
Figur 11: Skiltplan for kommunale veier i området. Kilde: Eigersund kommune 

Trafikkmengde 
Sokndalsveien har stor trafikkmengde da denne er hovedveiforbindelsen til Hauge i Dalane. Det 
er ikke gjort trafikktellinger på de kommunale gatene. Jf. vegdatabanken er trafikkmengden i 
Sokndalveien (FV44) sør for Mosterveien/Heggdalsveien 7900 ÅDT, og nord for 
Mosterveien/Heggdalsveien 8300 ÅDT.  

Fartsgrenser 
Sokndalsveien er skiltet hastighet 40 km/t. Det er etablert fartshumper/sukkertopper i 
Sokndalsveien, samt merkede krysningspunkter for fotgjengere. 
De kommunale gatene i området herunder nedre del av Rundevollsveien, Aarstadgaten, 
Skarpabråde, Mosterveien, Buggebakken har alle 30-sone.    
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Ulykkessituasjon 
Det er registrert flere trafikkuhell i Sokndalsveien (FV44) jf. vegdatabanken. De fleste ulykker 
skjer i forbindelse med avkjørsler og er kollisjon mellom ulike kjøretøy. Det er også registert 
uhell mellom myke trafikanter og kjørende. Dette er i krysningspunkter for myke trafikanter i 
fylkesveien.  

Trafikksikkerhet for myke trafikanter 
Det er etablert gang- og sykkelvei på vestsiden av Sokndalsveien. På østsiden av veien er det 
etablert fortau på deler av strekningen. Det er flere krysningspunkter for fotgjengere i 
Sokndalsveien. Disse er skiltet og merket med malte striper. Gang- og sykkelvei er avskilt 
kjørebanen med rabatt.  
Veiforbindelse til Rundevollsveien ved Samfundets kirke/skole er etablert med ensidig fortau. 
Det er ikke etablert fortau i Rundevollsveien og nordover. Øvrige boliggater i området 
(Årstadgaten og Skarpabrådet) er ikke med fortau.   

Kollektivtilbud 
Rutebuss til Hauge i Dalane, Rundevoll/Hestnes har holdeplasser langs Sokndalsveien ved bl.a 
Samfundets kirke.   

Jernbane 
Egersund stasjon betjener togtrafikk fra Jærbanen og regiontog mellom Kristiansand/Oslo og 
Stavanger. Togstasjonen ligger ca. 1,6 km fra planområdet.  

Barns interesser 
Husabø skole og barnehage og Husabø idrettsanlegg ligger i gangavstand fra planområdet. I 
Mosterveien/Buggebakken er etablert en mindre lekeplass.  

Sosial infrastruktur 
Husabø barnehage og barne- og ungdomsskole ligger i gangavstand (ca 170 m) fra 
planområdet. Dalane Videregående skole ligger ca. 2,4 km fra planområdet.  

Teknisk infrastruktur 

Renovasjon 
Renovasjonsordning for Dalane er henteordning, hvor hver bolig setter ut avfallssekker etter 
avtale med DIM på hentedagen. 

Vann- og avløp 
Kommunale vann- og avløpsledninger ligger hovedsak i kommunale gater. I forbindelse med 
utbygging av «Terlandstykket» ble det lagt kommunale ledninger (vann, overvann, spillvann) fra 
Rundevollsveien til Kjeld Bugges gate. Eksisterende boliger på 13/284, 13/433 har stikkledning 
for vann, spillvann, overvann fra ledning i Aarstadgaten.  
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Figur 12: Kommunalt vann- og avløpsanlegg. 
Kartutsnitt utskrevet 29.01.16. Kilde: Eigersund 
kommune 

  

Strøm 
Det er ikke luftspenn høyspent gjennom området.  

Håndtering av overflatevann 
Overflatevann har drenering til naturterreng og offentlig ledningsnett.  

Forurensning 

Støy 
Grunnet områdets beliggenhet i etablert boligområde må det påregnes støy fra biltrafikk til og 
fra boliger. Nærhet til skole og idrettsanlegg generer en del biltrafikk. Både Skarpabråde og 
Aarstadgaten er begge stengt for gjennomkjøring, slik at trafikk til og fra skole og idrettsanlegg 
går via Kjeld Bugges gate. Nye boliger vil i liten grad påvirkes av denne trafikken.  
Støy fra biltrafikk i Sokndalsveien vil i liten grad påvirke nye boliger grunnet avstand til veien.  

Luftforurensning 
Det er ikke kjennskap til forurensningskilder innenfor planområdet.  
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5 Beskrivelse av planforslaget 

5.1  Planlagt arealbruk 
Reguleringsendringen omfatter i hovedsak 
eiendommene gnr 13 bnr 284 og 433 hvor 
eksisterende bygninger rives og erstattes 
av 3 to-mannsboliger.  
 
Øvrige eiendommer innenfor planområdet 
reguleres i tråd med gjeldende planer og 
dagens situasjon. Planbeskrivelsen vil i det 
følgende i hovedsak omfatte endringer på 
eiendommene 284 og 433. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 13: Illustrasjon av planforslaget. Bilde til venstre viser utsnitt av eiendommer det gjøres endringer på. Bilde 
til høyre viser hele planområdet. Kilde: KSO 
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Planforslaget omfatter følgende reguleringsformål: 
 

Sosikode Formål (sosikode) Område 
signatur 

Eierform Areal 
(m2) 

1111 Frittliggende småhusbebyggelse BFS 1-9 annen 27 889 

1112 Konsentrert småhusbebyggelse BKS 1-2 annen 2 727 

1119 Garasjeanlegg for boliger BG 1 felles 123 

1550 Renovasjonsanlegg  BRE 1 annen 7 

1610 Lekeplass BLK 1 felles 64 

1690 Annet uteoppholdsareal BAU 1 felles 81 

1700 Grav- og urnelund BGU 1 annen 27 777 

1831 Kontor/tjenesteyting BKB 1 annen 937 

2010 Veg SV 1-5 offentlig 5 976 

2011 Kjøreveg SKV 1 felles 493 

2012 Fortau SF 1-3 offentlig 230 

2015 Gang- og sykkelveg SGS 1-2 offentlig 1 332 

2016 Gangveg/gangareal SGG 1-3 
felles/offentlig/

annen 
351 

2019 Annen veggrunn – grøntareal SVG 1-2 offentlig 504 

2082 Parkeringsplasser SPP 1-2 annen 927 

3001 Grønnstruktur G 1 felles 51 

 Sum planområdet   69 471 

 
Hensynssoner Område 

signatur 
Areal 
(m2) 

a.1 Sikringssoner Frisikt H140 645 

 

5.2 Bebyggelse og anlegg 

5.2.1 Frittliggende småhusbebyggelse BFS 1-3 
Eksisterende bebyggelse på eiendommene 13/284 og 13/433 foreslås revet og erstattet med 3 
to-mannsboliger. Det er til reguleringsplanen tegnet ut et illustrasjonsprosjekt for utnyttelse av 
eiendommene. Plassering og utforming av boligene er brukt som retningsgivende for 
reguleringsplanen og er ikke juridisk bindende. 
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Figur 14: Utomhusplan for planlagt bebyggelse på eiendommene 13/284, 13/433. Kilde: KSO 

Illustrasjonsprosjektet viser 3 tomannsboliger med felles garasje, gjesteparkering og 
uteoppholdsareal, se fig 14. Boligene knyttes sammen med interne gangforbindelser. Hver bolig 
disponerer privat uteareal på terrasse/balkong og bakkeplan, samt felles uteoppholdsareal 
mellom garasje og bolig 3.  
 
Grunnet høydeforskjeller innenfor området bygges nye boliger på ulike planeringshøyder og 
byggehøyder.  

- Bolig1 – BFS1 (lengst mot sør) tillates oppført med en mønehøyde på inntil 7,4 m, og 
gesimshøyde på inntil 6,0 m. Mønehøyden skal imidlertid ikke overstige kote 40,0. 
Eksisterende bolig har mønehøyde på kote 39,4. Planforslaget åpner med dette for at ny 
bolig kan bygges 0,6 meter høyere enn eksisterende bolig på tomta. Den økte 
byggehøyden gir ikke negative konsekvenser for solforhold på tilgrensende boliger (se 
solstudie side 27-29). 

- Bolig 2 – BFS2 (mot nordøst) tillates oppført med mønehøyde på inntil 7,6 m og 
gesimshøyde på inntil 6,2 m. Mønehøyde skal imidlertid ikke overstige kote 43,5. 
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Eksisterende bolig i BFS2 er oppført med mønehøyde på kote 43,9, som er 0,3 m 
høyere enn planlagt bolig.   

- Bolig 3 – BFS3 (mot nord) tillates oppført med mønehøyde på inntil 7,6 m og 
gesimshøyde på inntil 6,2 m. Mønehøyde skal ikke overstige kote 40,5.  

 
Figur 15: Terrengsnitt nord-sør 

 
Figur 16: Terrengsnitt vest-øst 

Ny bebyggelse skal oppføres med valmet tak, med takvinkel i intervallet 10-20°. Krav til takform 
på nye boliger er videreføring av takform fra eksisterende bygg på eiendom 13/284.  
 
Boligene gis felles parkering i garasjeanlegg BG1 og gjesteparkering i SPP1. Fra 
parkeringsareal legges det opp interne gangforbindelser til boligene. For å ivareta hensynet til 
universell tilgjengelighet på gangforbindelsen, legges det til rette for rampeløsning ved 
garasjeanlegg. Alternativt kan trapp mellom bolig 2 og 3 benyttes. Ved rampe tilrettelegges det 
for fellesareal, hvor det skal anlegges sandlekeplass, benker, bord og beplantning.   
 
Bebyggelsens plassering er sikret gjennom byggegrenser på plankartet. Endelig 
løsning/plassering av ny bebyggelse vil fremkomme av situasjonsplan til byggesøknad, jf. § 3.1 i 
bestemmelsen. Illustrasjonsprosjektet viser tre bygningsmasser med et arkitektonisk uttrykk 
som refererer til eksisterende bebyggelse og tilgrensede bevaringsverdige bebyggelse i volum, 
skala, høyder og utforming.   
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Figur 17: Illustrasjonsprosjekt for ny bebyggelse i BFS 1-3. Aksonometri til venstre viser bebyggelsen sett fra 

Husabø skole. Aksonometri til høyre viser bebyggelsen sett fra over kirkegården. Det viser seg at kartgrunnlaget for 
Terlandsstykket ikke er oppdatert iht dagens situasjon derfor fremkommer ikke eksisterende boliger her i 
illustrasjonene. Illustrasjon: KSO 

 
Figur 128: Aksonometri sett fra sør. viser planlagte boliger sett i forhold til eksisterende bebyggelse i området. 

Atkomst og parkering 
Nye boliger gis en felles avkjørsel fra Aarstadgaten sør i området.  
 
Parkeringsdekning for nye boliger er 1,5 plasser pr. bolig. Hver bolig disponerer en 
garasjeplass. Felles gjesteparkering er tenkt sør for garasjeanlegg. Det skal i tillegg avsettes 
areal for sykkelparkering, min. 2 plasser pr. bolig. Det er stilt krav til at minst halvparten av 
arealet for sykkelparkering skal være overbygget.  

Terrengbearbeidelse 
Tomt for bolig 3 ligger ca. 5 meter høyere enn nivå på parkeringsareal. Dette gir behov for 
ramper og trapper for å oppta høydeforskjellene. Terrenget i nordøst planeres ca. 1 meter 
lavere enn eksisterende terrengnivå, slik at bygninger kan legges lavere i terrenget. Med dette 
kan man unngå høye støttemurer/terrengmurer mot naboeiendommer i vest og nord samt ut 
mot fortau i øst. Noe murer må man likevel påregne, spesielt rundt parkeringsarealet og intern 
gangvei.  

Uteoppholdsareal 
Hver boenhet disponerer eget privat uteareal på terrasse/balkong og privat hage for leiligheter i 
1. etasje. I tillegg viser planen areal for felles uteopphold hvor det tenkes at det kan settes opp 
benker og bord, samt etableres felles sandlekeplass for de minste barna med benker og bord.  
 
Illustrasjonsprosjektet viser følgende disponering av privat og felles uteareal tilknyttet den 
enkelte boenhet:  

Bolig  Privat 
uteareal på 
terrasser/ 
balkong pr. 
bolig 

Andel 
uteareal på 
bakkeplan 
til hver 
bolig 

Sum 
uteareal pr. 
bolig 

BFS1 – Bolig 1 Leilighet 1. etasje ca. 35 m2 ca. 50 m2 ca. 85 m2 

 Leilighet 2. etasje ca. 15 m2 ca. 50 m2 ca. 65 m2 

BFS2 – Bolig 2 Leilighet 1. etasje ca. 40 m2 ca. 75 m2 ca. 115 m2 

 Leilighet 2. etasje ca. 40 m2 ca. 75 m2 ca. 115 m2 

BFS3 – Bolig 3 Leilighet 1. etasje ca. 30 m2 ca. 35 m2 ca. 65 m2 

 Leilighet 2. etasje ca. 35 m2 ca. 35 m2 ca. 70 m2 

     

Samlet uteoppholdsareal til boligene i BFS 1-3: ca. 515 m2 
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Basert på illustrasjonsprosjektet stilles det krav om et minste uteoppholdsareal for 
tomannsboligene i BFS1, BFS2, BFS3. Dette areal er varierende for de ulike delområdene 
grunnet ulike tomtestørrelser. Uteoppholdsarealene omfatter privat og felles uteareal på 
terrasser/balkonger og på bakkeplan. For boliger i BFS1 er minste uteoppholdsareal MUA = 150 
m2, i BFS2 er MUA = 230 m2 og i BFS3 er MUA = 135 m2.  Dette gir et gjennomsnitt på ca. 85 
m2 uteoppholdsareal pr. boenhet.  
  
I tillegg til privat og felles uteareal til hver tomannsbolig disponerer alle boligene felles 
uteoppholdsareal ved rampe på ca. 80 m2.  
 
Planforslaget åpner for at det innenfor areal avsatt til uteoppholdsareal skal anlegges en mindre 
sandlekeplass med min. sandkasse, vippedyr og eventuelt lekeapparat/klatrestativ. Det stilles 
også krav til at felles uteoppholdsareal skal beplantes og møbleres med benker og bord. Felles 
uteoppholdsareal inkl. sandlekeplass skal være ferdig opparbeidet før nye boliger kan tas i bruk.  

Solforhold 
Til illustrasjonsprosjektet er det laget soldiagrammer for vår- og høstjevndøgn og midtsommer.  
 
Området har jevnt over gode solforhold med en fordelaktig helning mot sørvest. Plasseringen av 
boligene er gitt som eksempel og er ikke bindende. Figurene på side 28 og 29 viser 
skyggeforhold ved maks tillatte byggehøyder i BFS1, BFS2, BFS3.  
 
Nye boliger har generelt gode solforhold på sør- og vestvendt uteplass både ved 
vår/høstjevndøgn og midtsommer. Boliger i 1. etasje vil naturlig ha noe mer skygge på uteplass 
enn boligene 2. etasje. Dette grunnet at boligene i 2 etasje har uteplass på balkong over 1. 
etasjes terrasse. Bolig nr. 2 (BFS2) har tilnærmet samme plassering som eksisterende bolig 
men noe lavere byggehøyde og vil dermed kaste mindre skygge på naboeiendom i nord. Bolig 
3 (BFS3) vil imidlertid kaste noe skygge på naboeiendom. Dette er i hovedsak på areal 
bakenfor garasje som ikke er opparbeidet med uteplasser for boligen på eiendommen.  
Eksisterende boliger på Terlandsstykket og bevaringsverdig bebyggelse nord for området vil i 
liten grad kaste skygge på utearealer for ny boliger.  
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Universell utforming 
Prinsippene for universell tilrettelegging skal legges til grunn ved planlegging, utforming og 
anleggelse av nye bygg og anlegg jf. bygningsteknisk forskrift. Utformingen av planen 
tilrettelegger for at interne gangforbindelser kan universelt utformes ved at det bygges rampe 
ved felles garasjeanlegg, samt at gangsone rundt BFS3 (bolig3) legges med stigning tilpasset 
universell utforming så langt det lar seg gjøre, mtp. høydeforskjellene mellom tomtene. Planen 
stiller imidlertid ikke ytterligere krav til universell utforming utover forskriften. 

Avfallshåndtering/renovasjon 
Det legges opp til at hver tomannsbolig har egne avfallsbeholdere, og at 
renovasjon/avfallssekker plasseres i fellesareal for renovasjon f_BRE på hentedagen.  Normal 
praksis i Egersund er at avfallssekker settes ut til kommunal (offentlig) vei på hentedagen, eller 
etter annen avtale med DIM. Planen avsetter eget formål, og stiller krav til at 
renovasjonsløsning også skal fremkomme ved byggesøknad. Planen åpner imidlertid for at det 
kan etableres felles renovasjonsløsning for boligene i BFS 1-3 ved at det innenfor arealet BRE 
tillates etablert bod/nedgravd container så fremt dette ikke kommer i konflikt med frisiktsonen.  

Mindre bygg for tekniske anlegg 
Mindre bebyggelse for tekniske anlegg og installasjoner så som trafokiosker, pumpestasjoner 
etc. kan oppføres innenfor grøntområder og byggeområder. 

Vann og avløpsanlegg 
Nye boliger tilkobles offentlig vann- og avløpsnett. Vann- og avløpsanlegg skal være 
opparbeidet og godkjent av kommunen før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan gis 
nye boliger.  

5.2.2 Frittliggende småhusbebyggelse BFS 4-9 
Omfatter eksisterende boliger og tilhørende anlegg. Områdene reguleres i tråd med gjeldende 
planer og dagens situasjon. 

5.2.3 Konsentrert  småhusbebyggelse BKS 1-2 
Omfatter eksisterende konsentert bebyggelse. Området reguleres i tråd med gjeldende planer 
og dagens situasjon.  

5.2.4 Garasjeanlegg for boliger BG 1 
Området BG1 omfatter felles garasjeanlegg for nye boliger i BFS 1-3.  Garasjeanlegget skal 
oppføres i samme materiale som bebyggelsen i BFS 1-3. Bygningen skal ha enten flatt tak eller 
pulttak. Ved flatt tak er maks gesimshøyde satt til 3 meter mens det for pulttak er øverste tillatte 
gesimshøyde 4 meter. Garasjene tillates innredet med boder. Det skal oppføres 1 garasjeplass 
pr. boenhet. Se også beskrivelse under pkt. 5.2.1 side 26. 

5.2.5 Renovasjonsanlegg BRE 1 
Området BRE 1 er felles renovasjon for boligene i BFS 1-3. Se nærmere beskrivelse under pkt. 
5.2.1 side 30.  

5.2.6 Annet uteoppholdsareal BAU 1 
Området BAU 1 er felles uteoppholdsareal for boligene i BFS 1-3. Området skal opparbeides 
med sandlekeplass samt beplantes og møbleres med benker og bord. For utfyllende 
beskrivelse se under pkt 5.2.1 side 27. 

5.2.7 Grav- og urnelund BGU 1 
Området BGU1 omfatter eksisterende kirkegård til Samfundets kirke og Den Norske kirke. 
Området reguleres i tråd med gjeldende plan og dagens situasjon. Eksisterende bebyggelse på 
kirkegården inngår i formålet.  
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5.2.8 Kontor/tjenesteyting BKB 1  
Omfatter eksisterende bygning med tilhørende anlegg. Området reguleres i tråd med gjeldende 
plan og dagens situasjon. 

5.3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

5.3.1 Veier SV 1-5 
Veiene SV 1-4 er offentlige boliggater.  
SV1 omfatter Aarstadgaten og har regulert vegbredde 3,5 m som tilsvarer dagens vegbredde. 
Vest for vegen er det reguert fortau på 2,3 m bredde. Fortau legges på eiendommene 13/284 
og 13/433.  
SV2 omfatter eksisterende vegtrasé og vegbredde for Skarpabråde.  
SV3 omfatter eksisterende vegtrasé og vegbredde for Mosterveien. 
SV4 omfatter eksisterende vegtrasé og vegbredde for Buggebakken/Mosterveien. 
 
SV5 omfatter eksisterende vegtrasé for FV44 Sokndalsveien. Byggegrense fra senter veglinje 
er 18 meter som er videreført fra gjeldende reguleringsplan.  
 
SKV1 er felles kjøreatkomst for boligene i BKS1. Vegen reguleres i tråd med gjeldende 
reguleringsplan.  
 
Avkjørsel til eiendommene er angitt i plankartet med avkjørselpil. Der avkjørsel krysser fortau 
skal kantstein senkes til 5 cm. Ytre kant av fortau skal imidlertid ha gjennomgående høyde.  
 
Frisikt er målsatt og vist i plankartet. Frisiktsonene er i tråd med vegnorm for Jæren.  

5.3.2 Fortau SF 1-3 og gang- og sykkelvei SGS 1-2 
Fortau SF1-2 omfatter nytt fortau langs Aarstadgaten. Fortau etableres som offentlig med 
bredde på 2,3 m inkludert kantstein. SF 3 omfatter eksisterende fortau langs Sokndalsveien.  
 
Eksisterende gang- og sykkelvei SGS 1-2 langs Sokndalsveien er regulert i tråd med dagens 
situasjon og gjeldende plan. Eksisterende krysningspunkter i Sokndalsveien er vist i plankartet 
med regulert fotgjengerfelt.   

5.3.3 Gangveg/gangareal SGG 1-3 
SGG1 omfatter interne gangforbindelser for boligene i BFS 1-3. Se nærmere beskrivelse under 
pkt. 5.2.1. 
SGG2 omfatter eksisterende gangforbindelse fra Mosterveien til eksisterende lekeplass BLK.  
SGG3 omfatter eksisterende gangforbindelse mellom Skarpabråde og Mosterveien. 

5.3.4 Annen veggrunn – grøntareal SVG 1-2 
Omfatter eksisterende grøntrabatt mellom gang- og sykkelvei og FV44 Sokndalsveien.  

5.3.5 Parkeringsplasser SPP 1-2 
Område SPP1 omfatter felles gjesteparkering for boligene i BFS 1-3. Se nærmere beskrivelse 
under pkt. 5.2.1. 
 
Område SPP2 omfatter felles parkering for boligene i BKS2. Området reguleres i tråd med 
gjeldende plan og dagens situasjon.  
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5.4 Grøntstruktur  

5.4.1 Grønnstruktur G1 
Område G1 omfatter grønn sone mot naboeiendommer i vest og nord. Grøntsonen ligger 
mellom intern gangsone SGG1 og nabogrensen mot nord og vest og kan beplantes. Det tillates 
også oppført terrengmur/støttemur på inntil 1,5 m høyde for å oppta høydeforskjeller i området.    

5.5  Rekkefølgekrav 
Det er stilt rekkefølgekrav til følgende forhold: 
 

- Vann og avløp: 
Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for nye boliger skal vann og avløp 
være opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund kommune. 
 

- Felles arealer for boligene i BFS 1-3: 
Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for nye boliger i BFS 1-3 skal felles 
gangareal (SGG1), fortau (SF 1-2), uteoppholdsareal med sandlekeplass (BAU1), 
parkering (SPP1), renovasjon (BRE1) og garasjeanlegg (BG1) være ferdig opparbeidet. 
Fortau SF 1-2 skal være opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund kommune.  

5.6 Risiko og sårbarhet 
Det er blitt foretatt en risiko og sårbarhetsvurdering av planområdet, se kap 7. 
Risikovurderingen viser at det er relativt lav risiko knyttet til planen. Det er noen potensielle 
risikofaktorer i området, men så lenge man gjør avbøtende tiltak og følger de råd som blir gitt vil 
det ikke være store potensielle farlige hendelser som medfører større risiko. Avbøtende tiltak er 
innarbeidet i planforslaget.    

6 Virkninger av planen 

6.1  Forholdet til rammer og retningslinjer 

6.1.1 Kommuneplanen 
Planlagte tiltak er i tråd med gjeldende kommuneplan. Det planlegges ikke boliger på arealer 
som ikke er avsatt til dette formål i kommuneplanen.  
 
Planforslaget avviker fra kommuneplanens bestemmelser vedrørende krav til parkeringsdekning 
og uteoppholdsareal. Planforslaget begrenser parkeringsdekningen til 1,5 plasser pr. bolig, som 
begrunnes med at nye boliger ligger i umiddelbar nærhet til Egersund sentrum og at det dermed 
er muligheter for å kunne redusere transportbehovet i sentrumsnære områder ved å benytte en 
lavere parkeringsdekning.  
 
Planforslaget avviker fra krav om uteoppholdsareal. Grunnet områdets beliggenhet med nærhet 
til sentrum, samt at det planlegges tomannsboliger på eiendommen vurderes det dithen at 
planlagte uteområder har tilfredsstillende kvalitet. Utearealene har gode solforhold samt at hver 
leilighet disponerer uteoppholdsareal på privat terrasse/balkong samt på fellesarealer. 
Planforslaget viser utearealer av god kvalitet, selv om ikke arealkravet i kommuneplanen 
tilfredsstilles.  
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6.1.2 Forholdet til Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal- og 
transportplanlegging 
RPR for areal- og transportplanlegging har bl.a. som mål å sikre at arealplanleggingen legger til 
rette for en arealdisponering som bygger opp rundt kollektivnettet, som bidrar til reduksjon i 
bruken av privatbil, og som bidrar til at hverdagen kan organiseres slik at de daglige gjøremål 
nås med minst mulig bruk av privatbil. 
 
Foreslått fortettingsprosjekt ligger i umiddelbar nærhet til Egersund sentrum som har et bredt 
utvalg av offentlig og privat service. Boligfortettingen legger derfor til rette for å begrense 
transportbehovet.  

6.1.3 Forholdet til Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge T-2/08 
RPR for barn og unge skal bidra til å styrke barn og unges interesser i planleggingen. Det skal 
opparbeides gode utearealer for variert bruk. Det stilles krav om erstatning for nedbygging av 
areal som er i bruk for lek. 
 
Planen regulerer ikke offentlig lekeareal innenfor planområdet. Planområdet omfatter arealer 
som er regulert gjennom gamle reguleringsplaner og området er utbygd. Nye boliger har nærhet 
til skole med store utearealer, samt at boligene disponerer både private og felles utearealer. 
Fellesareal skal etableres med sandlekeplass som skal ferdigstilles før boligene kan tas i bruk. 
Nye boliger bygger ikke ned arealer som er i bruk til lek i dag, og krav om erstatningsareal er 
dermed ikke gjeldende.  

6.1.4 Forholdet til Den europeiske landskapskonvensjonen 
Målene med konvensjonen er å fremme vern, forvaltning og planlegging av landskap. 
Konvensjonen ønsker å fremme livskvalitet og helse, det lokale selvstyret og mulighetene for 
aktiv medvirkning, bærekraftige lokalsamfunn og attraktive steder som stimulerer folks 
skaperevne og tiltakslyst.  
 
Planforslaget legger opp til både privat og felles uteareal til den enkelte bolig. Området gis en 
identitet som gjenspeiler både det gamle tradisjonelle men også det moderne uttrykk. 
Utearealene har gode solforhold og fellesareal opparbeides som en utedørs møteplass med 
benker, bord og lekeareal. Internt på tomta legges det opp til gangstier som binder boligene og 
utearealene sammen. For å sikre god kvalitet på utearealene skal det til byggesøknad vises 
detaljert utomhusplan som viser opparbeidelse av uteområdene med bl.a. forstøtningsmurer, 
gjerder, beplantning mv.  

6.1.5 Forholdet til Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 
(Miljøverndepartementet) 
Retningslinjen skal legges til grunn av kommunene, regionale myndigheter og berørte statlige 
etater ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven.  
 
Området er i liten grad utsatt for støy. Både Skarpabråde og Aarstadgaten har begrenset 
biltrafikk da de begge er stengt for gjennomkjøring. Noe støy fra biltrafikk må imidlertid 
påregnes, men planen stiller krav til at forholdet til støy skal dokumenteres i byggesøknaden jf. 
§ 3.3.  

6.2 Forholdet til naturmangfoldloven 
Det skal gjøres vurderinger av tiltaket i forhold til naturmangfoldlovens §§ 8-12. Området er 
utbygd etter tidligere reguleringsplan fra 1966. Det er likevel foretatt en vurdering av planlagte 
tiltak i forhold til naturmangfoldloven. 
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§ 8. (kunnskapsgrunnlaget) 
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 sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal videre legge vekt 
på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med 
naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av 
naturmangfold.  

 
Planområdet omfatter etablert boligområde med i hovedsak eneboligtomter, men enkelte 
rekkehus/leilighetsbygg mot Sokndalsveien. Omsøkte eiendommer (13/284, 13/433) er i dag 
bebygd med 2 eneboliger med tilhørende avkjørsel og uthus/garasje. Planområdet er vurdert ut 
fra kjent kunnskap hvor naturbase og artsdatabanken er lagt til grunn. Det er ikke registrert 
viktige eller truede naturtyper eller arter innenfor planområdet.  
 
Vurdert i forhold til § 8 vises det til at området er et etablert boligområde med opparbeidede 
tomter og infrastruktur. Utsjekk mot naturbasen og artsdatabanken viser at det ikke er 
prioriterte, kritisk truet eller sterkt truede arter på Norsk rødliste for arter innenfor området. Det 
er heller ikke fremkommet opplysninger som kan tyde på at det skulle finnes andre arter eller 
naturtyper innenfor planområdet. Kravet i § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og 
tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt.  
 

§ 9. (føre-var prinsippet) 
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den 
kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. 
Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på 
kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette elle runnlate å treffe forvaltningstiltak.  

 
Basert på kunnskapsgrunnlaget samt at området allerede er utbygd vurderes planlagt tiltak ikke 
å forårsake en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet i området.  
 

§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) 
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er 
eller vil bli utsatt for.  

 
Det er ingen ting som tyder på at tiltaket vil volde skade eller påvirke et økosystem i eller i 
nærhet av planområdet vesentlig negativt.  
 

§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. 

 
Det er ingen ting som tyder på at tiltakene vil volde skade på naturmangfoldet.  
 

§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
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 tidligere, nåværende 
og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige 
resultater.  

 
Det vil være fordelaktig å benytte miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder for å hindre og/eller 
begrense skade på naturmangfoldet. Eventuelle tiltak fremkommer i byggesaken. Siden dette er 
tiltak på bestemt eiendom vil en alternativ lokalisering ikke være aktuelt.  
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De miljørettslige prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven anses å være fulgt oppi planen. Det 
vurderes ikke som nødvendig med restriksjoner eller særskilte tiltak i forhold til naturlig 
mangfold i området.   

6.3 Forholdet til trafikksikkerhet 

Trafikkmengde:  
Planforslaget angir en samlet økning på 4 nye boliger på eiendommene 13/284 og 13/433 i 
forhold til dagens situasjon. Øvrige tomter innenfor planområdet er allerede bebygd.  
 
Dersom det legges til grunn 5 trafikkbevegelser med bil pr. døgn, gir foreslått fortetting av 
eiendommene 13/284 og 13/433 en økning i ÅDT på 20 bilbevegelser i døgnet i forhold til 
dagens situasjon. Utbyggingen representerer med dette en liten økning i biltrafikken på 
eksisterende vegnett i området.  
 
Når Terlandstykket ble bygget ble Aarstadgaten skiltet med gjennomkjøring forbudt, dette for å 
unngå en trafikkøkning gjennomg Årstadtunet. Det bør vurderes å flytte dagens forbudsskilt slik 
at dette blir stående etter ny avkjørsel til nye boliger. På den måten ledes trafikken fra nye 
boliger ut i Rundevollsveien.  

Trafikksikkerhet for myke trafikanter:  
Som følge av utbyggingen i BFS 1-3 etableres fortau langs Aarstadgaten for å ivareta de myke 
trafikanters hensyn i et smalt gateløp. Vegbredden opprettholdes mens fortau legges på 
eiendommer som bygges ut (13/284, 13/433). Mange barn bruker Aarstadgaten som skolevei 
og de vil som følge av planen få en tryggere skolevei på aktuelle strekning. Planen gjør ingen 
endringer i trafikkforholdene i de øvrige gateløp innenfor planområdet enn dagens situasjon.  
 
Forholdet til de myke trafikanter vurderes som tilstrekkelig ivaretatt i planen.  

6.4 Forholdet til estetikk og landskap 
Planforslaget viser 3 boliger som punkthus med en kubisk og enkel form i to etasjer. De to 
eksisterende boligene på tomten opplevdes også som punkthus og man ønsker å videreføre 
dette prinsippet for de nye husene. Tomtens størrelse åpner opp for øke med en bolig i forhold 
til opprinnelig antallet. Eksisterende bebyggelse i nærheten består av bolighus fra nyere og 
eldre tid. Vest for planforslaget er det nyere boligbebyggelse- eneboliger i rekke – fra 2010-
tallet. Nord for planforslaget er det en eldre bebyggelse i et boligtun, som er bevaringsverdig. 
Antas å være fra sent 1800-1900-tallet.  Mot øst ligger det boligbegyggelse fra 1970-80 tallet, 
mens mot sør er det åpent terreng og utsikt mot kirkegården.  
 
De tre nye boligene fremstår som tre punkthus i tun, med felles parkering og garasjeanlegg helt 
sør på tomten med tilhørende servicefunksjoner. Mellom boligene opparbeides det interne 
gangveier og trapper for å knytte de 3 boligene i sammen. De interne gangveiene koples 
sammen til fortauet langs Aarstadgaten. Det opparbeides også fellesareal for boligene, sentralt 
på tomten. Boligene foreslås oppført i hovedmateriale i tre og glass. I utformingen av de nye 
boligene er det hentet inspirasjon fra det tidligere funkis-huset på tomten, og videreført denne 
stilarten i form og uttrykk, men i en noe mer oppdatert versjon med tanke på dimensjoner på 
vinduer og fargebruk. Disse tre nye boligene fremstår som en samlet boligbebyggelse i tun og 
vil danne en fin overgang fra den nyere bebyggelsen i vest og den eldre bebyggelsen i nord.  
 
Forhold til estetikk og landskap vurderer vi derfor som godt ivaretatt i planen. 
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Figur 19 Eksisterende forhold 

 
Figur 20 Fotoillustrasjon viser ny bebyggelse i BFS 1-3 

6.5 Forholdet til kulturminner og kulturmiljø 
Bevaringsverdig bebyggelse på Aarstadtunet og nærlliggende kirkegård er hensyntatt i 
utforming og plassering av ny bebyggelse på 13/284 og 13/433.  
 
Tidligere registrerte kulturminne i kommunale karter på 13/433 er befart av kulturmyndigheten 
som ikke kunne finne spor av noe kulturminne.  
 
Planlagt tiltak får ingen konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø. 
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7 Risiko og sårbarhetsanalyse 

7.1 Metode og forutsetninger 
Analysen er gjennomført med utgangspunkt i sjekkliste basert på rundskriv fra DSB (veileder for 
kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser). I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i 
relevante kravdokumenter. Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering 
sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming m.m., men også 
hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (henholdsvis konsekvenser for og 
konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista, men ikke er til stede i planområdet 
eller i planen, er kvittert ut i kolonnen «relevans», og kun unntaksvis kommentert.  
 
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

- Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede 
- Sannsynlig (3) – kan skje av og til, periodisk hendelse 
- Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig) 
- Lite sannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det 

er en teoretisk sjanse 
 
Vurdering av konsekvenser av uønsket hendelse er delt i: 

 Personskade Miljøskade Skade på eiendom, 
forsyning m.m. 

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er 
uvesentlig 

2. Mindre alvorlig Få/små skader Ikke varlig skade Systembrudd kan 
føre til skade dersom 
reservesystem ikke 
finnes.  

3. Alvorlig Behandlingskrevende 
skader 

Midlertidig/behandlings-
krevende skade 

System settes ut av 
drift over lengre tid, 
alvorlig skade på 
eiendom. 

4. Svært alvorlig Personskade som 
medfører død eller 
varige mén, mange 
skadde 

Langvarlig miljøskade System settes varig 
ut av drift, 
uopprettelig skade på 
eiendom.  

 
 

Samlet vurdering av risiko er vist i følgende riskomatrise: 

SANNSYNLIGHET 

KONSEKVENSER 

1 Ubetydelig 2 Mindre alvorlig 3 Alvorlig 4 Svært alvorlig 

4 Svært sannsynlig 4 8 12 16 

3 Sannsynlig 3
       Grønn 

6
          Gul 

9              
Rød 

12 

2 Mindre sannsynlig 2 4 6 8 

1 Lite sannsynlig 1 2 3 4 

 
- Hendelser i røde felt: Tiltak er nødvendig. 
- Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ifht nytte. 
- Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres. 
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Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, 
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.  

7.2 Uønskede hendesler, konsekvenser og tiltak 
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell:  
 
HENDELSE/SITUASJON RELEVANS SANNS. KONS. RISIKO KOMMENTAR/ 

TILTAK 

Natur- og miljøforhold 

Ras/Skred/Flom/Grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: 

1. Masseras/-skred Nei    Jf. skredatlas.no er ingen 
funn registrert. 

2. Snø-/isras Nei    Jf. skredatlas.no er ingen 
funn registrert. 

3. Flomras Nei    Det er ingen større elver 
eller bekker i 
planområdet.  

4. Elveflom Nei    Det er ingen større elver 
eller bekker i 
planområdet. 

5. Tidevannsflom Nei    Området ligger ikke til 
sjø/vassdrag. 

6. Radongass Ja 1 4 4 Det er utført en 
kartlegging av 
radonutsatte områder i 
Norge. Datasettet viser 
hvilke områder som er 
mer utsatt for radon enn 
andre. Kartleggingen er 
basert på geologi og 
inneluftsmålinger av 
radon. Planområdet er 
klassifisert som «Moderat 
til lav» i denne 
karteleggingen. I disse 
områder er det beregnet 
at opptil 20% av boligene 
har radon-
konsentrasjoner over 
200Bq/m³, med 70 % 
statistisk sikkerhet. 

Bygningsmessige tiltak 
mot radon må utføres iht. 
lokal vurdering, PBL og 
tekniske forskrifter. 
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Vær, vindeksponering. Er området: 

7. Vindutsatt Ja 3 1 3 Området er i hovedsak 

utsatt for vind fra sør. 

Nordavinden vil også 

kunne merkes godt i 

området. Årstadalen går i 

nord-sør retning og 

vinden følger dalen. 

Omsøkte eiendommer 

ligger på høyde mot nord, 

men terrenget stiger 

videre mot vest (mot 

Husabø skole).  

 

Nye boliger vil ikke være 

mer utsatt for vind enn 

eksisterende.   

 

8. Nedbørutsatt Ja 2 2 4 Forventede 

klimaendringer kan gi mer 

intense regnskyll som 

jordsmonnet ikke klarer 

absorbere. Store 

nedbørsmengder kan 

ramme lokalt, hvor store 

vannmengder kan samle 

seg på overflaten og finne 

nye vannveier. Det 

forventes en økning på 20 

% nedbør de neste 50-

100 årene. For planlagte 

tiltak kan overvann, 

herunder drensvann, i 

størst mulig grad 

infiltreres i naturterreng 

samt også dreneres til 

offentlig ledningsnett. Til 

byggesøknad skal det 

vises plan for overvanns-

håndtering. Ved etablerte 

tiltak blir ikke store 

nedbørsmengder vurdert 

som en risiko for planlagt 

bebyggelse. 

 

Bygningsmessige tiltak 

skal være tilstrekkelig og 

iht. gjeldende krav for å 

møte en ekstrem-

situasjon. 
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Natur- kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 

9. Sårbar flora Nei    Ingen påviste sårbare 
arter i området jf. 
naturbasen. 

10. Sårbar fauna/fisk Ja 3 1 3 Det er stær, gulspurv i 
området som er 
kategorisert som trua 
arter jf. naturbasen. Disse 
er registert sør på 
kirkegården men mest 
sannsynlig befinner de 
seg i hele området.  

11. Verneområder Ja 1 1 1 Mot nord grenser området 
til bevaringssone 1. I 
planlegging av ny 
bebyggelse på omsøkte 
eiendommer må det vises 
hensyn til denne 
bevaringsverdige 
bebyggelsen. Dette 
gjennom volum, takform 
og plassering av ny 
bebyggelse.  

 

12. Automtaisk fredet 
kulturminne 

Ja 1 1 1 Utenfor planområdet i 
vest og nord er påvist 
automatisk fredet 
kulturminner. Disse vil 
ikke påvirkes av planlagte 
tiltak. Innenfor 
planområdet på omsøkte 
tomt er det i kommunale 
karter inntegnet et 
kulturminne. Det er 
usikkerhet knyttet til om 
dette kan være rester av 
en gravhaug. Med 
bakgrunn i dette ble 
området synfart av 
kulturmyndigheten, hvor 
det ikke ble påvist funn av 
automatisk fredet 
kulturminne på aktuelle 
sted. Forhøyningen viser 
å ha kommet til i nyere tid.  

14. Nyere tids kulturminne/-
miljø 

Nei      
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B. Menneskeskapte forhold 

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 

15. Vei, bru, knutepunkt Ja 3 1 3 Økt bruk av 
Rundevollsveien og kryss 
ved Samfundets 
kirke/FV44. Denne 
veiforbindelsen ble 
utbedret i forbindelse med 
utbygging av 
Terlandstykket, og 
vurderes å tåle antatt 
trafikkøkning fra nye 
boliger.    

16. Havn, kaianlegg Nei    Planområdet grenser ikke 
til sjø. 

17. Sykehus/-hjem, kirke Ja 3 1 3 Planområdet omfatter 
kirkegård til Samfundets 
kirke og Den Norske 
kirke.  

Hensyn til kirkegården må 
legges til grunn ved 
plassering og utforming 
av nye boliger.  

18. Brann/politi/sivilforsvar Ja 2 3 6 Flere beboere gir økt 
risiko for brann/redning.  

19. Kraftforsyning Ja 1 1 1 Tilstrekkelig kapasitet på 
eksisterende strømnett til 
nye boliger.  

20. Vannforsyning Ja 1 1 1 Nye boliger tilkobles 
eksisterende vann- og 
avløpsnett i området. 
Ledningsnettet har 
tilstrekkelig kapasitet.  

21. Forsvarsområde Nei     

22. Tilfluktsrom Nei     

23. Område for idrett/lek Nei    Idrettsanlegg på Husabø 
ligger utenfor 
planområdet. Fortetting 
på eksisterende 
boligtomter medfører ikke 
nedbygging av 
lekearealer for barn og 
unge.  
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24. Park, 
rekreasjonsområde 

Nei      

25. Vannområde for 
friluftsliv 

Nei    Ingen vassdrag i 
planområdet. 

Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

26. Akutt forurensning Nei     

27. Permanent 
forurensning 

Nei     

28. Støv og støy fra industri Nei     

29. Støv og støy fra trafikk Ja 3 1 3 Nye boliger er utsatt for 
støy fra biltrafikk til og fra 
boliger. Veiene i området, 
Rundevollsveien ved 
Terlandstykket, 
Aarstadgaten og 
Skarpabråde er stengt for 
gjennomkjøring. Dette 
begrenser biltrafikken i 
området.  

30. Støy fra andre kilder Nei     

31. Forurenset grunn Nei     

32. Forurensning i 
sjø/vassdrag 

Nei     

33. Høyspentlinje (stråling) Nei     

34. Risikofylt industri m.m. 
(kjemikalier, eksplosiver) 

Nei     

35. Avfallsbehandling Ja 2 1 2 Det er bygninger som skal 
rives på omsøkte 
eiendommer og som 
krever avfallsbehandling. 
Det må sørges for god 
avfallshåndtering, da vil 
tiltaket medføre små 
konsekvenser.  

36. Oljekatastrofeområde Nei     

Medfører planen/tiltaket: 

37. Fare for akutt 
forurensning 

Nei     

38. Støy og støv fra trafikk Ja 3 2 6 Planlagt tiltak vil medføre 
noe økt trafikk som igjen 
kan føre til økt støv og 
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støy.  

39. Støy og støv fra andre 
kilder 

Nei     

40. Forurensning i sjø Nei     

41. Risikofylt industri m.m. 
(kjemikalier, eksplosiver) 

Nei     

Transport. Er det risiko for: 

42. Ulykke med farlig gods Nei     

43. Vær/føre begrenser 
tilgjengeligheten til området 

Nei    I forbindelse med 
utbygging av 
Terlandstykket ble 
Rundevollsveien og 
gjennomkjøringsvei ved 
Samfundets kirke 
utbedret.  

Trafikksikkerhet: 

44. Ulykke i av-/påkjørsler Ja 2 4 8 Økt trafikk, økt risiko for 
ulykker. 

45. Ulykke med 
gående/syklende 

Ja 2 4 8  Økt trafikk, økt riskio for 
ulykker.  

46. Andre ulykkespunkter Nei     

Andre forhold 

47. Sabotasje og terror Nei     

- Er tiltaket i seg selv 
et terrormål? 

Nei     

- Er det potensielle 
mål i nærheten? 

Nei     

48. Regulerte 
vannmagasiner med 
spesiell fare for usikker is, 
endringer i vannstand m.m. 

Nei     

49. Naturlige terrengformer 
som utgjør spesiell fare 
(stup etc.) 

Nei     

50. Gruver, åpne sjakter, 
steintipper etc. 

Nei     

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 

51. Trafikkulykke ved 
anleggsgjennomføring 

Ja 1 4 4 Økt risiko for begrenset 
framkommelighet. Tiltak 
for å sikre trafikk i 
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området i byggefasen.  

52. Skolebarn ferdes 
gjennom planområdet 

Ja 1 4 4 Økt risiko for begrenset 
framkommelighet. Tiltak 
for å sikre skolebarn i 
området i byggefasen. 

 

7.3 Endelig risikovurdering: 
 

SANNSYNLIGHET 

KONSEKVENSER 

1 Ubetydelig 2 Mindre alvorlig 3 Alvorlig 4 Svært alvorlig 

4 Svært sannsynlig     

3 Sannsynlig  38   

2 Mindre sannsynlig   18 44,45 

1 Lite sannsynlig    6, 51,52 

 
Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært 
alvorlige konsekvenser krever tiltak. Nærmere angitte hendelser kommenteres nærmere i det 
følgende.  

 

Nr. 6. Radongass (gul hendelse) 
Det er mindre sannsynlig at radonnivå vil overskride satt nivå. Det vil likevel kunne ha store 
konsekvenser da for høye radonverdier kan forårsake lungekreft og død som følge av dette. 
Byggteknisk forskrift setter krav om at nybygg som er beregnet for varig opphold skal oppføres 
med radonforebyggende tiltak. Dette er fulgt opp i planarbeidet og satt som bestemmelse (§ 
3.6) slik at sannsynligheten for at radonkonsentrasjonen overstiger 200 Bq/m3 er liten.  

Nr. 18. Brann/politi/sivilforsvar (gul hendelse) 
Fortetting i området gir flere beboere i området som igjen kan føre til økt risiko for brann og 
behov for redning. Selv om sannsynlighet for det er liten, kan likevel konsekvensene bli 
alvorlige. Det er derfor viktig med tilstrekkelig vegbredde og snuplass ev. 
gjennomkjøringsmulighet for brann- og redningsbil i eller i nærhet til området. Det er lite rom for 
utvidelse av veien på aktuelle strekning i Aarstadgaten. Veien reguleres til dagens vegbredde, 
men det legges i tillegg inn fortau på vestsiden av veien. Med dette gis det mulighet for brann- 
og redningsbil å kunne manøvrere også på dette areal. Det er flere atkomstmuligheter til 
området, fra nord i Aarstadgaten, fra sør i Rundevollsveien/Aarstadgaten og fra øst i 
Skarpabråde.  

Nr. 38. Støy og støv fra trafikk (gul hendelse) 
Det er med bakgrunn i trafikkmengde i Aarstadgaten og Rundevollsveien på aktuelle strekning 
vurdert ikke behov for støykartlegging for planlagte boliger. Grunnet at veiene er stengt for 
gjennomkjøring er det begrenset trafikkmengde forbi omsøkte tomter. Det er sannsynlig at en 
fortetting på eiendommene 13/284 og 13/433 vil medføre økt støy og støv da det vil bli mer 
trafikk i området på grunn av tiltaket. Det er likevel ikke sannsynlig at dette vil medføre 
overskridelse av anbefalte verdier. For å sikre nye boliger mot støy er det i planen lagt inn en 
bestemmelse som sikrer at Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 skal 
følges. I anleggsfasen må det imidlertid påregnes økte støyplager for nærmeste naboer som 
følge av anleggstrafikk og byggeaktivitet på tomta. Dette er imidlertid i en begrenset tidsperiode.  
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Nr. 44. Ulykke i av-/påkjørsler (rød hendelse) og 45. Ulykke med gående og syklende (rød 
hendelse) 
Tiltaket vil føre til økt trafikk på Rundevollsveien, og vil derfor også kunne føre til økt 
sannsynlighet for ulykker i av- og påkjørsler og ulykke med gående og syklende. 
Sannsynligheten er satt til mindre sannsynlig grunnet lav hastighet og oversiktlig gateløp. 
Konsekvensene av en ulykke kan være svært alvolig og føre til personskader med varige mén. 
Det er derfor viktig at av- og påkjørsler planlegges oversiktlige, og samtidig skape trygge areal 
for gående og syklende. I forbindelse med utbyggingen av Terlandstykket ble ny atkomst fra 
fylkesveien til Rundevollsveien anlagt. Denne er etablert med fortau fra fylkesveien og opp til 
Rundevollsveien. For å hindre kjøring gjennom Årstadtunet ble det skiltet med gjennomkjøring 
forbudt ved Terlandstykket. Dette gir begrenset trafikk på denne strekningen. Planforslaget 
regulerer likevel fortau langs eiendommene 13/284 og 13/433 som forlengelse av etablert fortau 
langs naboeiendommen i sør. Ny avkjørsel til nye boliger har samme plassering som 
eksisterende avkjørsel til eiendommen 13/284. Planen viser frisikt i avkjørslen i tråd med 
kommunal norm.  

Nr. 51. Trafikkulykke ved anleggsgjennomføring (gul hendelse) 
Det er lite sannsynlig at det skal skje en trafikkulykke i byggefasen. En ulykke knyttet til dette 
kan likevel ha store konsekvenser. Det er derfor viktig at byggeområdet og anleggstrafikken 
sikres tilstrekkelig i byggefasen.  

Nr. 52. Skolebarn ferdes gjennom området (gul hendelse) 
Noen skolebarn har skolevei langs Aarstadgaten og opp gangsti i enden av Terlandstykket til 
Husabø skole. Det er sannsynlig at disse skolebarn også benytter denne som skolevei i 
anleggsfasen. En ulykke knyttet til dette kan ha alvorlige konsekvenser. Det er derfor viktig at 
ferdselsårer om mulig skjermes for anleggstrafikk under anleggsfasen slik at risikoen for ulykke 
blir minimal. Skolebarn har alternative ruter som kan benyttes dersom det skulle være behov for 
å midlertidig stenge for gang-/og sykketrafikk på aktuelle strekning.  

7.4 Konklusjon 
Analysen viser at det er noen potensielle risikofaktorer i området, men så lenge man gjør 
avbøtende tiltak og følger de råd som blir gitt vil det ikke være store potensielle farlige hendelser 
som medfører større risiko. Avbøtende tiltak er innarbeidet i planforslaget.    
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8 Innkomne merknader 

Innen høringsfristens utløp er det kommet inn 5 innspill til varsel om planoppstart av planarbeid.  
 

Dato Avsender/Innspill Kommentar 

10.03.16 Rogaland Fylkeskommune, 
regionalplanavd. 
Ber om at gjeldende planers 
bestemmelser oppdateres mest mulig i 
samsvar med nasjonale, regionale og 
kommunale styringssignaler.  
 
Beboere i området må sikres gode 
uteoppholdsarealer med hensyn til 
solbelysning og universell utforming.  
 
 
Trafikksikkerhet for gående og 
syklende er viktig. Aarstadgaten inngår 
ikke i planområdet, bør vurdere om 
denne skal inntas for å sikret 
tilstrekkelig gode løsninger.  
 
 
 
 
 
 
Varslet planområde grenser til kultur- 
og bygningsmiljø på Årstad som er 
regulert til spesialområde bevaring, 
sone 1 i reguleringsplanen for deler av 
Egersund sentrum. Grenser mot 
denne planen må justeres.  
 
Bygningsmiljøet på Årstad har høy 
verneverdi, noe det bør tas hensyn til 
ved fortetting og oppføring av nye 
boliger. 

 
 
Gjeldende planers bestemmelser for 
eksisterende bebyggelse er oppdatert i 
planforslaget. 
 
 
Nye boliger vil disponerere solrike 
uteoppholdsarealer, både på private 
terrasser/balkonger/hager og felles 
arealer. 
 
Det er i planen avsatt areal til fortau langs 
Aarstadgaten. Dette er forlengelse av 
opparbeidet fortau ved Terlandstykket. 
Resten av Aarstadgaten inngår i 
reguleringsplanen for deler av Egersund 
sentrum og en har vurdert dithen at videre 
trafikksikring av Aarstadgaten må skje i 
forbindelse med en endring av denne 
planen.  
 
 
Plangrense mellom planene er 
sammenfallende. 
 
 
 
 
 
Bygningsmiljøet på Årstad er hensyntatt i 
utforming og plassering av ny 
bebyggelse. 
 
 

08.03.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rogaland Fylkeskommune, 
Kulturavd.  
 
Planområdet omfatter gården Årstad 
grunn. I henhold til Egersund 
byhistoriske leksikon var gården den 
største og en av de eldste gårdene i 
distriktet, og den er nevnt i skriftlige 
kilder både i 1438, 1442, 1478. Det er 
registrert automatisk freda 
kulturminner i form av bergkunst og 
bautastein i nærområdet til 

 
 
 
Tatt til etterretning. Hensynet til 
kulturminner og kulturmiljø er ivaretatt i 
planen gjennom utforming og plassering 
av ny bebebyggelse. 
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28.09.16 

planområdet, jf. Askeladden id. 43805 
og id. 65396. Deler av området 
vurderes som potensial for funn av 
ytterligere automatisk freda 
kulturminner. Behov for befaring.  
 
Befaring er utført 26.09.16. Formål 
med befaringen var å avklare hvorvidt 
en forhøyning på 13/433 er rest av en 
gravhaug.  
 
Konklusjon etter befaring er at dette 
ikke dreier seg om et automatisk freda 
kulturminne, og at haugen er 
opparbeidet i «nyere tid». Ingen 
ytterligere merknader.  
 

09.02.16 Fylkesmannen i Rogaland 
 
Positivt at planområdet oppdateres i 
tråd med dagens situasjon.  
 
Det må sikres tilstrekkelig lekeareal og 
grøntområder i tråd med RPR for barn 
og unge (T-2/08). 
 
 
Fortetting av boliger ligger nær vei. 
Planarbeidet må skje i samsvar med 
støyretningslinje T-1442. 
  

 
 
 
 
 
Uteoppholdsareal for nye og eksisterende 
boliger er sikret i bestemmelsene.  
 
Området er vurdert i liten grad å være 
utsatt for støy. Krav til støy er sikret i 
bestemmelsene og skal vises ivaretatt i 
byggesaken.  
 

07.03.16 Statens vegvesen Region vest 
 
Ingen merknader. 
 

 
 
Tatt til etterretning. 

29.02.16 Grunneiere «Terlandstykket» - gbn 
13/27 
 
Opplyser at de måtte finansiere veien 
som ble anlagt mellom 
Rundevollsveien og Årstaddalen 
(FV44). Under forutsetning av at de 
planlagte boenheter skal benytte 
ovennevnte vei som adkomst, finner 
de det naturlig at de tilkjennes 
kompensasjon for hver boenhet.  
Videre opplyser de at opprinnelig 
foreslått antall boenheter på 
«Terlandstykket» ble redusert med 
begrunnelse i at den planlagte veien 
ikke tålte større belastning enn 12 
boenheter. Stiller med bakgrunn i dette 

 
 
 
Det ble i forkant av utbyggingen på 
Terlandstykket gjort en vurdering av 
Rundevollsveien. På bakgrunn av denne 
vurderingen ble det fremsatt krav om at 
det ble laget ny atkomst ned mot FV44. 
Denne veiforbindelsen ble bygget av 
utbygger av Terlandstykket, og prisen for 
dette arbeidet ble mest trolig innbakt i 
tomteprisen på Terlandstykket. 
Veiforbindelse ble overtatt av kommunen, 
og eies og driftes av kommunen i dag. 
Det er nå ikke mulig å kreve 
tilbakebetaling fra fremtidige boliger.  
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spørsmål med antall boenheter på 
varslet område.  
 

 

9 Vedlegg 

Vedlegg 1 – Plankart 

Vedlegg 2 – Reguleringsbestemmelser  

Vedlegg 3 – Forhåndsvarsling 

Vedlegg 4 – Innspill til forhåndsvarsling 

Vedlegg 5 – Rapport Arkeologisk undersøkelse 
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Saksnummer Utvalg Møtedato 
050/17 Planteknisk utvalg 21.03.2017 
 
 
Detaljregulering for Ribelen masseuttak og deponi gnr. 16 bnr. 5 - Puntervoll  
i Eigersund kommune 1-gangsbehandling. 
 
Sammendrag: 
En har mottatt forslag til detaljregulering for masseuttak og deponi på gnr. 16 bnr. 5  - Puntervoll i 
Eigersund. Planen legger opp til at det skal tas ut om lag 274 000 m3 masse fra tiltaksområdet over 
en tidsperiode på 20 år samt deponere om lag 120 000 m3. Uttaket vil skje etappevis, og etter ferdig 
deponi skal arealene tilbakeføres til LNFR-område på en måte som tar hensyn til både 
landskapsbildet og bruk av området til fremtidig landbruksdrift. Det skal etableres 
sedimentasjonsbasseng for å håndtere avrenning fra uttaksområdet. Masseuttaket og deponiet vil 
være et positivt bidrag til regionen når det gjelder tilgang på byggeråstoffer. Som det fremgår av 
planbeskrivelsen har tiltaket overveiende små negative konsekvenser for de aktuelle 
utredningstema. Rådmannen anbefaler at reguleringsplan og konsekvensutredning blir lagt ut til 
offentlig ettersyn som fremlagt. 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Forslag til detaljregulering for Ribelen masseuttak og deponi på gnr. 16 bnr. 5  - Puntervoll med 
tilhørende kart datert 10.01.2017  og bestemmelse datert 28.02.2017  legges ut til offentlig ettersyn 
med følgende tilføyelser i: 
Bestemmelsene 

1. «Dersom det ved tiltak i marka oppdages mulige automatisk fredede kulturminner, må 

arbeidet i det aktuelle området straks stanses. Tiltakshaver har ansvar for atkulturseksjonen 
hos fylkeskommunen varsles omgående, i samsvar med § 8 i Kulturminnevernloven.» 

2. «Oljeprodukter skal lagres med størst mulig sikkerhet mot forurensing av grunnvann og 

vassdrag. Det skal settes krav til sikring i driftsplanen.» 
 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
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Saksgang: 
PTU avgjør om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller ei. 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
 
Detaljregulering for Ribelen masseuttak og deponi gnr. 16 bnr. 5 - Puntervoll  
i Eigersund kommune 1- gangsbehandling 
 
1. Innledning og bakgrunn 
forslag til detaljregulering for masseuttak og deponi på gnr. 16 bnr. 5  - Puntervoll og det aktuelle 
området ligger innenfor firkanten på kartet.  
 

 
 
 
2. Planstatus for området 
 
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
Området er avsatt som LNF H 510 hensynsone landbruk. Fjellet er bra egnet for ubunden bruk, type 
Anortositt. Vurderingen av ressursens viktighet er meget bra fordi den er viktig lokalt, med korte 
avstander til Eigersund sentrum som er ca. 5 km..   
 
2.2 Krav om konsekvensutredning 
Planen er vurdert  i henhold til vedlegg II i forskriften og vurderes ikke å utløse krav om 
konsekvensutredning jfr. planbeskrivelsen.  
 
3. Varsel om regulering 
Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter og 
kunngjort i Dalane Tidende.  
 

V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D 

Offentlige merknader 
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  Statens Vegvesen  Merknad E 

  Rogaland Fylkeskommune, kultur  Merknad E 

INNSENDTE MERKNADER 

  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 

  Statens Vegvesen Følgende krav må ivaretas; 
 Avkjørsler må opparbeides ihht. 

Vegnormaler, med frisikt 10x 120 
m.   

 Radier i avgjørelsen må være 
min. 10 meter. 

 Tekniske planer for tiltaket skal 
sendes Statens Vegvesen for 
gjennomsyn. 

 Byggegrense og annen veigrunn 
må reguleres langs vegen. 

 Det må sikres i bestemmelser at 
endelig plassering og 
opparbeidelse godkjennes av 
Statens vegvesen. 

J 
 
 
 

Kravene fra SVV er ivaretatt i kart 
og bestemmelser slik en vurderer 
det. 

  Rogaland 
Fylkeskommune, 
kultur 

 Kulturseksjonen finner det ikke 
nødvendig å befare området og 
har ingen merknader. 

O Rådmannen tyar uttalen til 
orientering. 

 
Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte merknaden 
innstille på at planen blir lagt ut til høring og offentlig ettersyn med følgende tilføyelser i: 
Bestemmelsene 

1. Dersom det ved tiltak i marka oppdages mulige automatisk fredede kulturminner, må 

arbeidet i det aktuelle området straks stanses. Tiltakshaver har ansvar for atkulturseksjonen 
hos fylkeskommunen varsles omgående, i samsvar med § 8 i Kulturminnevernloven. 

2. Oljeprodukter skal lagres med størst mulig sikkerhet mot forurensing av grunnvann og 

vassdrag. Det skal settes krav til sikring i driftsplanen. 
 
4. Presentasjon av planområdet 
Planområdet er lokalisert på Puntarvoll sør-øst for Eigersund by. Det varslede planområdet er 
uproduktivt og brukes som spredeareal og beite for dyr. Selve uttaket er avgrenset til gbr/bnr 16/5 
og det vil bli etablert nye midlertidige adkomster i driftsperioden. Avkjørsel mot vest skal etter uttak 
omgjøres til landbruk formål. 
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Vegetasjonen i planområdet består av gress, lyng, einerbusker, bjørketre og litt rogn som normalt for 
dette området. Utsiden av planområdet, består av same type vegetasjon. 
 
5. Presentasjon av forslag til reguleringsplan 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for uttak av fjellmasser for å dekke en liten del av 
regionens behov i årene fremover. Uttaket ligger sentral i forhold til forbrukssteder, med korte 
avstander. Det legges opp til at påvirket areal skal tilbakeføres til landbruk i en slik stand at arealets 
kvalitet heves når prosjektet er ferdigstilt. 
 
Forslag til reguleringsplan: 
 

 
 
5.1 Plankart 
Planområdet har en utstrekning på ca. 45,1 daa, og arealet er disponert til ulike formål listet under.  
 

Størrelse:          Hensynssone: 
Steinbrudd og masseuttak          44 500 m2          Inkludert 
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Sedimenteringsbasseng               600 m2           
Totalt:                                        45 100 m2           
           
5.2 Masseuttak og deopni 
Hovedformålet i planen er område for råstoffutvinning og etablering av ny fulldyrka mark.  Det skal 
samlet tas ut ca. 274 000 kubikkmeter masser. Massene er hovedsakelig anortositt gneis, av god 
kvalitet, som kan brukes til flere formål i bygge- og anleggsvirksomhet.  
 
Det vil bli sprengt ut 3 meter ferdig gjenlagt terreng, og oppfylt med rene grave masser til underkant 
jordlag. Dette skal forhindre uttørking av jordmasser som ellers ville ligget direkte på fjell. Videre skal 
det deponeres 120 000 m3 masse slik at ved endt tiltak så skal området være tilrettelagt som dyrket 
mark. 
 
En legger opp til et etappevis uttak og tilbakelegging: 
 

  
           
5.3 Kjøreveg/adkomst 
Adkomst sjkjer via Fv 56 og det skal etableres 2 utkjørsler til masseutaket jfr. etappene og disse skal 
etabøeres i tråd SVV håndbok N 100. Det er kun en av avkjørslene som skal være i bruk om gangen. 
Avkjørsler skal opparbeides ihht. Vegnormaler, med frisikt 10x 120 m og radier på  min. 10 meter. 
Veiforbindelse fra FV 56 skal være opparbeidet før drift kan igangsettes og endelig plassering og 
utforming av avkjørsel skal godkjennes av Statens Vegvesen jfr. bestemmelsene. Byggegrense og 
annen veigrunn er reguleret langs fylkesvegen. 
 
Det er sikret i bestemmelser at endelig plassering og opparbeidelse godkjennes av Statens vegvesen. 
 

Side 330 av 666



6. 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.  
 
Vurderinger av grad av sannsynlighet og mulige konsekvenser er angitt i tallverdier: 

· Grønn: Risiko er lav og akseptabel uten ytterligere tiltak utifra kjente kilder (åpenbare tiltak bør 
vurderes) 

· Gul: Risiko er moderat og akseptabel, men det bør vurderes nye risikoreduserende tiltak i 
forbindelse med detaljplanlegging 

· Rød: Risiko er høy, det må iverksettes risikoreduserende tiltak ev. konflikten er så høy at det ikke 
kan legges inn.  

 
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).  Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er 
delt i:  
 
Verdisetting av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell nedenfor.  

 
 
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.  
 
7. Teknisk infrastruktur 
 
7.1 Trafikksikkerhet 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Ulykke i av-/påkjørsler  x  1 3 Grønn  
Ulykke med gående/syklende  X  1 3 Grønn  
Andre ulykkespunkter X  1 1 Grønn  

Dette vil være en del av et anleggsområde i flere år og må sikres etter gjeldende retningslinjer. 
Hensyn til adkomst og rekkefølgekrav er ivaretatt i bestemmelssene. 
 
7.2 Vann og avløp 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vann  X 1 1 Grønn  
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Avløp  x 1 1 Grønn  
Overvannshåndtering  x 1 1   

Planområdet har avrenning til en lite tjern som ikke har kjent avløp,det kan ifølge tiltakshaver se ut 
som det siger ned i grunnen. Avrenning fra masseuttaket vil gå via det etablerte rense og 
slambassenget i steinbruddet. Dette er vesentlig for å unngå at vassdraget kan blir forurenset som 
følge av virksomheten. 
Det må og sikres i planen vedr ras og flom som kan inntreffe.Vedr flom i driftsperioden ivareta det 
gjennom vann bassenger (slam og rense basseng). Ras ivaretas i utforming av driftsplaner som skal 
godkjennes av Direktoratet for Mineralforvaltning før oppstart kan igangsettes jfr. bestemmelsene. 
 
Når selve knuse og sortering arbeidet i masseuttaket pågår, vil så og si alt overflatevann bli samlet 
opp og brukt i produksjon til foredling av masser, dette spesielt i tørre tider med lite nedbør. Det vil 
derfor ifølge tiltakshaver være minimalt med avrenning fra anlegget i denne fasen av drifts perioden. 
Det kan imidlertid være fare for utslipp av forurensing i form av f.eks. diesel- og oljesøl, samt 
nitrogenforbindelser fra sprengstoff. Ved opphør av denne driften som er sporadisk i løpet av året, vil 
det som normal være avrenning via rense og slambassenger. Det vil bli innført rutiner for å forhindre 
slike uønskede hendelser.  
  
Etter endt uttak vil området bli omgjort til landbruk og det vil da ikke være noe fare for avrenning av 
sedimenter utover det normale for landbruksdrift. I driftsperioden av uttaket vil det bli opparbeidet 
sedimenteringsbasseng med en samlet størrelse på 2-3 % av det til enhver tid åpne arealet i 
området.  

 
 
7.3 Fremføring av strøm m.m. 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Fremføring av strøm m.m  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
7.4 Avfallshåndtering 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
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Avfallsbehandling  X 1 1 Grønn  
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
8. Universell utforming: 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Kan hensyn til  tilgjengelig/ 
universell utforming ivaretas 

 x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9. Barn og unge 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Tilfredsstiller det krav til barn 
og unge – lek m.m 

 X 1 1 Grønn  

Område for idrett/lek  X 1 1 Grønn  
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10. Sikkerhet og beredskap 
 
10.1 Flom og erosjon  

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Elveflom/stormflo/høy 
vannstand/bølgeslag 

 x 1 1 Gul  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.2 Støy 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Støv og støy  x 3 1 Grønn  

Dette er ivaretatt gjennom bestemmelser til planen. 
 
10.3 Ras og valg av løsninger 

 

Hendelse/Situasjon 

Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Masseras/-skred  x 1 1 Grønn Ikke kjent. 

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.4 Vær og vind 

Hendelse/Situasjon Fare Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 
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tilstede? 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vindutsatte områder  X 1 1 Grønn  
Nedbørutsatte områder  x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. Det er ikke oppgitt spesielle lokale værfenomen. 
 
10.5 Radon 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Radongass  x   Grønn Ikke kjent.  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.6 Høyspent og magnetfelt 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Høyspent/magnetfelt  x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.7 Brann og eksplosjonsfare 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Risikofylt industri mm 
(kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, 
radioaktiv) 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.8 Strategiske områder 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vei, bru, knutepunkt  x 1 1 Grønn  
Havn, kaianlegg  x 1 1 Grønn  
Sykehus/-hjem, kirke 
/Brann/politi/SF 

 X 1 1 Grønn  

Forsyning kraft, vann  X 1 1 Grønn  
Forsvarsområde/ Tilfluktsrom  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11. Forurensning 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Industri  X 1 1 Grønn  
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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  
Høyspentlinje/EMS/Stråling  X 1 1 Grønn  

Ikke gjort kjent med spesielle forhold. 
 
12. Viktige hensyn og arealinteresser 
 
12.1 Sjø og vasssdrag 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
100 – meters beltet fra sjø/50-m 
beltet fra sjø og vassdrag 

 X 1 1 Grønn  

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder/restriksjonsområder 

 X 1 1 Grønn  

Ivaretatt jfr. krav til håndtering av overflatevann og avrenning i bestemmelsene og planebskrivelse. 
 
12.2 Naturverdier og rødlistart 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Sårbar flora/inngrepsfrie 
områder 

 X 1 1 Grønn  

Sårbar fauna/fisk/leveområde 
for rødlistart 

 X 1 1 Grønn  

Ikke gjort kjent med spesielle forhold. 
 
12.2 Viltområde 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Viltområde  X 2 1 Grønn  

Ikke gjort kjent med spesielle forhold. 
 
12.3 Kulturminner/kulturmiljø 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Kulturminne/-miljø/ SEFRAK  x 1 1 Grønn  

Det er ikke kjente, automatisk fredede kulturminner i tilknytning til områdene. Det er lagt inn 
standardbestemmelse. 
 
12.4 Friluftsliv 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 
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 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. 
 
12.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Landbruk/kjerneområde for 
jordbruk/skogbruk 

 X 1 1 Grønn  

Tiltaket vil medføre at et område på ca. 45,1daa blir omgjort fra innmarksbeite til fulldyrka areal. 
Dette vil gi en vesentlig økt matproduksjon i forhold til dagens situasjon.. 
 
12.6 Landskapsvern og estetikk 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Landskapsvern/estetikk x  2 3 Gul  
Vakre landskap  X 1 1 Grønn  

Landskapet innenfor planområdet vil bli endret som følge av tiltaket. Dagens små kuperte fjell areal 
forsvinner og vil bli erstattet av en sammenhengende flate med dyrka mark, som omgis av 
fjellskjæringer med høyde på inntil 11 meter. Skjæringene skal utformes i tråd med anbefalinger fra 
direktoratet for mineralforvaltning, dvs. med stigning på 52 grader avslutting på fjellvegg. Dette vil bli 
ivaretatt i driftskonsesjon søknaden. 
 
Endringen i landskapet vil være godt synlig fra Fv 56 når det er ferdig uttatt og tilbakelagt til jordbruk. 
Slik at det må tas hensyn til dette i avsluttingsplanen for å tilpasse seg omkringliggende terreng på en 
best mulig måte. Området er eksponert og en vurderer det som viktig at avslutningen mot 
naboterrenget blir gjort best mulig og at en slipper sprengkanter i dagen. Disse må kles med jord og 
dyrkes til. En vil vurdere ytterligere detaljering i bestemmelsene etter høring, spesielt når det gjelder 
avslutning mot skjæring – herunder om det nye terrenget kan heves i forhold til det 
reguleringsplanen legger opp til. 
Noe av terrenget vil bli tatt vekk i forbindelse med masseuttaket jfr. eksempel under: 
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Andre deler vil bli fylt opp og benyttet til dyrka mark: 

 
12.7 Terreng 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Terreng x  2 3 Gul Ivaretatt i 

driftsplan og 
kart og 
bestem-
melser. 

Se punkt over. 
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12.8 Vegetasjon og markslag 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vegetasjon og markslag  X 1 1 Grønn  

Vegetasjonen i planområdet består av gress, lyng, einerbusker, bjørketre og litt rogn som normalt for 
dette området. Utsiden av planområdet, består av same type vegetasjon. Arealene som ligger i 
tilknytning til planområdet arealer med sammen topografi og er definert som jorddekt innmarksbeite 
i markslagskartet.. Det stedlige lite vegetasjonen som er innenfor planområdet i dag vil forsvinne, då 
det vil erstattes av fulldyrka mark, 
 
12.9 Lokalklima 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Lokalklima  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.10 Miljøkonsekvenser 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Miljøkonsekvenser  X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 

og 
bestemmelser. 

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
13. Vurdering om planen har vesentlig konsekvens for miljø og samfunn / utbyggingsavtale 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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.  Planen vurderes ikke å utløse krav om KU jfr. forskriften. 
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En vurderer at utbyggingsavtale i dette tilfellet ikke er aktuelt, da den ikke berører tiltak som 
kommunen skal overta. 
 
14. Naturmangfold 
Viser til saksutredningen og planbeskrivelse og rådmannen 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. 
 
15. Oppsummering og konklusjon 
Rådmannen viser til at en har hatt et godt samarbeid og en  vurderer at de viktigste 
problemstillingene har blitt avklart i forbindelse med planprosessen.  
 
Det er beregnet et total uttak av masse på om lag 274 000 m3 masse fra tiltaksområdet over en 
tidsperiode på 20 år samt deponering av 120 000 m3. Av det totale årlige behovet for deponering i 
hele regionen utgjør dette ikke spesielt mye, men i lokal sammenheng kan det likevel være en 
betydelig aktør og bidra positivt på flere områder. 
 
Masseuttaket/deponiet kommer ikke i konflikt med byggefelt eller annen bystruktur, og vurderes i 
liten grad å være til sjenanse for lokalbefolkningen. Videre vil det etter endt driftstid ferdigstilles som 
dyrkbar jord, noe som vil være positivt både for grunneier og bonde, gjennom økt 
produksjonspotensial. 
 
Som det fremgår av planbeskrivelsen, har tiltaket overveiende små negative konsekvenser for de 
aktuelle utredningstema.  
 
De største konsekvensene er knyttet til naturmiljø, der en viktig naturbeitemark vil bli ødelagt med 
deponiet. Dette blir uansett tilbakeført som fulldyrka mark etter at deponeringsperioden er over.  
 
Videre vil det være synlig i forbindelse med uttaksperioden som sår i terrenget. Sammtdiig skal dette 
skje etappevis og skal legges tilbake til landbruksjord etter hvert. Dette vil bidra til å dempe 
konsekvensene av tiltaket. En vil siganlisere at en frem til neste gangs behandling av planen vil 
vurdere ytterligere avbøtende tiltak for å redusere opplevelsen av sprengskjæringene f.eks. 
utfyllende bestemmelser..  
 
Rådmannen anbefaler derfor at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn i tråd med fremlegg til vedtak.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente.  
 
Alternative løsninger:  
Forslag til detaljregulering for Ribelen masseuttak og deponi på gnr. 16 bnr. 5  - Puntervoll med 
tilhørende kart datert 10.01.2017  og bestemmelse datert 28.02.2017  legges ut til offentlig ettersyn 
med følgende endringer: 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
523875 Bestemmelser - detaljregulering for Ribelen masseuttak og deponi gnr. 16 bnr. 5 - 
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Puntervoll  i Eigersund kommune 
523697 Plan ID 2016 003 Planbeskrivelse Masseuttak Puntervoll 
523840 Reguleringsplan-Plan2016003 
523698 Plan ID 2016 003 Risikoanalyse av masseuttak Ribelen 
503308 Uttalelse til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for gnr. 16 bnr. 5 - planid 

20160003 - Ribelen Puntervoll masseuttak/deponi 
523690 902 Lengdeprofil 
523691 903 Tverrprofil 
523692 909 Horisontalplan med Bassenger og grøfter 
523693 910 Etappeplan 2 
523695 901 Horisontalplan 
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Eigersund kommune 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER 
 

for 
 

DETALJREGULERINGSPLAN FOR RIBELEN 
MASSEUTTAK EIGERSUND gnr 16 bnr 5 KOMMUNE 

Plan nr. 20160003 

 

Bestemmelsene er datert:   28.02.2017 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene:   

Dato for Kommunestyrets vedtak:   
 

Planens målsetting 

Formålet med planen er å legge til rette for område til masseuttak med tilhørende deponi 
med etter bruk landbruksformål. 

Formål 

Området reguleres til følgende formål: 
Sikringssoner                       Frisikt 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:  Kjørevei /annen veigrunn- grøntareal 
Landbruks, natur og friluftsområder samt reindrift   LNFR Jordbruk /annet hovedformål 

§ 1. Sikringssoner 

 
1.1  Frisikt 
1.1.1 I regulerte frisiktsoner skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 til 3 meter over de kryssende 

veiers planum. 

§ 2.   SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

2.1  Kjørevei 
 
2.1.1 Veiforbindelse fra FV 56 skal være opparbeidet før drift kan igangsettes.  
2.1.2 Endelig plassering og utforming av avkjørsel skal godkjennes av Statens Vegvesen før 

arbeidet starter. 
2.1.3 Veiforbindelsen skal være privat og skal holdes stengt med bom for å hindre kjøring utover 

trafikk til/fra under driftsperioden, bom skal fjernes etter ferdigstillelse. 
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2.1.4 Avkjøringen skal opparbeides med fast dekke i henhold til veinorm. 
             Adkomst veien skal pålegges jord i skråninger og fyllinger. 
             Adkomstveien skal etter ferdig deponi gjøres om til jordbruksvei. 
 
 

  § 5       LANDSBRUKS, NATUR OG FRILUFTSOMRTÅDER SAMT REINDRIFT 

5.1 Område for LNFR formål kombinert med andre angitte hovedformål 
 
5.1.1 Området skal benyttes til uttak av masser 274 000 m3 og deponering av rene masser med et 

volum på ca 120 000 m3, innenfor en driftsperiode på inntil 20 år, fra det tidspunktet 
reguleringsplanen er endelig vedtatt.  Med rene masser menes:           

o Naturlige masser fra områder uten forurensende virksomhet betraktes som rene. 
o Rene masser består av jord, stein, sprengt fjell, sand, myr, grus eller leire. 

 
5.1.2  Drift skal kun foregå dagene, mandag til fredag i tidsrommet 0600-2000.  
5.1.3 Under driftsperioden skal de deler av området som kan medføre fare for mennesker eller 

husdyr, holdes forsvarlig sikret. Alle kanter over 35 grader skal sikres etter endt uttak. 
5.1.4  Driften skal skje på en slik måte at naturen og omgivelsene på stedet ikke blir unødig 

skjemmet.  
5.1.5    Arealet skal avsluttes slik at terrenget i hovedsak blir som vist med stiplede linjer på plankartet. 

Dette skal oppnås ved oppfylling med rene, naturlige masser. 
5.1.6 Nytt terreng skal ikke blir brattere enn 1:5. 
5.1.7 Det tillates ikke oppført permanente bygninger eller anlegg i området. 
5.4.8 Topplaget må være fri for store steiner og bestå av minst 30 cm matjord som tilsås og tas i 

bruk til jordbruksformål etter hvert.  
5.4.9 Området må holdes avstengt slik at uvedkommende ikke kan bruke området som tipp-plass. 
5.1.10   Etter hvert som etappene ferdigstilles skal grunneier ta disse i bruk som LNFR. 
5.1.11 Det skal utarbeides en driftsplan for deponiet som skal godkjennes av Direktoratet for 

mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard før igangsettelse tillatelse gis. 
5.1.11 Avslutningsplan skal inngå som en del av driftsplanen for området. 
 
 
5.2  Støy  
 
5.2.1 Støynivå ved nærmeste bebyggelse skal ikke overstige årsmidlet støynivå på 55 dBA. 
5.2.2   Det kan aksepteres støynivå på opp til 58 dBA i inntil 30 % av driftsdøgnene. 
5.2.3 I inntil 15% av driftsdøgnene aksepteres et støynivå på opp til 63 dBA 
5.2.4     Støyforskriften, T 1442/2012 skal ikke overstiges. 
 
5.3  Støv 
 
5.3.1 Nedfallsstøv fra uttaksområdet målt ved plangrensen skal ikke på noe tidspunkt overstige 5 

g/m2 pr. 30 døgn. 
5.3.2 Døgngrenseverdien for svevestøv målt ved plangrensen er 50 μg/m3 steinstøv med partikkel-

diameter < 10 μm (PM10), og må ikke overskride mer enn 35 ganger pr. år. 
5.3.3 Årsgrenseverdien for steinstøv med partikkeldiameter < 10 μm (PM10) er 40 μg/m3. 
 
5.4 Vannforurensning 
 
5.4.1 Det skal anlegges sedimenteringsbasseng og rensepark i tilknytning til masseuttaket. 
5.4.2 Plan for dette anlegget må utarbeides av kvalifisert konsulent og godkjennes av kommunen 

før arbeidet kan startes. 
5.4.3 I takt med uttaket skal det etableres midlertidige sedimenteringsbasseng(er). Plassering av 

disse skal framgå av etappene i driftsplanen. 
5.4.4 Størrelse på sedimentasjonsdammer skal samlet utgjøre minimum 2% av til enhver tid åpent 

areal.  
5.4.5  Det skal etableres rutiner for å kontrollere at avrenning fra området ikke medfører forurensning 

av tilstøtende vassdrag, samt rutiner for håndtering av eventuelle utilsiktede utslipp av olje, 
kjemikalier etc.   
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1. SAMMENDRAG 

  

Tiltakshaver har fremmet en plan om fremtidig utnyttelse av steinforekomsten på Ribelen i 

Eigersund kommune.  I dag drives nydyrking med uttak av fjellmasser på en dispensasjon i 

omsøkt område.  

I den nye planen skal det tas ut 274 000 m3 masse fra tiltaksområdet over en tidsperiode på 20 

år samt deponere 120 000 m3. Uttaket vil skje etappevis. Ved endt tiltak så skal området være 

tilrettelagt som dyrket mark.  

 

Tiltaket vil medføre liten negativ konsekvens for landskapsbildet. Masseuttaket medfører 

ingen til lite negative konsekvenser for de fleste øvrige temaene. For jordbruk vil tiltaket 

medføre økning i produksjons areal og gi store positive konsekvenser. Dette tiltaket vil øke 

arealet som kan brukes som spraye areal og til produksjon av gras eller annet formål til 

jordbruksdrift. Øvrige tema blir påvirket i mindre grad, og varierer mellom middels til liten og 

ubetydelig konsekvens.  
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2. BAKGRUNN 

  

2.1. Hensikt med planen  

Tiltakshaver tar ut noe fjellmasser i dag på området ved siden som det søkes uttak av 

fjellmasser i. Og det vil med den nye planen tas ut mer fjellmasser i samme område på, på 

andre siden av vegen. 

Det finnes i dag en godkjent sak vedr nydyrking, sak nr 13/1438. 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for godkjent masseuttak og til etter bruk som 

landbruks formål. Samt sikre at ved endt tiltak så kan også området tilrettelegges som 

fulldyrka areal. 

 

 

2.2. Tiltakshaver, plankonsulent og eierforhold  

BS Graveservice AS er tiltakshaver.   

Ravi Rådgivning AS er utførene plankonsulent.  

Ivar Puntarvoll er grunneier av gbnr 16/5  

 

2.3. Krav om konsekvensutredning  

Utløser ikke krav om konsekvensutredning etter vedlegg II 

Uttaket er på 274 000 m3 masse. Arealet er på 45,1 dekar 

 

Slik at det er under kravet på 2 mill M3 masse eller 200 dekar samlet overflate etter vedlegg II 

 

 

3. PLANPROSESSEN 

  

3.1. Varsel om oppstart  

I henhold til § 12-8 i plan- og bygningsloven, ble oppstart av planarbeidet for detaljplan for 

steinbrudd på Ribelen Plan 20160 003 ble kunngjort i Dalande tidene 21. november 2016 

samt på Eigersund Kommune sin hjemmeside. 

  

 

 

4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER   
 

4.1 Eigersund Kommuneplan 2011-2022 

Området er avsatt som LNF H 510 hensyn landbruk 

Tiltaket er vurdert til at samlet er det lite konsekvenser.  Dette begrunnes p.g.a det ligger i et 

område som er lite eksponert og ingen registeringer for naturmiljø eller forminner. 

Fjellet er bra egnet for ubunden bruk, type Anortositt. 

Vurderingen av ressursens viktighet er meget bra fordi den er viktig lokalt, med korte 

avstander til Eigersund sentrum som er ca. 5 km. 

 

4.2. Kommuneplan for Eigersund kommune. 
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 Bestemmelsene til kommuneplanen sier at masseuttak skal reguleres før tiltak kan settes i 

verk. 

 

 

 

 

5 PLANBESKRIVELSE  

 

Adkomsten fra Fv44 via Heggdalsveien Fv 56 til Puntarvoll. 

 

 

 
 
Figur 1, oversikt tilkomsten fra Fv 44 

 

 

BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

 

Beliggenhet og avgrensing 

Planområdet er lokalisert på Puntarvoll sør-øst for Eigersund by. Det varslede planområdet er 

uproduktivt og kan brukes kun som spredeareal og beite for dyr. 

Selve uttaket er avgrenset til gbnr 16/5 og det vil bli etablert nye midlertidige adkomster i 

driftsperioden. Avkjørsel mot vest skal etter uttak omgjøres til landbruk formål.  

 

Det skal etableres sedimentasjonsbasseng for å håndtere avrenning fra uttaksområdet. Etter 

uttak skal arealene tilbakeføres til LNFR-område. Då på en måte som hensyn tar både 

landskapsbildet og fremtidig landbruksdrift.  

 

 

 

Kryss FV 44 

Uttaksområde 
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Topografi/landskap 

Planområdet ligger på Puntarvoll og er typisk for Eigersund regionen. 

 

 

 
Figur 2, bilde tatt fra Heggdalesvegen mot nord-vest. 

 

Vegetasjon 

Vegetasjonen i planområdet består av gress, lyng, einerbusker, bjørketre og litt rogn som 

normalt for dette området. Utsiden av planområdet, består av same type vegetasjon. 

 

 

Kulturminner 

Det er ikke registrert automatisk freda kulturminner innenfor eller i umiddelbar nærhet til 

planområdet. Befaring samt eventuelle videre undersøkelser/registreringer av arkeolog er ikke 

gjennomført. Potensialet for funn av kulturminner ble vurdert å ikke være særlig stort i selve 

masseuttaksområdet 

 

 

Friluftsliv 

Det er ingen merkede turstier eller definerte turmål innenfor planområdet. 

 

 

Trafikkforhold 

Planområdet har i dag adkomst fra Heggdalsveien, fylkesveg nr 56. 
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Figur 3 veg referanse: 1101 FV 56 HP1 m4271 

 

Spesielle miljøforhold 

Tiltaket vil få avrenning til Stemmen i vest, med ukjent avløp. Ut fra dette må det sikres at det 

ikke tilføres av slam eller andre uønska vesker/ hendelser gjennom sedimenterings bassenger 

før avrenning til annet vassdrag. Det må og sikres i reg. Bestemmelser samt prosedyrer for 

ettersyn av disse. 

 

 

Bruk av tilstøtende arealer 

Arealene som ligger i tilknytning til planområdet arealer med sammen topografi. 

Definert som jorddekt innmarksbeite. 

Figur 4 miljø registering. 
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6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

 

Formål med planen. 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for uttak av fjellmasser for å dekke en liten del 

av regionens behov i årene fremover. Uttaket ligger sentral i forhold til forbrukssteder, med 

korte avstander. 

Det legges opp til at påvirket areal skal tilbakeføres til landbruk i en slik stand at arealets 

kvalitet heves når prosjektet er ferdigstilt.  

 

Arealbruk 

Planområdet har en utstrekning på ca. 45,1 daa, og arealet er disponert til ulike formål listet 

under.  

 

 Størrelse: Hensynssone: 

Steinbrudd og masseuttak 44 500 m2
 

Inkludert 

Sedimenteringsbasseng      600 m2  

Totalt: 45 100 m2
 

 

 

 

 

Masseuttak 

Hovedformålet i planen er område for råstoffutvinning. Det skal samlet tas ut ca. 274 000 

kubikkmeter masser. Massene er hovedsakelig anortositt gneis, av god kvalitet, som kan 

brukes til flere formål i bygge- og anleggsvirksomhet. Det vil bli sprengt ut 3 meter ferdig 

gjenlagt terreng, og oppfylt med rene grave masser til underkant jordlag. Dette skal forhindre 

uttørking av jordmasser som ellers ville ligget direkte på fjell. 

  

 

Trafikk/adkomst 

 

Fra Eigersund til Ribelen FV 56.  

2 utkjørsler skal bygges og benyttes etter SVV håndbok N 100, men kun en av disse 

avkjørsler er bruk om gangen. 

 

 

Overflatevann og avrenning 

 

Planområdet har avrenning til en lite tjern som ikke har kjent avløp, 

Kan se ut som det siger ned i grunnen. Avrenning fra masseuttaket vil gå via det etablerte 

rense og slambassenget i steinbruddet. Dette er vesentlig for å unngå at vassdraget kan blir 

forurenset som følge av virksomheten. 

Det må og sikres i planen vedr ras og flom som kan inntreffe. 

Vedr flom i driftsperioden ivareta det gjennom vann bassenger (slam og rense basseng) 

Ras ivaretas i utforming av driftsplaner som skal godkjennes av Direktoratet for 

Mineralforvaltning før oppstart kan igangsettes. 
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Når selve knuse og sortering arbeidet i masseuttaket pågår, vil så og si alt overflatevann bli 

samlet opp og brukt i produksjon til foredling av masser, dette spesielt i tørre tider med lite 

nedbør. 

Det vil derfor være minimalt med avrenning fra anlegget i denne fasen av drifts perioden. Det 

kan imidlertid være fare for utslipp av forurensing i form av f.eks. diesel- og oljesøl, samt 

nitrogenforbindelser fra sprengstoff. Ved opphør av denne driften som er sporadisk i løpet av 

året, vil det som normal være avrenning via rense og slambassenger. Det vil bli innført rutiner 

for å forhindre slike uønskede hendelser.  

  

 

Etter endt uttak vil området bli omgjort til landbruk og det vil da ikke være noe fare for 

avrenning av sedimenter utover det normale for landbruksdrift.  

I driftsperioden av uttaket vil det bli opparbeidet sedimenteringsbasseng med en samlet 

størrelse på 2-3 % av det til enhver tid åpne arealet i området.   

 

 

Støy 

Dette uttaket vil ikke påføre noe betydelig mer støy til omliggende områder, da området ligger 

godt skjermet fra andre bygg og installasjoner. Nærmeste bolig er 170 meter fra senter uttak. 

Uttaket er planlagt med at det settes igjen en buffersone mot denne boligen for å unngå støy 

denne veien. Alternativ kan være og lagre ferdig produserte masser som støyskjerming. Ut fra 

dette ser en ikke grunnlag for å utløse grunnlag for støyrapport. 

 

 

 
Figur 5, avstandskart til boliger 

 

Landskap 

Landskapet innenfor planområdet vil bli endret som følge av tiltaket. Dagens små kuperte fjell 

areal forsvinner og vil bli erstattet av en sammenhengende flate med dyrka mark, som omgis 

av fjellskjæringer med høyde på inntil 11 meter. Skjæringene skal utformes i tråd med 
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anbefalinger fra direktoratet for mineralforvaltning, dvs. med stigning på 52 grader avslutting 

på fjellvegg. Dette vil bli ivaretatt i driftskonsesjon søknaden. 

Endringen i landskapet vil være godt synlig fra FV 56 når det er ferdig uttatt og tilbakelagt til 

jordbruk. Slik at det må tas hensyn til dette i avslutting planen for å tilpasse seg 

omkringliggende terreng. 

 

Kulturminner og kulturmiljø 

Ingen kjente registrerte automatisk freda kulturminner vil bli berørt av tiltaket. 

 

Landbruk 

Tiltaket vil medføre at et område på ca. 45,1daa blir omgjort fra innmarksbeite til fulldyrka 

areal. Dette vil gi en vesentlig økt matproduksjon i forhold til dagens situasjon.  

 

Naturmangfold og revegetering 

Det stedlige lite vegetasjonen som er innenfor planområdet i dag vil forsvinne, då det vil 

erstattes av fulldyrka mark,  

. 

Barn og unges oppvekstsvilkår 

Og det foreligger ikke barnetråkkregistreringer i området som planlegges brukt til masseuttak.  

 

Friluftsliv 

Selve planområdet blir ikke brukt til friluftsliv i dag.  

 

Samfunnsmessig vurdering 

Fjellforekomsten i området er vurdert å ha lokal verdi som byggeråstoff. Forbruket av 

fjellmasser/pukk blir stadig større både grunnet stor byggeaktivitet i regionen, og underskudd 

på pukk og grusforekomster. Masseuttaket vil derfor være et positivt bidrag til regionen når 

det gjelder tilgang på byggeråstoffer. 

 

Lokaliseringen av masseuttaket har samlet en stor fordel både for å redusere transportbehovet 

og en forholdvis godskjerming i forhold til nærhet av boliger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 INNKOMNE INNSPILL  

 

Det kom inn følgende uttalelser til varsel om planoppstart: 

 

Statens vegvesen, 18.11.2016 

Avkjørsler må opparbeides ihht. Vegnormaler, med frisikt 10x 120 m.   

Radier i avgjørelsen må være min. 10 meter. 

Tekniske planer for tiltaket skal sendes Statens Vegvesen for gjennomsyn. 

Byggegrense og annen veigrunn må reguleres langs vegen. 
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Det må sikres i bestemmelser at endelig plassering og opparbeidelse godkjennes av Statens 

vegvesen.  

 

Kommentar:  

Tas med i beskrivelsen og sikres i Bestemmelser 

 

Fylkesrådmannen, kulturavdeling, 25.11.2016 

Kulturseksjonen finner det ikke nødvendig å befare området og har ingen merknader. 

 

Kommentar: Ingen. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  07.02.2017 
Arkiv: : GBR - 43/2, FA - V61 
Arkivsaksnr.: 16/2264 
Journalpostløpenr.: 17/3285 

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

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

   
  

 
 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato 
051/17 Planteknisk utvalg 21.03.2017 
 
 
Søknad om dispensasjon for fradeling av to parseller som tilleggsareal til 
boligeiendommen gnr. 43, bnr. 17 -  gnr. 43, bnr. 2 -  Målfrid og Harald 
Røkenes - Svinlandsveien 19, 4373 Egersund – 2. gangs behandling 
 

Sammendrag: 
 
Målfrid og Harald Røkenes søker den 06.11.16 om dispensasjon fra kommuneplanen for 
fradeling av 2 parseller fra gnr./bnr. 43/2 på til sammen ca. 280 m2 som tilleggsareal til 
boligeiendommen gnr./bnr. 43/17.  
 
Delingen forutsetter dispensasjon fra formål LNF (Landbruk-, natur- og friluftsformål) i 
kommuneplanens arealdel og reguleringsplankrav i kommuneplanbestemmelsenes § 1.2.  
 
Naboer er ikke varslet om søknaden, da søkere mener naboer ikke blir berørt.  
Naboeiendommen, gnr./bnr. 43/7, som ligger i kort avstand fra omsøkte parseller, eies av 
Harald Røkenes selv.  
 

Planteknisk utvalg anbefalte i sak 298/16 å gi tillatelse til dispensasjon for fradeling av to parseller på 
til sammen ca. 280 m2 fra eiendommen gnr./bnr. 43/2 som tilleggsareal til boligeiendommen 
gnr./bnr. 43/17. 
 
Fylkesmannen i Rogaland har i denne saken ingen innvendinger til at det gis dispensasjon.  
 
 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Vedtak etter plan- og bygningsloven: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra Målfrid og Harald Røkenes for 
fradeling av to parseller på til sammen ca. 280 m2 fra eiendommen gnr./bnr. 43/2 som tilleggsareal 
til boligeiendommen gnr./bnr. 43/17, samt kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser 
for området, og har etter en konkret vurdering funnet å kunne gi dispensasjon. 
 
Hensynene bak LNF-formål i kommuneplanens arealdel og reguleringsplankravet blir ikke «vesentlig 
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tilsidesatt», ettersom parsellene er små og har svært liten verdi til landbruksformål. En av parsellene 
har blitt nyttet som parkeringsplass for gnr./bnr. 43/17 i 40 år.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 
 
Planteknisk utvalg gir etter §20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling av to parseller på til 
sammen ca. 280 m2 fra eiendommen gnr./bnr. 43/2 i Eigersund som tilleggsareal til gnr./bnr. 43/17 i 
Eigersund. Parsellene deles som vist på gårdskart av 4.11.2016.    
 

 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 
Saksgang: 
Planteknisk utvalg avgjør saken. 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 13.12.2016 
 
PTU - behandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 

Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 
PTU-298/16 vedtak: 
 

Vedtak etter plan- og bygningsloven: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra Målfrid og Harald Røkenes for 
fradeling av to parseller på til sammen ca. 280 m2 fra eiendommen gnr./bnr. 43/2 som 
tilleggsareal til boligeiendommen gnr./bnr. 43/17, samt kommuneplanens arealdel med 
tilhørende bestemmelser for området, og har etter en konkret vurdering funnet å kunne 
anbefale at det gis dispensasjon. 
Hensynene bak LNF-formål i kommuneplanens arealdel og reguleringsplankravet blir ikke 
«vesentlig tilsidesatt», ettersom parsellene er små og har svært liten verdi til landbruksformål. 
En av parsellene har blitt nyttet som parkeringsplass for gnr./bnr. 43/17 i 40 år.  
Saken sendes på uttale til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune før endelig 
vedtak fattes. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 
 
Vedtak etter jordloven: 
Planteknisk utvalg gir i medhold av § 9 og 12 i jordloven Målfrid og Harald Røkenes tillatelse til 
fradeling av to parseller på til sammen ca. 280 m2 fra eiendommen gnr./bnr. 43/2 som 
tilleggsareal til boligeiendommen gnr./bnr. 43/17. 

Dette med følgende begrunnelse: Parsellene er små og har svært liten verdi til landbruksformål. En 
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av parsellene har blitt nyttet som parkeringsplass for gnr./bnr. 43/17 i 40 år. Arealet består av 
annet areal, og kan ikke nyttes til landbruk på en god måte. 

Vedtaket er enstemmig. 

 
 
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
 
Målfrid og Harald Røkenes søker den 06.11.16 om dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av 
2 parseller fra gnr./bnr. 43/2 på til sammen ca. 280 m2 som tilleggsareal til boligeiendommen 
gnr./bnr. 43/17.  
 
Delingen forutsetter dispensasjon fra formål LNF (Landbruk-, natur- og friluftsformål) i 
kommuneplanens arealdel. Etter kommuneplanbestemmelsenes § 1.2 kan deling etter plan- og 
bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav m) heller ikke skje før det foreligger reguleringsplan.  
 
Naboer er ikke varslet om søknaden, da søkere mener naboer ikke blir berørt.  Naboeiendommen, 
gnr./bnr. 43/7, som ligger i kort avstand fra omsøkte parseller,  eies av Harald Røkenes selv. 
 
Området er ikke regulert ved reguleringsplan. For området gjelder kommuneplanens arealdel, 
vedtatt av kommunestyret 06.06.11.  
 
Omsøkt parsell på ca. 205 m2 ligger innenfor  LNF område for spredt boligbygging og LNF område 
hensynssone landbruk. Omsøkt parsell på ca. 71m2 ligger innenfor LNF område hensynssone 
landbruk og LNF område uten spesielle hensynssoner.  
 
Målfrid Røkenes har begrunnet søknaden om dispensasjon slik:  
 
«Jeg søker herved om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og plankrav for fradeling av 2 små 
parseller på til sammen ca. 280 m2 fra gnr./bnr. 43/2,3 og 5 samt gnr. 44, bnr. 13 til gnr./bnr. 43/17 i 
Eigersund. Objekt 1 består av krattskog samt parkeringsplass for gnr. 43, bnr. 17 opparbeidet for ca. 
40 år siden. Objekt 2 består av annet areal.  
 
Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, siden arealet er vist som LNF-område, og 
dispensasjon fra kommuneplanens krav om reguleringsplan.  
 
Det fremsettes følgende begrunnelse for å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og 
plankrav:   
 

· Omsøkt fradeling tilsidesetter ikke i vesentlig grad hensynet til arealformålet i gjeldende plan.     
· Fradelingen vil ikke medføre til drifts- eller miljøulemper for landbruket i området.    
· Fradeling av 2 små parseller med krattskog/annet areal er ikke avgjørende for drifta.    
· Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for naturmangfoldet og dermed heller ingen belastning for 

økosystemet. Det er ikke registrert viktig dyre- og planteliv på omsøkt parsell.  
· Søknaden vurderes ikke å ha konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. 
· Det vil være av stor positiv betydning for eiendommen som arealet tilføres, at det areal som siden 

1977 har vært benyttet som parkeringsareal for eiendommen, nå blir en del av eiendommen.  
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Gnr./bnr. 43/17  ble fradelt bruket gnr./bnr. 43/2,3 og 5  gnr./bnr. 44/13   i Eigersund den 26.11.2004 
og eies av Målfrid og Harald Røkenes. Her står det en enebolig samt en garasje.  
 
Jeg eier bruket gnr./bnr. 43/2,3 og 5 og gnr./bnr. 44/13 i Eigersund. Totalarealet er 1025 dekar, 
hvorav 19,9  dekar fulldyrket jord, 1,2 dekar overflatedyrket jord og 114,4 dekar innmarksbeite.   
 
Bruket leies av Jostein Sleveland. « 
 
Boligtomten gnr./bnr. 43/17 er på ca. 2,3 dekar og ble fradelt gnr./bnr. 43/2 i 2004.  
Bolighuset var tidligere hus nr. 2 på bruket.  Bruket 43/2,3 og 5 og 44/13 skal nå selges. En vil nå sikre 
atkomst/parkering og bedre arrondering for gnr./bnr. 43/17.  Omsøkt deling på ca. 205 m2 er for å 
sikre en helt nødvendig snuplass ved inn og utkjøring til garasje, og er nyttig som ekstra parkering.  
Omsøkt deling på ca. 71m2 er for å sikre bedre arrondering rundt garasje. 
 
En er enig med søkere at det ikke er nødvendig med nabovarsel i denne saken.  
 
 
Planteknisk utvalg anbefalte i sak 298/16 tillatelse til dispensasjon for fradeling av to parseller på til 
sammen ca. 280 m2 fra eiendommen gnr./bnr. 43/2 som tilleggsareal  til boligeiendommen gnr./bnr. 
43/17. 
Fylkesmannen i Rogaland har i denne saken ingen innvendinger til at det gis dispensasjon.  
 
 
Rådmannens vurderinger: 
 
Dispensasjonsvurdering: 
 
Kommuneplanens bestemmelser og arealformål fastsetter bruken av arealene i Eigersund kommune 
og er bindende for alle nye tiltak. 
 
Etter plan- og bygningsloven § 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 er 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 av tilleggsareal til boligformål fra eiendommen gnr./bnr. 43/2, 
samt om hensynet bak kravet til reguleringsplan blir «vesentlig tilsidesatt». 
 
Vurderingen av om det skal gis dispensasjon for deling til boligformål og dispensasjon fra kravet om 
reguleringsplan, må ses i sammenheng. 
 
Omsøkt parsell på ca. 205 m2 ligger innenfor LNF område for spredt boligbygging og LNF område 
hensynssone landbruk. Omsøkt parsell på ca. 71m2 ligger innenfor LNF område hensynssone 
landbruk og LNF område uten spesielle hensynssoner.  
 
Etter plan- og bygningsloven formålsbestemmelse i § 1-1 skal det legges vekt på brede 
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samfunnsinteresser og en bærekraftig utvikling for fremtidige generasjoner. 
 
Rådmannen fremhever at kommuneplanens arealdel må vurderes i et langsiktig perspektiv, selv om 
det er opplyst at omsøkt parsell på ca. 205 m2 til boligeiendom er brukt til boligformål 
(parkeringsplass) i 40 år. Området 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 en bred og offentlig høringsprosess, der hensynene bak 
planen er vurdert nøye. Avvik forutsetter som regel derfor endring av planen.  
 
Omsøkte fradeling kan fremstå som en uthuling av kommuneplanen som styringsverktøy gjennom en 
flekkvis og uoversiktlig omdisponering i strid med regulantens intensjoner. 
 
Utvidelse av boligtomter i LNF-områder kan gjøre at det oppstår konflikter mellom landbruks- og 
boliginteressene i både et kortsiktig og langsiktig perspektiv. Dette kan være støy, støv og lukt fra 
beitedyr, driftsbygninger og maskiner, og nabokonflikter ved oppføring av nybygg på tilgrensende 
områder samt ved helge- og nattarbeid. Dyr på beite kan også bli forstyrret. Det kan for driften av 
landbruket i området på sikt være krevende dersom boligtomter utvides. 
 
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. 
 
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. 
 
Bosettingshensyn kan ikke tale for at det gis dispensasjon i dette tilfellet. Her er det snakk om en 
tilleggsparsell til eksisterende boligeiendom.  
 
Delingstillatelse kan føre til en signaleffekt og presedensvirkning for deling av landbrukseiendommer 
i kommunen, hvor en ønsker å utvide eksisterende boligtomter i LNF-område. 
 
Rådmannen viser til at hensynene bak arealformålet kan gjøre seg gjeldende med styrke selv om 
parsellene ikke ligger på dyrket mark.  
 
Kommuneplanens arealdel er vedtatt i 2011. Omsøkt areal skal vurderes i et langsiktig perspektiv.  
 
Det er et vilkår at fordelene med dispensasjonene må være «klart større» enn ulempene etter en 
samlet vurdering. Det må påvises klare og spesifiserte fordeler for å gi dispensasjon som ikke kan 
påberopes generelt av flere innenfor kommunen. 
 
Rådmannen mener det foreligger grunner for å gi dispensasjon i den foreliggende saken.  
Tilleggsarealet er på kun 280 m2. Omsøkt parsell på ca. 205 m2 har vært nyttet til snuplass/parkering 
for gnr./bnr. 43/17 siden 1977. Det blir således uendret bruk. Omsøkt parsell på ca. 71m2 er for å 
sikre bedre arrondering rundt garasje. Parsellen på ca. 205m2  ligger innenfor  LNF område for spredt 
boligbygging. Ingen av parsellene har stor verdi for landbrukseiendommen. Omsøkt fradeling 
tilsidesetter ikke i vesentlig grad hensynet til arealformålet i gjeldende plan.   Fradelingen vil ikke medføre 
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til ulemper for landbruket i området.    
 
Fylkesmannen har ingen innvendinger til delingen.  
 
Etter en samlet vurdering vil en anbefale omsøkte fradelinger.  
 
 
Vurderinger etter naturmangfoldloven: 
 
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  prioritert naturtype på eller i nærheten av omsøkte parseller.    
Det er ikke registrert prioriterte leveområder for dyr på eller i nærheten av omsøkt parseller.  
 
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. 
 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at søknaden om dispensasjon fra LNF-formål i plan og reguleringsplankrav i 
kommuneplanen arealdel tillates. 
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Universell utforming: 
Ikke aktuelt i denne saken. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen for Eigersund kommune. 
 
Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har 
økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes 
dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser. 
 
 
Alternative løsninger:  
 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
501167 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel og plankrav for fradeling  

av tilleggsparsell til boligeiendommen - gnr. 43 bnr. 17 i Eigersund 
503544 Søknad om dispensasjon for fradeling av to parseller som tilleggsareal til 

boligeiendommen gnr. 43, bnr. 17 -  gnr. 43, bnr. 2 -  Målfrid og Harald Røkenes - 
Svinlandsveien 19, 4373 Egersund 

503659 Gårdskart gnr. 43 bnr. 2 
512134 Uttalelse - dispensasjon for fradeling av to parseller fra gnr. 43 bnr. 2 
512505 Uttalelse til dispensasjon gnr. 43 bnr. 2 - fradeling av to parseller 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  21.11.2016 
Arkiv: : GBR - 43/2, FA - V61 
Arkivsaksnr.: 16/2264 
Journalpostløpenr.: 16/35969 

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

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

   
  

 
 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato 
298/16 Planteknisk utvalg 13.12.2016 
 
 
Søknad om dispensasjon for fradeling av to parseller som tilleggsareal til 
boligeiendommen gnr. 43, bnr. 17 -  gnr. 43, bnr. 2 -  Målfrid og Harald 
Røkenes - Svinlandsveien 19, 4373 Egersund 
 
Sammendrag: 
 
Målfrid og Harald Røkenes søker den 06.11.16 om dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av 
2 parseller fra gnr./bnr. 43/2 på til sammen ca. 280 m2 som tilleggsareal til boligeiendommen 
gnr./bnr. 43/17.  
 
Delingen forutsetter dispensasjon fra formål LNF (Landbruk-, natur- og friluftsformål) i 
kommuneplanens arealdel og reguleringsplankrav i kommuneplanbestemmelsenes § 1.2.  
 
Naboer er ikke varslet om søknaden, da søkere mener naboer ikke blir berørt.  Naboeiendommen, 
gnr./bnr. 43/7, som ligger i kort avstand fra omsøkte parseller,  eies av Harald Røkenes selv.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Vedtak etter plan- og bygningsloven: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra Målfrid og Harald Røkenes for 
fradeling av to parseller på til sammen ca. 280 m2 fra eiendommen gnr./bnr. 43/2 som tilleggsareal  
til boligeiendommen gnr./bnr. 43/17, samt kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser 
for området, og har etter en konkret vurdering funnet å kunne anbefale at det gis dispensasjon. 
 
Hensynene bak LNF-formål i kommuneplanens arealdel og reguleringsplankravet blir ikke «vesentlig 
tilsidesatt», ettersom parsellene er små og har svært liten verdi til landbruksformål. En av parsellene  
har blitt nyttet som parkeringsplass for gnr./bnr. 43/17 i 40 år.  
 
Saken sendes på uttale til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune før endelig vedtak 
fattes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 
 
Vedtak etter jordloven: 
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Planteknisk utvalg gir i medhold av  § 9 og 12 i jordloven Målfrid og Harald Røkenes tillatelse til 
fradeling av to  parseller på til sammen ca. 280 m2 fra eiendommen gnr./bnr. 43/2 som tilleggsareal  
til boligeiendommen gnr./bnr. 43/17. 
  
Dette med følgende begrunnelse: Parsellene er små og har svært liten verdi til landbruksformål. En 
av parsellene  har blitt nyttet som parkeringsplass for gnr./bnr. 43/17 i 40 år. Arealet består av annet 
areal,  og kan ikke nyttes til landbruk på en god måte. 

 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 13.12.2016 
 
PTU - behandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 

---- 0 -
--- 

Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 
 
 
PTU-298/16 vedtak: 
 
Vedtak etter plan- og bygningsloven: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra Målfrid og Harald Røkenes for 
fradeling av to parseller på til sammen ca. 280 m2 fra eiendommen gnr./bnr. 43/2 som tilleggsareal  
til boligeiendommen gnr./bnr. 43/17, samt kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser 
for området, og har etter en konkret vurdering funnet å kunne anbefale at det gis dispensasjon. 
Hensynene bak LNF-formål i kommuneplanens arealdel og reguleringsplankravet blir ikke «vesentlig 
tilsidesatt», ettersom parsellene er små og har svært liten verdi til landbruksformål. En av parsellene  
har blitt nyttet som parkeringsplass for gnr./bnr. 43/17 i 40 år.  
Saken sendes på uttale til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune før endelig vedtak 
fattes. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 
 
Vedtak etter jordloven: 
Planteknisk utvalg gir i medhold av  § 9 og 12 i jordloven Målfrid og Harald Røkenes tillatelse til 
fradeling av to  parseller på til sammen ca. 280 m2 fra eiendommen gnr./bnr. 43/2 som tilleggsareal  
til boligeiendommen gnr./bnr. 43/17. 
Dette med følgende begrunnelse: Parsellene er små og har svært liten verdi til landbruksformål. En av 
parsellene  har blitt nyttet som parkeringsplass for gnr./bnr. 43/17 i 40 år. Arealet består av annet 
areal,  og kan ikke nyttes til landbruk på en god måte. 

Vedtaket er enstemmig. 

 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
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Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 
Saksgang: 
Planteknisk utvalg avgjør saken. Dersom Planteknisk utvalg anbefaler at det gis dispensasjon, sendes 
saken på uttale til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune før endelig vedtak fattes. 
Dersom Planteknisk utvalg avslår søknaden, er det klagerett på vedtaket. 
 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
Nei. 
 
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
Målfrid og Harald Røkenes søker den 06.11.16 om dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av 
2 parseller fra gnr./bnr. 43/2 på til sammen ca. 280 m2 som tilleggsareal til boligeiendommen 
gnr./bnr. 43/17.  
 
Delingen forutsetter dispensasjon fra formål LNF (Landbruk-, natur- og friluftsformål) i 
kommuneplanens arealdel. Etter kommuneplanbestemmelsenes § 1.2 kan deling etter plan- og 
bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav m) heller ikke skje før det foreligger reguleringsplan.  
 
Naboer er ikke varslet om søknaden, da søkere mener naboer ikke blir berørt.  Naboeiendommen, 
gnr./bnr. 43/7, som ligger i kort avstand fra omsøkte parseller,  eies av Harald Røkenes selv. 
 
Området er ikke regulert ved reguleringsplan. For området gjelder kommuneplanens arealdel, 
vedtatt av kommunestyret 06.06.11.  
 
Omsøkt parsell på ca. 205 m2 ligger innenfor  LNF område for spredt boligbygging og LNF område 
hensynssone landbruk. Omsøkt parsell på ca. 71m2 ligger innenfor LNF område hensynssone 
landbruk og LNF område uten spesielle hensynssoner.  
 
Målfrid Røkenes har begrunnet søknaden om dispensasjon slik:  
 
«Jeg søker herved om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og plankrav for fradeling av 2 små 
parseller på til sammen ca. 280 m2 fra gnr./bnr. 43/2,3 og 5 samt gnr. 44, bnr. 13 til gnr./bnr. 43/17 i 
Eigersund. Objekt 1 består av krattskog samt parkeringsplass for gnr. 43, bnr. 17 opparbeidet for ca. 
40 år siden. Objekt 2 består av annet areal.  
 
Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, siden arealet er vist som LNF-område, og 
dispensasjon fra kommuneplanens krav om reguleringsplan.  
 
Det fremsettes følgende begrunnelse for å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og 
plankrav:   
 

· Omsøkt fradeling tilsidesetter ikke i vesentlig grad hensynet til arealformålet i gjeldende plan.     
· Fradelingen vil ikke medføre til drifts- eller miljøulemper for landbruket i området.    
· Fradeling av 2 små parseller med krattskog/annet areal er ikke avgjørende for drifta.    
· Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for naturmangfoldet og dermed heller ingen belastning for 

økosystemet. Det er ikke registrert viktig dyre- og planteliv på omsøkt parsell.  
· Søknaden vurderes ikke å ha konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. 
· Det vil være av stor positiv betydning for eiendommen som arealet tilføres, at det areal som siden 
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1977 har vært benyttet som parkeringsareal for eiendommen, nå blir en del av eiendommen. « 

 
Gnr./bnr. 43/17  ble fradelt bruket gnr./bnr. 43/2,3 og 5  gnr./bnr. 44/13   i Eigersund den 26.11.2004 
og eies av Målfrid og Harald Røkenes. Her står det en enebolig samt en garasje.  
 
Jeg eier bruket gnr./bnr. 43/2,3 og 5 og gnr./bnr. 44/13 i Eigersund. Totalarealet er 1025 dekar, 
hvorav 19,9  dekar fulldyrket jord, 1,2 dekar overflatedyrket jord og 114,4 dekar innmarksbeite.   
 
Bruket leies av Jostein Sleveland. « 
 
Boligtomten gnr./bnr. 43/17 er på ca. 2,3 dekar og ble fradelt gnr./bnr. 43/2 i 2004.  
Bolighuset var tidligere hus nr. 2 på bruket.  Bruket 43/2,3 og 5 og 44/13 skal nå selges. En vil nå sikre 
atkomst/parkering og bedre arrondering for gnr./bnr. 43/17.  Omsøkt deling på ca. 205 m2 er for å 
sikre en helt nødvendig snuplass ved inn og utkjøring til garasje, og er nyttig som ekstra parkering.  
Omsøkt deling på ca. 71m2 er for å sikre bedre arrondering  rundt garasje. 
 
En er enig med søkere at det ikke er nødvendig med nabovarsel i denne saken.  
 
Rådmannens vurderinger etter plan- og bygningsloven: 
 
Dispensasjonsvurdering: 
 
Kommuneplanens bestemmelser og arealformål fastsetter bruken av arealene i Eigersund kommune 
og er bindende for alle nye tiltak. 
 
Etter plan- og bygningsloven § 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 er 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 av tilleggsareal til boligformål fra eiendommen gnr./bnr. 43/2, 
samt om hensynet bak kravet til reguleringsplan blir «vesentlig tilsidesatt». 
 
Vurderingen av om det skal gis dispensasjon for deling til boligformål og dispensasjon fra kravet om 
reguleringsplan, må ses i sammenheng. 
 
Omsøkt parsell på ca. 205 m2 ligger innenfor  LNF område for spredt boligbygging og LNF område 
hensynssone landbruk. Omsøkt parsell på ca. 71m2 ligger innenfor LNF område hensynssone 
landbruk og LNF område uten spesielle hensynssoner.  
 
Etter plan- og bygningsloven formålsbestemmelse i § 1-1 skal det legges vekt på brede 
samfunnsinteresser og en bærekraftig utvikling for fremtidige generasjoner. 
 
Rådmannen fremhever at kommuneplanens arealdel må vurderes i et langsiktig perspektiv, selv om 
det er opplyst at omsøkt parsell på ca. 205 m2 til boligeiendom er brukt til boligformål 
(parkeringsplass) i 40 år. Området er vist som Landbruk-, natur- og friluftsområde i kommuneplanens 
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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 en bred og offentlig høringsprosess, der hensynene bak 
planen er vurdert nøye. Avvik forutsetter som regel derfor endring av planen.  
 
Omsøkte fradeling kan fremstå som en uthuling av kommuneplanen som styringsverktøy gjennom en 
flekkvis og uoversiktlig omdisponering i strid med regulantens intensjoner. 
 
Utvidelse av boligtomter i LNF-områder kan gjøre at det oppstår konflikter mellom landbruks- og 
boliginteressene i både et kortsiktig og langsiktig perspektiv. Dette kan være støy, støv og lukt fra 
beitedyr, driftsbygninger og maskiner, og nabokonflikter ved oppføring av nybygg på tilgrensende 
områder samt ved helge- og nattarbeid. Dyr på beite kan også bli forstyrret. Det kan for driften av 
landbruket i området på sikt være krevende dersom boligtomter utvides. 
 
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. 
 
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. 
 
Bosettingshensyn kan ikke tale for at det gis dispensasjon i dette tilfellet. Her er det snakk om en 
tilleggsparsell til eksisterende boligeiendom.  
 
Delingstillatelse kan føre til en signaleffekt og presedensvirkning for deling av landbrukseiendommer 
i kommunen, hvor en ønsker å utvide eksisterende boligtomter i LNF-område. 
 
Rådmannen viser til at hensynene bak arealformålet kan gjøre seg gjeldende med styrke selv om 
parsellene ikke ligger på dyrket mark.  
 
Kommuneplanens arealdel er vedtatt i 2011. Omsøkt areal skal vurderes i et langsiktig perspektiv.  
 
Det er et vilkår at fordelene med dispensasjonene må være «klart større» enn ulempene etter en 
samlet vurdering. Det må påvises klare og spesifiserte fordeler for å gi dispensasjon som ikke kan 
påberopes generelt av flere innenfor kommunen. 
 
Rådmannen mener det foreligger grunner for å gi dispensasjon i den foreliggende saken.  
Tilleggsarealet er på kun 280 m2. Omsøkt parsell på ca. 205 m2 har vært nyttet til snuplass/parkering 
for gnr./bnr. 43/17 siden 1977. Det blir således uendret bruk. Omsøkt parsell på ca. 71m2 er for å 
sikre bedre arrondering rundt garasje. Parsellen på ca. 205m2  ligger innenfor  LNF område for spredt 
boligbygging. Ingen av parsellene har stor verdi for landbrukseiendommen. Omsøkt fradeling 
tilsidesetter ikke i vesentlig grad hensynet til arealformålet i gjeldende plan.   Fradelingen vil ikke medføre 
til ulemper for landbruket i området.    
 
Rådmannens vurderinger og konsekvenser etter jordloven:  
Jordloven har blant annet til formål å legge forholdene slik til rette at jordviddene i landet med skog 
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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.” 
 
Det kom endringer i jordloven gjeldende fra 1. juli 2013.  
Ved avgjørelsen av om samtykke til deling skal gis, skal det etter tredje ledd første punktum legges 
vekt på om delingen legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket. Denne 
vurderingen er sentral og er utgangspunktet for vurderingen av søknaden. Synet på hva som er en 
tjenlig variert bruksstruktur i landbruket vil kunne endre seg over tid, og bestemmelsen gjør det 
mulig å ta hensyn til samfunnsutviklingen i området. Dette gjelder for eksempel hvilken bruksstruktur 
som er tjenlig ut fra hensynet til bosetting på landbrukseiendommer og arbeidsmuligheter. 
Tredje ledd annet punktum stiller opp de landbruksmessige hensynene som vurderingen skal ta 
utgangspunkt i. I vurderingen inngår blant annet hensynet til vern av arealressursene, om delingen 
fører til en driftsmessig god løsning, og om delingen kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper. 
Dersom disse momentene ikke taler mot deling, skal tillatelse gis.  
 

”omsynet til vern av arealressursane”  
Det skal legges vekt på hensynet til vern av arealressursene.  
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Formuleringen ”omsynet til vern av arealressursane” gjør det mulig for forvaltningen å treffe en 
avgjørelse som kan hindre at det oppstår enheter som det er vanskelig å drive rasjonelt og 
opprettholde som aktive bruk. Formuleringen gjør det også mulig å hindre oppdeling av arealene 
som gjør det vanskelig å nekte senere omdisponeringer. Vernet gjelder de ressurser som tilhører 
landbrukseiendommen.  
 
Begrepet ”arealressurser” omfatter ulike ressurser enten de består av jord, skog, bygninger eller 
retter, og er hentet fra jordloven § 1. Begrepet omfatter også ressurser som kan komme til nytte i 
forbindelse med virksomhet som naturlig grenser til landbruk, for eksempel turisme eller annen 
tilleggsnæring. Vurderingen må ta utgangspunkt i de langsiktige virkningene for eiendommen og 
inntekten fra den ved å dele fra areal eller bygninger. Det har ikke nevneverdig vekt hva som er 
privatøkonomisk mest lønnsomt for eieren.  
 
Omsøkt parseller på til sammen ca. 280 m2 består av ca. 280 m2 med 
krattskog/parkeringsplass/snuplass. En kan ikke se at det med hensyn på arealressurser er uheldig 
om arealet fradeles bruket.  Arealet er kupert og ikke dyrkbart. Parsellen på ca. 205 m2 har vært 
nyttet som parkeringsplass/snuplass siden 1977 for gnr./bnr. 43/17.  
 
”om delinga fører til ei driftsmessig god løysing”  
Det skal legges vekt på om delingen fører til en driftsmessig god løsning.  
Omsøkt deling fører ikke til driftsmessig god løsning. Her er det ikke snakk om å selge resten av 
eiendommen som tilleggsareal til et nabobruk.  

”om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området”  
En kunne også før lovendringen legge vekt på om den aktuelle delingen førte til drifts- eller 
miljømessige ulemper for landbruket i området. Lovendringen innebærer ingen endring i adgangen 
til å legge vekt på dette hensynet. Formuleringen tar fortsatt sikte på to hovedforhold. Det ene er 
driftsmessige ulemper, det andre er det en kaller miljømessige ulemper. Ved vurderingen må en 
konkret vurdere hvilke ulemper som kan oppstå på eiendommen som deles, men også på andre 
landbrukseiendommer i området.  
 
Omsøkt deling av vil ikke føre til driftsmessige –eller miljømessige ulemper for gårdsbruket gnr./bnr. 
43/2 eller andre nabobruk. Parsellen grenser ikke til jordbruksareal.   
  
Andre hensyn, tredje punktum  

Hensynet til kulturlandskapet kan tillegges vekt. Det betyr at det kan tas hensyn til hvordan en 
fradeling vil påvirke landskapsbildet, økologiske sammenhenger og kulturhistoriske verdier. Det kan 
for eksempel være tale om å hindre tap og skader på kulturminner og kulturmark.  

Omsøkt fradeling av tilleggsareal på ca. 280 m2 fra gnr./bnr. 43/2 vil ikke påvirke kulturlandskapet 
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negativt.   

Etter en samlet vurdering vil en anbefale omsøkte fradelinger.  
 
 
Vurderinger etter naturmangfoldloven: 
 
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  prioritert naturtype på eller i nærheten av omsøkte parseller.    
Det er ikke registrert prioriterte leveområder for dyr på eller i nærheten av omsøkt parseller.  
 
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 
 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at søknaden om dispensasjon fra LNF-formål i plan og reguleringsplankrav i 
kommuneplanen arealdel tillates. 
 
Rådmannen anbefaler etter en samlet vurdering at søknaden om fradeling etter jordloven tillates.  
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Universell utforming: 
Ikke aktuelt i denne saken.  
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen for Eigersund kommune. 
 
Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har 
økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes 
dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser. 
 
 
Alternative løsninger:  
Vedtak etter plan- og bygningsloven: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra Målfrid og Harald Røkenes  for 
fradeling av to parseller fra gnr./bnr. 43/2 på til sammen ca. 280 m2 som tilleggsareal til 
boligeiendommen gnr./bnr. 43/17,  samt kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser 
for området, og har etter en konkret vurdering funnet å måtte avslå søknaden. 
 

Hensynene bak LNF-formål i kommuneplanens arealdel og reguleringsplankravet blir «vesentlig 
tilsidesatt». Det legges særlig vekt på at omsøkt areal inngår som LNF-område i et langsiktig 
perspektiv og at avsetting av området som LNF-område skal sørge for at arealbruken i området blir 
forutsigbar for dem som driver landbruk i området. Utvidelse av en boligtomt kan på  kortere eller 
lengre sikt  kunne føre til konflikter med landbruksinteressene i området. Det vises også til at 
kommuneplanens arealdel er vedtatt etter en bred og offentlig høringsprosess, der hensynene bak 
planen er vurdert nøye. Saken må ses i en større sammenheng og eventuelt løses gjennom en 
endring av plangrunnlag. Det er ikke vist til klare og spesifiserte fordeler for dispensasjon som ikke 
kan påberopes av flere. Fordelene med delingen er dermed heller ikke «klart større» enn ulempene 
etter en samlet vurdering. 

Det er klagerett på vedtaket. 

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

Vedtak etter jordloven: 
Planteknisk utvalg avslår søknad fra Målfrid og Harald Røkenes om fradeling av to parseller på til 
sammen ca. 280 m2  fra eiendommen gnr./bnr. 43/2 som tilleggsparsell til boligeiendommen 
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gnr./bnr. 43/17  i medhold av  § 9 og 12 i jordloven. 
 
Dette med følgende begrunnelse: Med hensyn på arealressurser er uheldig om arealet fradeles 
bruket.  Parsellene bør beholdes av driftsenheten gnr./bnr. 43/2, 3 og 5 og 44/13.  
 
Det er klagerett på vedtaket. 
 
 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
501167 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel og plankrav for fradeling  

av tilleggsparsell til boligeiendommen - gnr. 43 bnr. 17 i Eigersund 
503659 Gårdskart gnr. 43 bnr. 2 
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Fra: fmrokhd@fylkesmannen.no 
Sendt: 5. januar 2017 15:31 
Til: Post Eigersund kommune 
Emne: Suspicious URL:Uttalelse - dispensasjon for fradeling av to parseller fra 

gnr./bnr.  43/2 i Eigersund kommune 
 

Eigersund kommune Stavanger, 05. januar 2017 

 Vår ref:  17/60 

 Deres ref: 16/39476 

 

 

Uttalelse - dispensasjon for fradeling av to parseller fra gnr./bnr. 43/2 i 

Eigersund kommune 

 

Vi viser til sak sendt til uttalelse med brev datert av 21.12.2016. 

 

Fylkesmannen har ikke vesentlige merknader til at kommunen vurderer å gi dispensasjon i denne 

saken. 

 
 

Med hilsen 

 

FYLKESMANNEN I ROGALAND 

Landbruksavdelingen 

Knut Harald Dobbe 
seniorrådgiver 

T: 51 56 87 00 
fmropost@fylkesmannen.no <mailto:fmropost@fylkesmannen.no> 

www.fylkesmannen.no/rogaland <file://fm-ro-fil02/felles/Maler/E-Post/www.fylkesmannen.no/rogaland> 
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 FYLKESRÅDMANNEN 
Kulturavdelingen 

 
 

POSTADRESSE BESØKSADRESSE TELEFON ORGANISASJONSNR. BANKGIRO:  
Postboks 130 Sentrum Arkitekt Eckhoffsgt. 1 51 51 66 00 971045698  3201.05.50520 
4001 STAVANGER STAVANGER     

     
E-POST:  firmapost@rogfk.no  INTERNETT: www.rogfk.no 

 

       
 
 
Eigersund kommune          
Postboks  580         
         
4379 EGERSUND  06.01.2017 
 
   
Deres ref.: 16/39476 16/2264 Saksbehandler: Leif Håvard Lundø Vikshåland Saksnr. 16/25491-2 

 Direkte innvalg: 51 92 10 53 Løpenr. 1265/17 

  Arkivnr. 141 &18 
   

 
 
EIGERSUND KOMMUNE - GNR.43, BNR.17, OG BNR.2 - DISPENSASJON - 
FRADELING AV TO PARSELLER - MELDING OM VEDTAK - UTTALELSE 
VEDRØRENDE AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER 

 
Vi viser til deres brev av 21.12.16 vedrørende søknad om dispensasjon for fradeling av to 
parseller som tilleggsareal til boligeiendom. Fylkesrådmannen har vurdert henvendelsen 
som regional kulturminnemyndighet med henblikk på forholdet til automatisk fredete 
kulturminner. 
 
Ut fra arkivsøk kan vi ikke se at tiltaket vil ha noen innvirkning på automatisk fredete 
kulturminner. Det stilles heller ikke krav om arkeologisk registrering. Forholdet til 
automatisk fredete kulturminner anses således for å være avklart i sakens anledning. 
 
 

Med hilsen 
Seksjon for kulturarv 

 
 

Jan G. Auestad 
fylkeskonservator 

 
 

Leif Håvard Lundø Vikshåland 
rådgiver 

 
 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  07.02.2017 
Arkiv: : GBR - 82/2, GBR - 82/4, 
GBR - 82/11, GBR - 81/3, GBR - 
81/18, FA - V62, TI - &18 
Arkivsaksnr.: 10/2378 
Journalpostløpenr.: 17/3299 

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

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

   
  

 
 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato 
052/17 Planteknisk utvalg 21.03.2017 
 
 
Søknad om konsesjon til å beholde/eie gnr. 82 bnr. 2, 4, 11 og gnr. 81 bnr. 3 
og 18 - Ted Ove Slettebø 
 
Sammendrag: 
 
Ted Ove Slettebø søker 26.01.2017 om konsesjon til å beholde/eie gnr./bnr. 82/4 m.fl. i Eigersund 
fordi han ikke ønsker å bo på landbrukseiendommen. Han ønsker en fritaksperiode på 5 år. Innen 
den tid mener Ted Ove Slettebø at det vil være avklart om en av ungene vil overta og bosette seg. 
Hvis ingen ønsker å overta gården kan det være aktuelt å selge deler av gården som tilleggsareal. 
Tidligere bodde Ted Ove Slettebø sine foreldre i det eneste bolighuset på bruket. Far til Ted Ove 
Slettebø er nå død, mens mor til Ted Ove Slettebø bor på Lundeåne bo og servicesenter. Bolighuset 
er nå ikke i bruk.    
 
 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Ted Ove Slettebø konsesjon til å 
eie gnr./bnr. 82/4, 81/18, 81/3, 82/11 og 82/2 i Eigersund.    
 
Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven:  
Ted Ove Slettebø må bosette seg fast på eiendommen gnr./bnr. 82/4, 81/18, 81/3, 82/11 og 82/2 i 
Eigersund senest innen 01.06.2018 eller innen samme dato selge hele gården som selvstendig bruk, 
eller deler av gården som tilleggsjord til nabobruk, slik at evt. resteiendom blir unntatt boplikt. 
   
 
 

 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 
Saksgang: 
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Saken avgjøres av Planteknisk utvalg.   
 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
 
02.12.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig.  
 
 
FS-134/10 Vedtak: 
 

Formannskapet gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Ted Ove Slettebø konsesjon til 
å eie gnr./bnr. 82/4, 81/18, 81/3, 82/11 og 82/2 i Eigersund.    
 
Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven:  
Ted Ove Slettebø må flytte til og bosette seg fast på eiendommen gnr./bnr. 82/4, 81/18, 81/3, 
82/11 og 82/2 i Eigersund senest innen 1.6.2016.  

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
 
Ted Ove Slettebø søker 26.01.2017 om konsesjon til å beholde/eie gnr./bnr. 82/4 m.fl. i Eigersund 
fordi han ikke ønsker å bo på landbrukseiendommen. Han ønsker en fritaksperiode på 5 år. Innen 
den tid mener Ted Ove Slettebø at det vil være avklart om en av ungene vil overta og bosette seg.  
Hvis en av ungene ikke vil overta bruket, kan det være aktuelt å selge deler av bruket som 
tilleggsjord, slik at gjenværende eiendom kommer under arealgrensen for boplikt.  
 
Tidligere bodde Ted Ove Slettebø sine foreldre i det eneste bolighuset på bruket. Far til Ted Ove 
Slettebø er nå død, mens mor til Ted Ove Slettebø bor på Lundeåne bo og servicesenter. Bolighuset 
er nå ikke i bruk.   
  
Bolighuset er nå i dårlig stand og må restaureres før det kan tas i bruk.   
 
Ted Ove Slettebø overtok gården gnr./bnr. 82/4 m.fl. i 2006. Han fikk fritak fra boplikten fram til 
2011.   
 
Ted Ove Slettebø søkte på nytt om konsesjon/fritak i 2010, før fristen gikk ut, og fikk i sak 134/10 på 
møte 2.12.2010 i Formannskapet konsesjon til å eie/beholde gården og fritak fra boplikten fram til 
01.06.2016. 
 
Omsøkte konsesjonseiendom har ca. 43,6 dekar fulldyrket jord, 56,2 dekar innmarksbeite, ca. 160,4 
dekar med produktiv skog og ca. 51,6 dekar med annet areal.   
 
Bebyggelse på konsesjonseiendommen er et våningshus i dårlig stand, en driftsbygning i dårlig stand 
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og et redskapshus i god stand.   
  
Alt jordbruksareal og annet areal blir leid bort til nabobruket Harald og Kari Melhus. Ted Ove Slettebø 
driver selv skogen.    
   
 
Rådmannens vurderinger: 
 
Fra 1. juli 2009 er det ikke lengre mulig å søke om fritak fra boplikten etter odelsloven. Reglene for 
boplikt finnes nå bare i konsesjonsloven ( §5 annet ledd og §9).  
 
Personlig boplikt oppstår blant annet ved erverv av landbrukseiendom innenfor slekten ved bebygd 
eiendom der fulldyrket og overflatedyrket jord er mer enn 25 dekar, eller eiendom har mer enn 500 
daa produktiv skog. Bebyggelsen må bestå av bolighus som enten er eller har vært i bruk som 
helårsbolig. Selv om huset aldri har vært brukt som helårsbolig, vil det likevel oppstå boplikt hvis 
huset er tillatt oppført som bolighus, eller eiendommen har bolighus under oppføring.  
 
For at boplikten skal anses oppfylt, må en ha eiendommen som din reelle bolig.  Boplikten er oppfylt 
ved at eieren (personlig boplikt) er folkeregistrert bosatt på eiendommen. 
 
Den lovbestemte boplikten er en forutsetning for at noen med odelsrett eller nær slekt  kan erverve 
en landbrukseiendom konsesjonsfritt. Den som ikke kan eller vil bosette seg på eiendommen innen 
ett år, må søke konsesjon. For å oppfylle boplikten må den nye eieren bo der i minst fem år. 
 
Boplikten kan også oppfylles ved upersonlig boplikt, dvs. at andre bor fast i bolighuset, etter søknad.  
 
Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål 
skal det legges særlig vekt på:  

1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, 
2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området, 
3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, 
4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen, 
5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. 

 
Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i eiendommen, eller 
antallet sameiere økes.  
Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. Det skal legges vekt på hensynet til dem 
som har yrket sitt i landbruket.  
 
Første ledd nr. 1 og 4 gjelder ikke saker der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon fordi de 
ikke skal oppfylle boplikten etter § 5 annet ledd. I slik saker skal det i tillegg til første ledd nr. 2, 3 og 5 
blant annet legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold. Søkerens 
tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt som et korrigerende moment.  
 
Gnr./bnr. 82/4 m.fl. ligger i et kjerneområde for jordbruk (LNF-H510). Det er ønskelig med fast 
bosetting i området og personlig boplikt.  Personlig boplikt sikrer mer stabil bosetting enn utleie. 
Eiendommen blir bedre ivaretatt med personlig boplikt og en antar også at aktiviteten i bygda øker 
med personlig boplikt. Ted Ove Slettebø overtok eiendommen gnr./bnr. 82/4 m.fl. i Eigersund 
31.05.2006 og har hatt fritak fra boplikten fram til 1.6.2016, dvs. i 10 år. 
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Boplikten er misligholdt siden 1.6.2016. Ted Ove Slettebø ble minnet om boplikten i brev av 
16.01.2017.  Selv om boplikten er misligholdt velger en å behandle konsesjonssøknaden på vanlig 
måte.  
 
Bosettingen i området har tidligere blitt ivaretatt ved at foreldrene bodde i det eneste bolighuset på 
gården. En nevø av Ted Ove Slettebø har også bodd noen år i bolighuset.  
Det er imidlertid ikke søkt om å oppfylle boplikten ved upersonlig boplikt. En slik sak har heller aldri 
blitt prøvd i Eigersund kommune. Nå bor det heller ingen i bolighuset.  
 
Ted Ove Slettebøs foreldre hadde tidligere borett i bolighuset og Ted Ove Slettebø anså det for 
uforsvarlig å bygge et hus nr. 2 på bruket. Mor til Ted Ove Slettebø har for så vidt fremdeles borett i 
bolighuset, men hun bor på Lundåne bo- og servicesenter og kommer ikke til å bo mer i bolighuset på 
bruket.  Slik sett har nå Ted Ove Slettebø mulighet til å bosette seg på bruket.  
 
Driveplikten blir oppfylt ved bortleie til nabobruk. Det er en driftsmessig god løsning og en helhetlig 
ressursforvaltning og pleiing av kulturlandskap blir ivaretatt.     
 
Bruket har forholdsvis begrenset størrelse og avkastningsevne, men kunne vært et selvstendig 
sauebruk. Det taler ikke for å gi konsesjon til ytterligere fritak fra boplikt.  
 
Søker har nær tilknytning til eiendommen. Det taler for å gi konsesjon til utsettelse. Søker har hatt 
fritak i mange år. Det taler ikke for å gi konsesjon til ytterligere fritak fra boplikten. Det er på tide å 
avklare innen rimelig tid om salg/overtakelse av gård eller om bare deler av gård skal selges, eller om 
Ted Ove selv vil flytte og bosette seg her.     
 
Det er ikke aktuelt å gi varig fritak fra boplikten på bruket.  
 
En anbefaler at det gis konsesjon med vilkår om at eiendommen tilflyttes innen 1.6.2018, eller selges 
som selvstendig bruk eller delvis som tilleggsjord til nabobruk, hvor resteiendommen får unntatt 
boplikt.   
 
Universell utforming: 
Ikke aktuelt.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Utfallet i saken medfører ingen økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune. 
 
 
Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har 
økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes 
dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser. 
 
 
Alternative løsninger:  
 

1. Planteknisk utvalg avslår etter konsesjonsloven av 28. november 2003 søknad fra Ted Ove Slettebø 
om konsesjon til eie/beholde gnr./bnr. 82/4, 81/18, 81/3, 82/11 og 82/2  i Eigersund. Gården må 
selges innen 1.7.2017. Dette med følgende begrunnelse *******.  

 
 

2. Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Ted Ove Slettebø konsesjon til 
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eie/beholde gnr./bnr. 82/4, 81/18, 81/3, 82/11 og 82/2  i Eigersund. Det stilles ikke krav om boplikt.  
Dette med følgende begrunnelse *******. 

 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
513738 Vedr. boplikt på gnr. 82 bnr. 2, 4 og 11 og gnr. 81 bnr. 3 og 18 i Eigersund 
516468 Søknad om konsesjon gnr. 82 bnr. 2, 4, 11 og gnr. 81 bnr. 3 og 18 - Ted Ove 

Slettebø 
519271 Kart 
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Besøksadresse:  Telefon:  51 46 10 30  
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks:  51 46 10 31  
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no  Org.nr.:  944 496 394 

   

 

   

EIGERSUND KOMMUNE 

Teknisk avdeling 

Landbrukskontoret 

 
 

Ted Ove Slettebø  
Skjerpeveien 6   
4376 HELLELAND  
  
 
 
 
Vår ref.:  17/1587 / 10/2378 / GBR - 82/2, GBR - 82/4, GBR - 82/11, GBR - 81/3, GBR - 
81/18, FA - V62, TI - &18 

Dato:  16.01.2017 

Saksbehandler:  Steinar Nordvoll  Direkte telefon: 51 46 10 32 / 99 49 74 47 

E-post: steinar.nordvoll@eigersund.kommune.no Deres ref.:  /  

 
 

Vedr. boplikt på gnr./bnr. 82/2,4 og 11 og 81/3 og 18 i Eigersund 
 
Formannskapet ga på møte 02.12.2010 i sak 134/10 konsesjon til å eie gnr./bnr. 82/2,4 og 11 og 81/3 
og 18 på vilkår at du flyttet til gården og bosatte deg innen 1.6.2016.  
 
I følge våre opplysninger har du fortsatt Skjerpeveien 6, 4376 Helleland som fast bostedsadresse.  
 
Det må snarest søkes på ny om konsesjon til å eie/beholde gården hvis du ikke kan/vil bosette deg på 
gården.  Søknaden må begrunnes. Søknaden vil bli behandlet i Planteknisk utvalg. Gis det ikke 
konsesjon må gården selges.   
   
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Steinar Nordvoll 
Jordbrukssjef 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  23.02.2017 
Arkiv: : GBR - 9/2, FA - V61 
Arkivsaksnr.: 17/352 
Journalpostløpenr.: 17/6840 

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

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

   
  

 
 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato 
053/17 Planteknisk utvalg 21.03.2017 
 
 
Søknad om fradeling av parsell med sjøbu og parsell med bolig  fra gnr./bnr.  
9/2 – Hans og Anny Sæstad  – dispensasjon fra plankrav  med mer.  - 
Løyningsveien 51 
 
Sammendrag: 
Hans og Anny Sæstad eier  gnr./bnr.9/2 i Eigersund.  De søker om fradeling av en parsell med sjøbu 
og en parsell med bolighus  fra gnr./bnr. 9/2. Resten av gården vil de selge til Tone Sæstad som eier 
nabogården gnr./bnr. 9/3 og 10/3.  Samtidig søker også Tone Sæstad om fradeling av en parsell til 
fritidsbolig  fra sitt bruk gnr./bnr. 9/3 som skal overtas av Hans og Anny Sæstad.  
 
Parsell med bolighus ligger i et landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område) hensynssone  
bevaring naturmiljø. 
 
Parsell med sjøbu  ligger innenfor 100 meters beltet langs sjøen og innen for reguleringsplan for 
Vaksvik avsatt til jordbruk.   
 
Delingssaker i LNF områder kan ikke finne sted før det foreligger reguleringsplan. Det søkes derfor 
om dispensasjon fra plankravet.   Det søkes også om dispensasjon fra 100 meters beltet langs sjøen 
og  dispensasjon fra formål i reguleringsplanen.  
 
 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Planteknisk utvalg stiller seg positiv i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven  til å gi 
dispensasjon fra plankravet i kommuneplanbestemmelsene  og formålet i kommuneplanen til 
fradeling av en parsell med bolig  på ca. 1800 m2  fra gnr./bnr. 9/2 i Eigersund til boligformål.  

 
2. Planteknisk utvalg stiller seg positiv i medhold av § 1-8 i plan- og bygningsloven  til å gi dispensasjon 

fra tiltak i 100 meters beltet  til fradeling av en parsell med sjøbu på ca. 188 m2  fra gnr./bnr. 9/2 i 
Eigersund med formål fritidsbolig.  
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3. Planteknisk utvalg stiller seg positiv i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven  til å gi 

dispensasjon fra formål i reguleringsplan  til fradeling av en parsell med sjøbu på ca. 188 m2  fra 
gnr./bnr. 9/2 i Eigersund med formål fritidsbolig.  

 
4. Det settes som betingelse at  resten av eiendommen gnr./bnr. 9/2 legges som tilleggsareal til 

driftsenheten gnr./bnr. 9/3 og 10/3 i Eigersund.    

 
5. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av en parsell med bolig  på 

ca. 1800 m2  til boligformål  og til fradeling av en parsell med  sjøbu  på ca. 188 m2 til fritidsformål 
fra gnr./bnr. 9/2 i Eigersund.    Det settes som betingelse for deling at resten av eiendommen 
gnr./bnr. 9/2 legges som tilleggsjord til 9/3 og 10/3.   

 

 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 
Saksgang: 
Stiller Planteknisk utvalg seg positiv til å gi dispensasjon sendes saken på uttalelse hos Fylkesmannen 
i Rogaland og Rogaland Fylkeskommune før endelig avgjørelse kan fattes i saken.     
 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
Nei. 
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
Hans og Anny Sæstad eier  gnr./bnr.9/2 i Eigersund.  De søker om fradeling av en parsell med sjøbu 
og en parsell med bolighus  fra gnr./bnr. 9/2. Resten av gården vil de selge til Tone Sæstad som eier 
nabogården gnr./bnr. 9/3 og 10/3.  Samtidig søker også Tone Sæstad om fradeling av en parsell til 
fritidsbolig  fra sitt bruk gnr./bnr. 9/3 som skal overtas av Hans og Anny Sæstad.  
 
Parsell med bolighus ligger i et landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område) hensynssone  
bevaring naturmiljø. 
 
Parsell med sjøbu  ligger innenfor 100 meters beltet langs sjøen og innen for reguleringsplan for 
Vaksvik avsatt til jordbruk.   
 
Delingssaker i LNF områder kan ikke finne sted før det foreligger reguleringsplan. Det søkes derfor 
om dispensasjon fra plankravet.   Det søkes også om dispensasjon fra 100 meters beltet langs sjøen 
og  dispensasjon fra formål i reguleringsplanen.  
 
Hans og Anny Sæstad overtok eiendommen gnr./bnr. 9/2 i 1996. De ønsker å selge gården som 
tilleggsjord til noen som driver aktivt landbruk.  De ønsker samtidig å beholde bolighus og sjøbu, som 
driftsenheten gnr./bnr. 9/3 og 10/3 ikke har behov for.   Driftsenheten gnr./bnr. 9/3 og 10/3 har to 
bolighus og en sjøbu fra før og har ikke bruk for bolighuset og sjøbua på gnr./bnr. 9/2.  Hans og Anny 
Sæstad leier bort jordbruksarealet til Tone Sæstad i dag.   
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Gnr./bnr. 9/2 har et totalareal på 387,1 dekar,  hvorav 18 dekar fulldyrket jord, 21,3 dekar 
innmarksbeite, 4,5 dekar med skog og 343,3 dekar med annet areal.    
 
Driftsenheten gnr./bnr. 9/3 og 10/3 har et totalareal på 1105,9 dekar, hvorav 62,8 dekar med  
fulldyrket jord, 50,2 dekar med innmarksbeite, 33,7 dekar  med skog og  959,2 dekar med annet 
areal.  Drift på bruket er sauehold og ammekuproduksjon.  Ved søknadsomgang vedr. 
produksjonstilskudd  pr.  1.1. 2016 var det 201 voksne sauer over 1 år, 45 sauer under 1 år, 3 
ammekyr og 3 øvrige storfe på gården.  Det leies 103 dekar med fulldyrket jord og  218 dekar med 
innmarksbeite av andre bruk på Eigerøy .  
 
 
Saksbehandlers vurderinger i forhold til plan- og bygningsloven: 
I følge kommuneplanbestemmelser for Eigersund er det krav om reguleringsplan ved delinger i LNF 
områder.  Fradeling av omsøkt bolig  skal derfor skje i henhold  til en reguleringsplan for området.  
Det er ikke reguleringsplan her i dag.     
 
Søknaden om fradeling av parsell med sjøbu  er  i strid med § Pbl 1-8 mot tiltak i 100 meters beltet 
langs sjøen. Omsøkt parsell  er også i  reguleringsplan for Vaksvik avsatt til jordbruk.  
Omsøkt deling er derfor i strid med reguleringsplanen.   
 
Parsell med sjø bu ligger i dag som en fradelt parsell fra  bruket gnr./bnr. 9/3, men tilhørende 
eiendommen gnr./bnr. 9/2.   Bruken av parsellen blir uendret etter bruk.  Fradeles parsellen fra 
gnr./bnr.  9/2 kan den imidlertid selges på det åpne markedet. Den vil ikke lengre tilhøre et 
gårdsbruk.     
 
Hensynene bak LNF-formål og reguleringsplankrav i kommuneplanens arealdel samt plan- og 
bygningsloven § 1-8 og formål jordbruk i reguleringsplan for Vaksvik blir «vesentlig tilsidesatt», men  
fordelene med dispensasjonene er «klart større» enn ulempene etter en samlet vurdering, da 
delingen skjer i forbindelse med en bruksrasjonalisering.  Resten av gnr./bnr. 9/2 legges som 
tilleggsjord til gnr./bnr. 9/3 og 10/3  og skal nyttes til landbruk. Driftsmessige ulemper oppveies altså 
av driftsmessige fordeler.   
 
 
Saksbehandlers vurdering i forhold til 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 
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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.” 
 
Det kom endringer i jordloven gjeldende fra 1. juli 2013.  
Ved avgjørelsen av om samtykke til deling skal gis, skal det etter tredje ledd første punktum legges 
vekt på om delingen legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket. Denne 
vurderingen er sentral og er utgangspunktet for vurderingen av søknaden. Synet på hva som er en 
tjenlig variert bruksstruktur i landbruket vil kunne endre seg over tid, og bestemmelsen gjør det 
mulig å ta hensyn til samfunnsutviklingen i området. Dette gjelder for eksempel hvilken bruksstruktur 
som er tjenlig ut fra hensynet til bosetting på landbrukseiendommer og arbeidsmuligheter. 
 
Tredje ledd annet punktum stiller opp de landbruksmessige hensynene som vurderingen skal ta 
utgangspunkt i. I vurderingen inngår blant annet hensynet til vern av arealressursene, om delingen 
fører til en driftsmessig god løsning, og om delingen kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper. 
Dersom disse momentene ikke taler mot deling, skal tillatelse gis.  
 
”omsynet til vern av arealressursane”  
Det skal legges vekt på hensynet til vern av arealressursene.  
Formuleringen ”omsynet til vern av arealressursane” gjør det mulig for forvaltningen å treffe en 
avgjørelse som kan hindre at det oppstår enheter som det er vanskelig å drive rasjonelt og 
opprettholde som aktive bruk. Formuleringen gjør det også mulig å hindre oppdeling av arealene 
som gjør det vanskelig å nekte senere omdisponeringer. Vernet gjelder de ressurser som tilhører 
landbrukseiendommen.  
 
Begrepet ”arealressurser” omfatter ulike ressurser enten de består av jord, skog, bygninger eller 
retter, og er hentet fra jordloven § 1. Begrepet omfatter også ressurser som kan komme til nytte i 
forbindelse med virksomhet som naturlig grenser til landbruk, for eksempel turisme eller annen 
tilleggsnæring. Vurderingen må ta utgangspunkt i de langsiktige virkningene for eiendommen og 
inntekten fra den ved å dele fra areal eller bygninger. Det har ikke nevneverdig vekt hva som er 
privatøkonomisk mest lønnsomt for eieren.  
 
Det er ikke forsvarlig å dele fra bolighus og sjøbu fra eiendommen gnr/bnr. 9/2.    Når dette gjøres i 
forbindelse med en bruksrasjonalisering  kan det likevel  aksepteres.  Resteiendommen gnr./bnr. 9/2  
vil være en viktig ressurser for bruket gnr./bnr. 9/3 og 10/3.    Det er ikke selvstendig drift på  
gnr./bnr. 9/2, og det er ikke sannsynlig med  selvstendig drift her i framtiden.  Gnr/bnr. 9/3 og 10/3   
har stort behov for tilleggsareal.    Det taler for å gi tillatelse til delingen.  
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”om delinga fører til ei driftsmessig god løysing”  
Det skal legges vekt på om delingen fører til en driftsmessig god løsning.  
Omsøkt deling fører ikke til en driftsmessig god løsning for  gnr./bnr.  9/2, men fører til en 
driftsmessig god løsning for bruket  gnr./bnr. 9/3 og 10/3.  Det taler for å gi tillatelse til omsøkt 
deling.    
 
”om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området”  
En kunne også før lovendringen legge vekt på om den aktuelle delingen førte til drifts- eller 
miljømessige ulemper for landbruket i området. Lovendringen innebærer ingen endring i adgangen 
til å legge vekt på dette hensynet. Formuleringen tar fortsatt sikte på to hovedforhold. Det ene er 
driftsmessige ulemper, det andre er det en kaller miljømessige ulemper. Ved vurderingen må en 
konkret vurdere hvilke ulemper som kan oppstå på eiendommen som deles, men også på andre 
landbrukseiendommer i området.  
 
Fradeling av parsell til bolig kan føre til miljømessige ulemper for kjøpebruket.   Det er tvilsomt med 
driftsmessige  ulemper.  
 
En kan ikke se at fradeling av parsell med sjøbu vil føre til driftsmessige eller miljømessige ulemper 
for bruk i området.   
  
Andre hensyn, tredje punktum  
Hensynet til kulturlandskapet kan tillegges vekt. Det betyr at det kan tas hensyn til hvordan en 
fradeling vil påvirke landskapsbildet, økologiske sammenhenger og kulturhistoriske verdier. Det kan 
for eksempel være tale om å hindre tap og skader på kulturminner og kulturmark. Omsøkte delinger 
påvirker ikke kulturlandskapet negativt.     
 
Formålet med delingsbestemmelsen er fremdeles  å sikre og samle ressursene som grunnlag for 
landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere. Disse viktige nasjonale målene er ført videre i den 
nye bestemmelsen om deling.    Gnr./bnr. 9/2 mister nesten alle sine ressurser med delingen, men 
styrker et nabobruk tilsvarende slik at det blir en god bruksrasjonalisering.  Det er ikke drift på  
bruket  gnr./bnr. 9/2 i dag.  Gnr/bnr. 9/3 og 10/3  har stort behov for tilleggsareal.    En anbefaler 
derfor at det gis tillatelse til delingen.  
 
En anbefaler at omsøkte parseller får nye gnr./bnr.  og at tilleggsjorda beholder gnr./bnr. 9/2.    
  
Vurderinger etter naturmangfoldloven: 
 
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. 
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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 registrert  prioritert naturtype på  omsøkt parsell med sjø. Den ligger innenfor et område med 
svært viktig kystlynghei.    Det er ikke registrert prioriterte leveområder for dyr på eller i nærheten av 
omsøkt parsell med bolighus.  
 
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.  
Omsøkt parsell med sjøbu består av kun 188 m2. Sjøbu er allerede oppført og resten av parsellen 
består hovedsakelig  av bart fjell 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon  fra reguleringsplankrav og formål i kommuneplanens 
arealdel for omsøkte delinger, da fordelene med dispensasjonene  er «klart større» enn ulempene 
etter en samlet vurdering. 
 
Rådmannen anbefaler etter en samlet vurdering at søknaden om fradeling etter jordloven tillates. 
 
 
 
Universell utforming: 
Ikke aktuelt.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Utfallet av saken får ingen økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune. 
Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har 
økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes 
dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser. 
 
 
Alternative løsninger:  
 

1. Planteknisk utvalg avslår  i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven søknad fra Hans og Anny 
Sæstad om dispensasjon fra plankrav og formål i plan ved fradeling av en parsell med bolighus  på 
ca. 1800 m2  dekar fra gnr./bnr. 9/2 til boligformål  i Eigersund kommune.   
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2. Planteknisk utvalg avslår  i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven søknad  fra Hans og Anny 
Sæstad om dispensasjon fra formål i reguleringsplan for Vaksvik  til  fradeling av en parsell med 
sjøbu  på ca. 188 m2  dekar fra gnr./bnr. 9/2 til fritidsformål  i Eigersund kommune.   

 
3. Planteknisk utvalg avslår  i medhold av § 1-8 i plan- og bygningsloven søknad  fra Hans og Anny 

Sæstad om dispensasjon fra tiltak i 100 meters beltet til  fradeling av en parsell med sjøbu  på ca. 
188 m2  dekar fra gnr./bnr. 9/2 til fritidsformål  i Eigersund kommune.   

 
4. Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 12 i jordloven søknad fra Hans og Anny  Sæstad   om 

fradeling av en  parsell  med bolig  på  ca. 1800 m2 og fradeling  av en parsell med sjøbu på ca. 188 
m2 fra gnr./bnr. 9/2 i Eigersund kommune.   

 
 
Dette med følgende begrunnelse: ********  
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
519638 Søknad om fradeling av parsell til sjøbu og bolig - gnr. 9 bnr. 2 - Hans og Anny 

Sæstad 
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Saksnummer Utvalg Møtedato 
054/17 Planteknisk utvalg 21.03.2017 
 
 
Søknad om dispensasjon for fradeling av parsell med formål fritidsbolig fra 
gnr./bnr.  9/3 – Tone Sæstad - Løyningsveien 103 
 
Sammendrag: 
 
Tone Sæstad eier  driftsenheten gnr./bnr.9/3 og 10/3  i Eigersund.  Hun søker om fradeling av en 
ubebygd parsell på ca. 1040 m2 med formål bygging av fritidsbolig  fra gnr./bnr. 9/3.    
 
Omsøkt parsell med formål  fritidsbolig  ligger innenfor 100 meters beltet langs sjøen og innen for 
reguleringsplan for Vaksvik avsatt til jordbruk.   
 
Det søkes derfor om dispensasjon fra 100 meters beltet langs sjøen og  dispensasjon fra formål i 
reguleringsplanen.  
 
Omsøkt deling er ledd i en bruksrasjonalisering hvor Tone Sæstad får kjøpe tilleggsjord av gnr./bnr. 
9/2, med unntak av parsell med bolighus og parsell med sjøbu som søkes fradelt.  I tillegg skal altså 
Hans og Anny Løyning få en fradelt parsell til fritidsbolig på gnr./bnr. 9/3.  
 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven  søknad om  dispensasjon fra 
formål i reguleringsplan  til fradeling av en parsell på ca. 1040 m2  fra gnr./bnr. 9/3 med formål 
bygging av fritidsbolig.  

 
2. Planteknisk utvalg avslår  i medhold av § 1-8 i plan- og bygningsloven  søknad om  dispensasjon fra 

bygge og delingsforbudet i 100 meters beltet  til fradeling av en parsell  på ca. 1040 m2  fra 
gnr./bnr. 9/3 med formål bygging  av fritidsbolig. 

  
3. Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av en parsell   på ca. 
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1040 m2 med formål bygging av fritidsbolig.        

 

 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 
Saksgang: 
Stiller Planteknisk utvalg seg positiv til å gi dispensasjon sendes saken på uttalelse hos Fylkesmannen 
i Rogaland og Rogaland Fylkeskommune før endelig avgjørelse kan fattes i saken.     
 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
Nei. 
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
Tone Sæstad eier  driftsenheten gnr./bnr.9/3 og 10/3  i Eigersund.  Hun søker om fradeling av en 
ubebygd parsell på ca. 1040 m2 med formål bygging av fritidsbolig  fra gnr./bnr. 9/3.   Parsellen 
består av annet areal.  
 
Parsell med formål bygging av fritidsbolig  ligger innenfor 100 meters beltet langs sjøen og innen for 
reguleringsplan for Vaksvik avsatt til jordbruk.   
 
Det søkes derfor om dispensasjon fra 100 meters beltet langs sjøen og  dispensasjon fra formål i 
reguleringsplanen.  
 
Omsøkt deling er ledd i en bruksrasjonalisering hvor Tone Sæstad får kjøpe tilleggsjord av gnr./bnr. 
9/2, med unntak av parsell med bolighus og parsell med sjøbu som søkes fradelt.  I tillegg skal altså 
Hans og Anny Løyning få en fradelt parsell til fritidsbolig fra gnr./bnr. 9/3.  
 
Tone Sæstad overtok driftsenheten gnr./bnr. 9/3 og 10/3 i  2014.  Hun har bygd nytt bolighus på 
gården.  Hun satser i landbruket, og har et betydelig dyrehold.    
 
Driftsenheten gnr./bnr. 9/3 og 10/3 har et totalareal på 1105,9 dekar, hvorav 62,8 dekar med  
fulldyrket jord, 50,2 dekar med innmarksbeite, 33,7 dekar  med skog og  959,2 dekar med annet 
areal.  Drift på bruket er sauehold.  Ved søknadsomgang vedr. produksjonstilskudd  pr.  1.1. 2016 var 
det 201 voksne sauer over 1 år . 45 sauer under 1 år, 3 ammekyr og 3 øvrige storfe på gården.  Det 
leies 103 dekar med fulldyrket jord og  218 dekar med innmarksbeite av andre bruk på Eigerøy.  
 
Tone Sæstad leier mye jord i dag, og ønsker å eie mer jord.  Kjøp av gnr./bnr. 9/2 som  tilleggsjord er 
svært gunstig  for hennes bruk, og gir en svært god bruksrasjonalisering. Brukene grenser inntil 
hverandre.  
  
Gnr./bnr. 9/2 har et totalareal på 387,1 dekar,  hvorav 18 dekar fulldyrket jord, 21,3 dekar 
innmarksbeite, 4,5 dekar med skog og 343,3 dekar med annet areal.    
 
 
Saksbehandlers vurderinger i forhold til plan- og bygningsloven: 
Søknaden om fradeling av parsell til oppføring av fritidsbolig  er  i strid med § Pbl 1-8 mot tiltak i 100 
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meters beltet langs sjøen. Omsøkt parsell  er også i strid  reguleringsplan for Vaksvik.  I 
reguleringsplanen for Vaksvik er omsøkt parsell avsatt til jordbruk.   
 
I forbindelse med salg av gnr./bnr. 9/2 som tilleggsjord til gnr./bnr. 9/3 og 10/3  skal det fradeles  en 
parsell med bolig og en parsell med sjøbu.  Dette er parseller med eksisterende bygninger som det 
kan være naturlig at selger beholder.  Det er ikke naturlig  at det i avtalen også  inngår at  en parsell 
til fritidsbolig  skal fradeles fra  bruket  gnr./bnr. 9/3 som kjøper tilleggsjorda.  Dette blir en ny 
bygning i 100 meters beltet som er i strid med reguleringsplanen.  Da begynner ulempene å bli større 
enn fordelene med bruksrasjonalisetringen .      
 
Hensynene bak arealformål jordbruk og plan- og bygningsloven § 1-8 blir «vesentlig tilsidesatt», da 
angitt formål i plan skal sikre forutsigbarhet for de som driver jordbruk i området og brukere av 
området som adkomst til sjø. En oppretting av fritt omsettelig fritidsboligtomt gjør at det er 
sannsynlig at det på kort eller lengre sikt vil oppstå konflikter mellom fritidsboliginteressene og 
landbruksinteressene i området, for eksempel på grunn av støy, lukt og forstyrring av dyr på beite. 
Det vises til at omsøkt deling kan føre til driftsmessige ulemper, samt at  det er et betydelig sauehold 
i området.  
 
Det er ikke vist til klare og spesifiserte grunner for å gi dispensasjon som ikke kan påberopes av andre 
grunneiere i området. Fordelene med dispensasjonen er dermed heller ikke «klart større» enn 
ulempene etter en samlet vurdering. 
 
 
Saksbehandlers vurdering i forhold til 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 
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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.” 
 
Det kom endringer i jordloven gjeldende fra 1. juli 2013.  
Ved avgjørelsen av om samtykke til deling skal gis, skal det etter tredje ledd første punktum legges 
vekt på om delingen legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket. Denne 
vurderingen er sentral og er utgangspunktet for vurderingen av søknaden. Synet på hva som er en 
tjenlig variert bruksstruktur i landbruket vil kunne endre seg over tid, og bestemmelsen gjør det 
mulig å ta hensyn til samfunnsutviklingen i området. Dette gjelder for eksempel hvilken bruksstruktur 
som er tjenlig ut fra hensynet til bosetting på landbrukseiendommer og arbeidsmuligheter. 
 
Tredje ledd annet punktum stiller opp de landbruksmessige hensynene som vurderingen skal ta 
utgangspunkt i. I vurderingen inngår blant annet hensynet til vern av arealressursene, om delingen 
fører til en driftsmessig god løsning, og om delingen kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper. 
Dersom disse momentene ikke taler mot deling, skal tillatelse gis.  
 
”omsynet til vern av arealressursane”  
Det skal legges vekt på hensynet til vern av arealressursene.  
Formuleringen ”omsynet til vern av arealressursane” gjør det mulig for forvaltningen å treffe en 
avgjørelse som kan hindre at det oppstår enheter som det er vanskelig å drive rasjonelt og 
opprettholde som aktive bruk. Formuleringen gjør det også mulig å hindre oppdeling av arealene 
som gjør det vanskelig å nekte senere omdisponeringer. Vernet gjelder de ressurser som tilhører 
landbrukseiendommen.  
 
Begrepet ”arealressurser” omfatter ulike ressurser enten de består av jord, skog, bygninger eller 
retter, og er hentet fra jordloven § 1. Begrepet omfatter også ressurser som kan komme til nytte i 
forbindelse med virksomhet som naturlig grenser til landbruk, for eksempel turisme eller annen 
tilleggsnæring. Vurderingen må ta utgangspunkt i de langsiktige virkningene for eiendommen og 
inntekten fra den ved å dele fra areal eller bygninger. Det har ikke nevneverdig vekt hva som er 
privatøkonomisk mest lønnsomt for eieren.  
 
Det er ikke forsvarlig å dele fra en parsell fra gnr./bnr. 9/3 på ca. 1040 m2 til oppføring av fritidsbolig.  
Parsellen er del av et sammenhengende område med  verdifull kystlynghei   i området som skjøttes 
med et betydelig sauehold.  
  
”om delinga fører til ei driftsmessig god løysing”  
Det skal legges vekt på om delingen fører til en driftsmessig god løsning.  
Omsøkt deling   er en del av en avtale som fører til en driftsmessig god løsning for bruket  gnr./bnr. 
9/3 og 10/3 som får kjøpe tilleggsjord av gnr./bnr. 9/2.  Fradeling av flere parseller i forbindelse med 
en bruksrasjonalisering kan imidlertid  føre til større ulemper enn fordeler.  
Det er ikke naturlig  at det i avtalen også  inngår at  en parsell til fritidsbolig  skal fradeles fra  bruket  
gnr./bnr. 9/3 som kjøper tilleggsjorda.   
 
”om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området”  
En kunne også før lovendringen legge vekt på om den aktuelle delingen førte til drifts- eller 
miljømessige ulemper for landbruket i området. Lovendringen innebærer ingen endring i adgangen 
til å legge vekt på dette hensynet. Formuleringen tar fortsatt sikte på to hovedforhold. Det ene er 
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driftsmessige ulemper, det andre er det en kaller miljømessige ulemper. Ved vurderingen må en 
konkret vurdere hvilke ulemper som kan oppstå på eiendommen som deles, men også på andre 
landbrukseiendommer i området.  
 
Fradeling av parsell til fritidsbolig kan føre til miljømessige og driftsmessige ulemper for kjøpebruket.   
 
 
Andre hensyn, tredje punktum  
Hensynet til kulturlandskapet kan tillegges vekt. Det betyr at det kan tas hensyn til hvordan en 
fradeling vil påvirke landskapsbildet, økologiske sammenhenger og kulturhistoriske verdier. Det kan 
for eksempel være tale om å hindre tap og skader på kulturminner og kulturmark. Omsøkt deling kan 
påvirker kulturlandskapet negativt.  Det er et vakkert kulturlandskap med velskjøttet lynghei i 
området.      
 
Formålet med delingsbestemmelsen er fremdeles  å sikre og samle ressursene som grunnlag for 
landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere. Disse viktige nasjonale målene er ført videre i den 
nye bestemmelsen om deling.    Gnr./bnr. 9/3 mister beiteressurser med delingen.  Det blir feil å ta 
med denne delingen inn i en bruksrasjonaliseringsavtale.  Ulempene blir større en fordelene.  En 
anbefaler at det gis avslag på delingen.   
 
   
Vurderinger etter naturmangfoldloven: 
 
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:  
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Det er registrert  prioriterte naturtyper på eller i nærheten av omsøkte parsell.  
Den ligger innenfor et område med svært viktig kystlynghei.     
Det er ikke registrert 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 har konsekvenser for det 
biologiske mangfoldet og at tiltaket er i strid med forvaltningsformålene i naturmangfoldloven.  l 
 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at det gis avslag på søknad om dispensasjon  fra forbudet mot tiltak  100 
meters beltet langs sjøen og  dispensasjon fra formål i reguleringsplanen.   
Hensynene bak bestemmelsene blir «vesentlig tilsidesatt» og ulempene med dispensasjonene  er 
«klart større» enn fordelene etter en samlet vurdering. 
 
Rådmannen anbefaler etter en samlet vurdering at søknaden om fradeling etter jordloven avslås. 
 
Universell utforming: 
Ikke aktuelt.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Utfallet av saken får ingen økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune. 
 
 
Alternative løsninger:  
 

1. Planteknisk utvalg stiller seg positiv i medhold av § 1-8 i plan- og bygningsloven  til å gi dispensasjon 
fra forbudet mot  tiltak i 100 meters beltet  til fradeling av en parsell  på ca. 1040 m2  fra gnr./bnr. 
9/3 med formål bygging  av fritidsbolig. 

 
2. Planteknisk utvalg stiller seg positiv i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven  til å gi 

dispensasjon fra formål i reguleringsplan  til fradeling av en parsell på ca. 1040 m2  fra gnr./bnr. 9/3 
med formål bygging av fritidsbolig.  

 
Det settes som betingelse at  eiendommen gnr./bnr. 9/2 legges som tilleggsareal til 
driftsenheten gnr./bnr. 9/3 og 10/3, med unntak av parsell med sjøbu på 188 m2  og parsell 
med bolig på ca. 1800 m2 som beholdes av  Hans og Anny Løyning.  
 
Dette med følgende begrunnelse:  ***************** 
   

 
3. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av en parsell   på ca. 1040 

m2 med formål bygging av fritidsbolig fra gnr./bnr. 9/3 i Eigersund.   Det settes som betingelse at 
eiendommen gnr./bnr. 9/2 legges som tilleggsjord til 9/3 og 10/3, med  unntak av parsell med sjøbu 
på 188 m2  og parsell med bolig på ca. 1800 m2 som beholdes av  Hans og Anny Løyning.     

 
Dette med følgende begrunnelse: ****************** 
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521899 Søknad om dispensasjon fra formål i reguleringsplan for Vaksvik og dispensasjon 

fra §1-8 i pbl (100 meters beltet langs sjøen) 
 
 
 

Side 420 av 666



Side 421 av 666



Side 422 av 666



Side 423 av 666



Side 424 av 666



Side 425 av 666



Side 426 av 666



Side 427 av 666



Side 428 av 666



Side 429 av 666



Side 430 av 666



Side 431 av 666



 

Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  02.03.2017 
Arkiv: : GBR - 8/440, GBR - 8/398, 
GBR - 8/484, GBR - 8/520, FA - 
K24 
Arkivsaksnr.: 13/922 
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Teknisk avdeling 
Seksjon byggesak 
Tom Grøsfjell 
Rådgiver 
51 46 83 25 
tom.groesfjell@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato 
055/17 Planteknisk utvalg 21.03.2017 
 
 
Høringsuttalelse - Søknad om driftskonsesjon - Hovland industriområde - gnr. 
8 bnr. 440 m.fl. - T. Holand Maskin AS, 
 
Sammendrag: 
Direktoratet for mineralforvaltning har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i mineralloven 
for uttak av 50.000 m3 på Hovland Industriområde, eiendommene gnr. 8 bnr. 398. 440, 484 og 520. 
Tiltakshaver er T Holand Maskin AS. 
Direktoratet har i skriv av 19.12.16 bedt om Eigersund kommunes høringsuttalelse. 
Det er i byggetillatelser av 28.03.14 og 27.05.14 gitt tillatelse til planering av området på nærmere 
vilkår. 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Eigersund kommune har vurdert høringsnotatet og skal påpeke følgende: 
 
Masseuttak og knusing av pukk som selvstendige tiltak er ikke i samsvar med reguleringsplanen. For å 
gjennomføre planen er det imidlertid nødvendig med omfattende planeringsarbeider. 
Planeringsarbeidene må være og må fremstå som tiltakets hovedformål.  
Eigersund kommune legger derfor til grunn at driftskonsesjonen gis på vilkår som ikke strider mot 
byggetillatelser etter plan- og bygningsloven. Dette innebærer blant annet: 

· Konsesjonen tidsbegrenses til 28.03.18. 
· Skråning mot vest på gnr. 8 bnr. 22 skal utføres så skånsomt som mulig for å ivareta estetiske 

hensyn. Inngrepene skal begrenses så mye som mulig og skal i alle tilfelle ikke gå utover godkjente 
snittegninger datert 15.09.13. 

· Skråningen/grense mot gnr. 8 bnr. 22 skal sikres med gjerde. 
· Støy fra anleggsvirksomhten skal ikke overstige følgende grenser: 

Bygningstype Støykrav på 
dagtid 
( LpAeq12h 07-
19) 

Støykrav på kveld 
(LpAeq4h 19-23) 
eller søn-/helligdag 
(LpAwq16h 07-23) 

Støykrav på natt 
(LpAeq8h 23-07) 
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Boliger, fritidsboliger 55 50 35 

Skole, barnehage  50 i brukstid  

 
Videre skal det påpekes at allerede utførte arbeider har vist at foretakets prosjekterte snittegninger 
har vist seg vanskelig å følge opp i praksis. Foretaket har selv vist til at fjellet er vanskelig å arbeide 
med og preget av skjulte slepper. 
Det bør derfor stilles krav til at det må prøvebores og prøvesprenges med jevne intervaller jo 
nærmere eiendomsgrensen arbeidene befinner seg. Arbeidet må altså skje på en måte som 
minimerer risikoen for ytterligere utglidninger av masser fra naboeiendommen gnr. 8 bnr. 22 som 
følge av uvøren sprenging/boring på eller i nærheten av eiendomsgrensen. Der det forekommer 
risiko for utglidninger må foretaket selv bære ulempen med dette fremfor at det igjen utføres 
masseuttak og sikringsarbeid på naboeiendommen gnr. 8 bnr. 22 i strid med både grunneiers og 
bygningsmyndighetenes samtykke. 

Hva gjelder foretakets «skikkethet» finner Eigersund kommune behov for å påpeke at en har noen 
betenkeligheter med foretakets vilje og evne til å etterkomme offentligrettslige vilkår for driften. 
Det skal først og fremst understrekes at den tekniske gjennomføringen av driften har skjedd med 
flere skyteuhell samt manglende gjennomføring av driftsplan med tanke på støy- og støvutslipp. I det 
siste er det ikke mottatt flere meldinger om uhell og lignende fra naboer og berørte parter, men 
samlet sett bærer foretakets virksomhet preg av at det utfører arbeid uten å ha tatt nødvendige 
forholdsregler når det gjelder sikkerhet for omgivelsene eller hvorvidt arbeidene faktisk er i samsvar 
med offentligrettslige rammer og vilkår. 
Rådmannen viser til vedlagte tilsynsrapporter fra Direktoratet for Byggkvalitet og Fylkesmannen i 
Rogaland sammen med klageavgjørelser av Fylkesmannen i Rogaland. 
Skjæringene mot naboeiendommen gnr. 8 bnr. 22 i vest fremstår i dag som usikret både med tanke 
på fallhøyde og massenes beskaffenhet. Rådmannen er ikke kjent med at foretaket har planer om å 
sikre disse skjæringene. 
 
Det bør i en eventuell konsesjon stilles klare krav til gjennomføring og avslutning av arbeidene. 
Videre bør det kreves dokumentasjon på hvilke arbeider foretaket selv skal utføre og hvilke arbeider 
som vil bli utført av innleide konsulenter.  
 
Rådmannen mener etter det ovennevnte at det i vurderingen av foretakets skikkethet bør vektlegges 
at driften på Hovland industriområde så langt har vært preget av stadige overskridelser og 
overtredelser av overlappende lovverk. 
 
Eigersund kommune tilrår konsesjon med ovennevnte forutsetninger. 

 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 
Saksgang: 
Planteknisk utvalg avgjør saken. 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
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Det er behandlet flere saker i anledning planeringsarbeidet på Hovland industriområde. De sakene 
som gjelder selve tillatelsen til planering gjengis nedenfor. 
 
Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak den 27.05.14 som sak PTU-114/14: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage av 22.04.14 fra Hovland Båthotell AS og klage av 06.05.14 fra Øystein 
og Sølvi Sæstad, men har ikke funnet å kunne ta dem til følge. Klagene omtaler ingen momenter som ikke var 
kjent og vurdert på vedtakstidspunktet. 
 
Byggesakssjefens vedtak om tillatelse BMD 131/14 av 28.03.14 til planering og fjerning av masser på gnr. 8 bnr. 
520, opprettholdes og gis en varighet på 4 år fra vedtaksdato. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven § 33. 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for avgjørelse. 
 
Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak den 26.08.14 som sak PTU-161/14: 
Saken sendes tilbake til administrasjonen og fremmes på nytt med de dokumentene som trengs for behandling 
av saken. 
 
Klagen fra Hovland Båthotell AS bør tas til følge ved ny behandling av saken. 
 
Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak den 23.09.14 som sak PTU-173/14: 
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. 
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. 
 
Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak som sak PTU-237/14 den 09.12.14: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra T Holand Maskin AS, mottatt her 14.11.14, om dispensasjon og 
planering av område på gnr. 8 bnr. 22 vist som LNF-område i kommuneplanens arealdel og øvrige saker i 
området, og har funnet at den må avslås. 
 
Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynet bak LNF-formålet da inngrepene blir for store. LNF-
området sør for inngrepene vil avskåret fra å brukes hensiktsmessig slik at dispensasjon i realiteten binder store 
området som forutsetter brukt til landbruks-, natur- og friluftsområder. 
 
Et så stort inngrep som omsøkt bør løses gjennom utarbeiding av reguleringsplan der fremtidig næringsareal 
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mot nord, Torvhustjørne, og næringsareal mot sør, blir vurdert i en helhetlig prosess. 
 
Dispensasjon kan dermed ikke gis. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 11-6 og 19-2. 
 
Vedtaket ble fattet med 9 stemmer mot 1 (SP). 
 
Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak som sak PTU-061/15 den 10.03.15: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage, mottatt her 30.01.15, fra T Holand Eiendom AS på vedtak om avslag 
på søknad om dispensasjon og endring av tillatelse til å planere/fjerne masser på gnr. 8 bnr. 22, fattet som 
vedtak PTU-237/14 den 09.12.14, men har funnet at den ikke kan tas til følge. 

 
Klagen inneholder ingen opplysninger som ikke var kjent og vurdert på vedtakstidspunktet. 
Avslag på søknad om dispensasjon fra LNF-formål i kommuneplanens arealdel opprettholdes. 

 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for avgjørelse, jamfør forvaltningsloven 
 § 33. 
 
Vedtaket ble fattet med 10 stemmer mot 1 (SP). 
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
Søknaden om driftskonsesjon følger av minerallovens § 43. Det fremgår her: 
Samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m³ masse krever driftskonsesjon fra Direktoratet for 
mineralforvaltning. Ethvert uttak av naturstein krever driftskonsesjon. Prøveuttak etter §§ 12 og 20 krever ikke 
driftskonsesjon. 
 
Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett. Ved vurdering av om driftskonsesjon skal gis, skal 
det legges vekt på om søker er skikket til å utvinne forekomsten. Det kan settes vilkår i konsesjonen. 
Driftsområdet skal fastsettes i konsesjonen. Søknaden om driftskonsesjon skal inneholde driftsplan. 
 
Konsesjonen kan tidsbegrenses. Det kan bestemmes at konsesjonen skal revideres etter en nærmere angitt tid. 
Konsesjonen kan uansett revideres hvert tiende år. 
 
Bestemmelsene i § 17 andre til sjette ledd gjelder tilsvarende ved behandling av søknader om driftskonsesjon i 
Finnmark. 
 
Departementet kan gi forskrifter om 
 
a) driftskonsesjon og unntak fra krav om driftskonsesjon,  
 
b) krav til faglige kvalifikasjoner hos personell som forestår drift av mineralforekomster etter denne lov, samt 
regler om godkjenning av tilsvarende kompetanse for borgere fra EØS-området. 
 
Mineralloven trådte i kraft i 2010. Det kreves driftskonsesjon for alle eksisterende og nye masseuttak 
over 10.000 m3. Det har vært en overgangsordning for eksisterende masseuttak frem til 2014/15. 
Grunnet stor pågang av saker har Direktoratet for mineralforvaltning ikke fått behandlet alle 
mottatte søknader. T Holand Maskin AS har dermed drevet uten konsesjon fra 2010. Direktoratet har 
gjennom sin praksis signalisert at dette er akseptabelt. 
 
Det fremgår av Norsk Lovkommentar, note 116, at man skal forstå lovens krav til skikkethet som 
følgende: 
Med «skikkes» menes at det skal legges vekt på om tiltaket fremstår som økonomisk gjennomførbart, om 
driftsopplegget synes bergmessig forsvarlig og søkers kompetanse. Se for øvrig forskrift 23. desember 2009 nr. 
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1842 kap. 3 Krav til kvalifikasjoner ved drift av mineralske forekomster og kap. 4 Godkjenning som bergteknisk 
ansvarlig. 
 
Mineralloven og plan- og bygningsloven overlapper noe da masseuttak vil være et tiltak etter plan- 
og bygningsloven. Arbeidene vil også berører forurensningslovens virkeområde der Fylkesmannen er 
myndighet. 
Massetak med tilhørende knuseverk og sorteringsanlegg vil være unntatt søknadsplikt der arbeidet 
skjer i samsvar med gjeldende reguleringsplan og driftskonsesjon. Dette følger av SAK10 § 4-3 (1) 
bokstav g. 
 
Området er i gjeldende reguleringsplan regulert til industriformål. Massetak er dermed ikke i samsvar 
med reguleringsplan og er følgelig ikke unntatt søknadsplikt selv om det gis konsesjon. 
 
Området det søkes om driftskonsesjon for er allerede tillatt planert av Eigersund kommune i 
byggetillatelser av 28.03.14 og 27.05.14.  
 
Rådmannens vurderinger: 
Arbeidene på Hovland industriområde har vært gjenstand for en omfattende behandling etter plan- 
og bygningsloven.  
Det regulerte industriområdet forutsetter veldig store terrenginngrep før planen kan gjennomføres.  
Masseuttak og knusing av pukk er i seg selv ikke et tiltak som er i samsvar med plan, men på grunn av 
de stedlige forholdene er det helt klart nødvendig at planeringen kan skje med en hensiktsmessig 
fremdrift. Hva som skjer med massene - om de knuses på stedet og brukes til planering eller kjøres 
bort, har etter Eigersund kommunes syn vært underordnet. Det har tvert imot vært av avgjørende 
betydning at hovedformålet med tiltaket har vært planering som ledd i gjennomføring av planen. 
 
På slik bakgrunn er det blant annet stilt krav om fremdrift ettersom alle arbeidene skal være ferdige 
innen 28.03.18. Knusing av pukk på området vil etter denne datoen ikke være tillatt. 
Videre er det stilt krav om at nærmere fastsatte støygrenser ikke overstiges og at arbeidene skjer 
skånsomt. Ut fra estetiske hensyn er det også stilt krav om at avslutningen mot vest skjer på en 
fordelaktig måte.  
 
Som nevnt er massetak og knusearbeider søknadspliktige etter plan- og bygningsloven så lenge 
området ikke er regulert til massetak. Selv om det blir gitt driftskonsesjon slik den er omsøkt, vil ikke 
dette bety at vilkårene i tillatelsene etter plan- og bygningsloven blir tilsidesatt. Eventuelle endringer 
må i så fall vurderes og tillates av kommunen etter søknad. 
 
Slik søknaden om driftskonsesjonen fremstår er tiltaket i det vesentligste allerede vurdert og utredet 
gjennom den tidligere befatningen med saken. 
Rådmannen skal imidlertid påpeke noen forhold ved søknaden om driftskonsesjon som trenger 
avklaring. 
 
T Holand Maskin opplyser at arbeidet vil skje over to år der det tas ut omtrent 25.000 m3 i året. 
Ifølge gjeldende tillatelser kan arbeidet bare pågå frem til 27.03.18.  
 
Det er også vedlagt andre snittegninger enn de kommunen har godkjent den 28.03.14. Søker 
opplyser at det er snittegning 207 som skal legges til grunn. Disse viser at det er planlagt en skråning 
og hylle opp mot eiendoms- og reguleringsgrense i vest. 
Dette avviker fra opprinnelig godkjente tegninger, men det er helt klart ønskelig at skråningene mot 
vest blir så slake som mulig ut fra estetiske og sikkerhetsmessige hensyn.  
Det skal i den anledning påpekes at allerede utførte arbeider har vist at foretakets prosjekterte 
snittegninger vanskelig lar seg følge opp i praksis. Foretaket har selv vist til at fjellet er vanskelig å 
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arbeide med og preget av skjulte slepper. 
Det bør derfor stilles krav til at det må prøvebores og prøvesprenges med jevne intervaller jo 
nærmere eiendomsgrensen arbeidene befinner seg. Arbeidet må altså skje på en måte som 
minimerer risikoen for ytterligere utglidninger av masser fra gnr. 8 bnr. 22 som følge av uvøren 
sprenging/boring på eller i nærheten av eiendomsgrensen. Der det forekommer risiko for utlidninger 
bør foretaket selv bære ulempen med at det gjenstår noe masser fremfor at det igjen utføres 
masseuttak og sikringsarbeid på gnr. 8 bnr. 22 i strid med både grunneiers og 
bygningsmyndighetenes samtykke. 
 
Hva gjelder foretakets «skikkethet» vil Rådmannen behov for å påpeke at en har noen 
betenkeligheter med foretakets vilje og evne til å etterkomme offentligrettslige vilkår for driften. 
Det skal først og fremst understrekes at den tekniske gjennomføringen av driften skjedd med flere 
skyteuhell og manglende gjennomføring av driftsplan med tanke på støy- og støvutslipp. Dette skal 
riktignok være forbedret i senere tid, men driften bærer forrtsatt preg av at foretaket utfører arbeid 
uten å ha tatt nødvendige forholdsregler når det gjelder sikkerhet for omgivelsene eller hvorvidt 
arbeidene faktisk er i samsvar med offentligrettslige rammer og vilkår.  
Rådmannen viser til vedlagte tilsynsrapporter fra Direktoratet for Byggkvalitet og Fylkesmannen i 
Rogaland sammen med klageavgjørelser av Fylkesmannen i Rogaland. 
Skjæringene mot gnr. 8 bnr. 22 i vest fremstår i dag som usikre både med tanke på fallhøyde og 
massenes beskaffenhet. Rådmannen er ikke kjent med at foretaket har planer om å sikre disse 
skjæringene. 
 
Det bør i en eventuell konsesjon stilles klare krav til gjennomføring og avslutning av arbeidene. 
Videre bør det kreves dokumentasjon på hvilke arbeider foretaket selv skal utføre og hvilke arbeider 
som vil bli utført av innleide konsulenter.  
 
Rådmannen mener etter det ovennevnte at det i vurderingen av foretakets skikkethet bør vektlegges 
at driften på Hovland industriområde så langt har vært preget av stadige overskridelser og 
overtredelser av overlappende lovverk. Det kan også bemerkes at det for Rådmannen er 
symptomatisk at det innsendte tegningsgrunnlaget for søknaden om driftskonsesjon er tvetydig og 
tilsynelatende ikke har gjennomgått en kvalitetskontroll. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at forslag til høringsuttalelse videresendes til Direktoratet for 
Mineralforvaltning. 
 
Naturmangfold: 
Det er ikke registrert utvalgte naturtyper, rødlistearter eller lignende i konsesjonsområdet som kan 
bli berørt av masseuttaket. Nærliggende kystlynghei blir ivaretatt ved at masseuttaket skal begrenses 
til omsøkte eiendomsgrenser. Konsesjonsområdet berører ikke Torvhustjørnet i nord. 
 
Universell utforming: 
Ikke aktuelt. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen av betydning for rettsanvendelsen. 
 
Alternative løsninger:  
Eigersund kommune har vurdert høringsnotatet og skal påpeke følgende: 
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Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
515777 Oversiktskart 
515778 Tegnforklaring 
515779 Utsnitt plankart 
515776 7-5-REGULERINGSBESTEMMELSER 
509607 Høring av søknad om driftskonsesjon for Hovland Industriområde gnr. 8 bnr. 398, 

440, 484 og 520 
511671 vedlegg_til_horing_av_hovland_industriomrade 
515768 Tillatelse til tiltak - planeringfjerning av masse gnr. 8 bnr. 520 - T. Holand Eiendom 

AS, Hovland industriområde (L)(521501) 
515766 Oversiktskart (L)(500417) 
515767 Snitt tegninger (L)(500418) 
515769 Klage - Tillatelse til planeringfjerning av masse gnr. 8 bnr. 520 - T. Holand Eiendom 

AS, Hovland industriområde (L)(536905) 
512212 Høringsuttalelse til gnr. 8 bnr. 398 m.fl.-  driftskonsesjon Hovland industriområde 
524188 Rapport etter tilsyn - T Holand Maskin AS 
524182 Advarsel til foretak - T Holand Maskin AS 
524183 Inspeksjon ved T. Holand Maskin AS (L)(535733) 
524189 Tilbakemelding på virksomhetens oppfølging etter kontroll gnr. 8 bnr. 440 

(L)(575103) 
524187 Lukking avvik, saken avsluttes gnr. 8 bnr. 440 - T. Holand Maskin AS (L)(589188) 
524184 Klageavgjørelse etter plan og bygningsloven gnr. 8 bnr. 520 - klage på vedtak om 

stans og vedtak om tillatelse (L)(589391) 
524185 Klageavgjørelse i byggesak - overtredelsesgebyr - gnr. 8 bnr. 22 og 520, Hovland 

industriområde, T. Holand Eiendom AS (L)(685163) 
524186 Klageavgjørelse i byggesak - planeringfjerning av masse gnr. 8 bnr. 520 - Hovland 

industriområde (L)(635457) 
 
 
 

Side 438 av 666



Side 439 av 666



Side 440 av 666



Side 441 av 666



FORSLAG TIL
REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR 
HOVLAND INDUSTRIOMRÅDE

§1 .

Det regulerte område er på planen vist med reguleringsgrense.
Innenfor denne grense er arealet regulert til:

I. BYGGEOMRÅDER
A. Industri.

1. Innenfor det regulerte industriareal kan arealet 
oppdeles etter de enkelte bedrifters behov, etter 
grenser som i hvert enkelt tilfelle skal godkjen
nes av bygningsrådet.

2. Anleggenes art og utforming skal i hvert enkelt 
tilfelle godkjennes av bygningsrådet. Det tillates 
ikke virksomhet som ved støy, røyk eller annen måte 
er til sjenanse for omgivelsene.

3. Maks. utnyttelsesgrad (bebygd areal/tomteareal) er
0 . 3 .

4. Maks. gesimshøyde er 10 m over ferdig planert ter
reng.

5. På hver tomt skal det være parkeringsplasser tilsva
rende 1 plass pr. 100 m2 gulvflate i bebyggelsen.

6. Inngjerding av de enkelte tomter må anmeldes til byg
ningsrådet som skal godkjenne såvel gjerdenes plas
sering som høyde, konstruksjon og farge.

B. Boliger.

1. Innenfor hvert av de viste boligområder kan det være
ett bolighus i maks. 1 etasje med innredet under
etasje .

C. Offentlige formål.

1. Innenfor området kan det føres opp kloakkpumpesta-
s j o n .

II. TRAFIKKOMRÅDE
A. Offentlige veger.

1. Terrenginngrep i forbindelse med veganlegg skal
skje mest mulig skånsomt. Vegskjæringer og -fyll
inger må søkes beplantet eller behandlet på en til
talende måte.
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III. FRIOMRÅDE

A. Friareal.
1. I friarealet tillates ikke oppført bygninger eller 

konstruksjoner.
2. Arealet kan beplantes med vegetasjon som virker 

naturlig på stedet på en slik måte at arealet vir
ker som en skjerm mellom industriarealet og vegen/ 
havneområdet.

I. FELLESBESTEMMELSER
1. Ved behandling av byggemelding skal bygningsrådet påse 

at bebyggelsen får en god form og materialbehandling.
2. Ingen tomt må beplantes med busker og trær som etter 

bygningsrådets skjønn kan virke sjenerende for den off
entlige ferdsel.

3. Den ubebygde del av hver tomt skal gis en tiltalende 
form og behandling. Tomta må ikke benyttes til utelag- 
ring på en slik måte at det virker skjemmende eller 
sjenerende for omgivelsene.

4. På planen er det vist frisiktsoner i vegkryss. Innen
for disse soner skal det være fri sikt i en høyde av
0,5 m over de tilstøtende vegers planum.

Godkjent av Eigersund Kommunestyre i medhold av bygningslovens 
§ 27 nr. 6, jfr. Miljøverndepartementets beslutning av 27.02.1984, 
i møte den 26.08.1985, sak 123/85.

TEKNISK ETAT, 3. februar 1986.

§2 .

Bygningssjef
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Eigersund kommune 
Postboks 580 
4379 Egersund 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  19.12.2016 
Vår ref:  14/01599-12 
Deres ref:     

 

Høring av søknad om driftskonsesjon for Hovland Industriområde i 
Eigersund kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt 
søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser 
(mineralloven) fra T Holand Maskin AS (organisasjonsnummer 980 927 539), datert 
22.10.14 
 
Søknaden med vedlegg er tilgjengelige på DMF sin hjemmeside: 
http://www.dirmin.no/ under ”Saker til høring”. Høringsinstansene kan få tilsendt 
papirutgave av søknaden ved forespørsel. 
 
Høringsfristen er 22.01.2017. 
 
Søknaden 
Søknaden gjelder Hovland Industriområde og er lokalisert på gnr./bnr. 8/398, 8/440, 
8/484 og 8/520. Området omfatter 19 dekar og fremgår av kart på s. 4 i 
høringsvedlegget. Anslått totalvolum for uttaket er 50 000 m3 og forventet årlig uttak 
er 25 000 m3.  
 
Søker oppgir at forekomsten består av anortositt, og at fjellet som brytes ut skal 
brukes for å produsere pukk og grus, primært til eget bruk.  
 
Området er i reguleringsplan vedtatt 26.08.85 regulert til industri.   
 
DMFs behandling av søknaden 
Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og 
bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.  
 
DMF er konsesjonsmyndighet i saker med samlet uttak av mineralforekomster på mer 
enn 10 000 m³ masse og et hvert uttak av naturstein. 
 
DMF sender søknadene, inkludert driftsplaner, på høring til aktuelle høringsinstanser 
jf. forvaltningslovens § 17. Dette vil normalt være grunneier og andre kjente 
rettighetshavere, eiere, drivere og beboere og andre kjente rettighetshavere på 
naboeiendommer som kan bli berørt samt kommunen(e), fylkeskommunen og statlige 
forvaltningsorgan.  
 

Leiv Erikssons vei 39 
Postboks 3021 Lade 

N-7441 Trondheim  

 

TELEFON + 47 73 90 46 00  

E-POST mail@dirmin.no  

WEB www.dirmin.no  

 

GIRO 7694.05.05883  

SWIFT DNBANOKK 

IBAN NO5376940505883   

ORG.NR. NO 974 760 282  

 

SVALBARDKONTOR 

TELEFON +47 79 02 12 92 
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Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser før DMF fatter vedtak. 
 
Innkomne konsesjonssøknader underlegges en skjønnsmessig prøving hos DMF før det 
avgjøres om driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal 
gis legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten, det vil si om 
prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det legges opp til bergfaglig 
forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten. Ved 
vurderingen av om det skal gis driftskonsesjon skal det også legges vekt på: 
 
• Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling 
• Tiltakets eventuelle innvirkning på naturgrunnlaget for samisk kultur, 

næringsliv og samfunnsliv 
• Tiltakets innvirkning på omgivelsene og nærliggende områder under drift 
• De miljømessige konsekvenser av utvinning 
• Hvilke planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring av området 
 
Dersom DMF gir driftskonsesjon, knyttes det normalt vilkår til denne, jf. mineralloven § 
43. Vilkår omfatter blant annet krav om driftsplan, økonomisk sikkerhetsstillelse, mv. 
 
DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke 
erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen 
lovgivning.  Det er søkers ansvar å innhente slik tillatelse. 
 
Nærmere om høringsuttalelsene 
DMF oppfordrer høringsinstansene til å komme med begrunnede synspunkter på om 
konsesjon bør gis eller ikke, herunder konkrete forslag til avbøtende tiltak og vilkår 
som bør stilles, hensyntatt det ansvarsområdet den aktuelle instans er satt til å 
forvalte, samt for private parter, de innspill som anses relevante ut ifra konkrete 
forhold i den aktuelle sak. Dersom høringsinstansen er kjent med forhold som ikke er 
belyst i tilstrekkelig grad i søknaden, ønsker vi opplysninger om det. 
 
Generelle kommentarer knyttet til arealbruk i området skal ikke vurderes ved en 
søknad om driftskonsesjon. Dette ivaretas gjennom plan- og bygningsloven. 
Synspunkter knyttet til kommunens allerede vedtatte arealdisponering (arealplan, 
reguleringsplan og eventuell dispensasjon fra reguleringsplan) vil derfor ikke tillegges 
særlig vekt ved vår vurdering. 
 
DMF ber kommune og fylkesmann informere om tiltaket berører naturmangfold, 
herunder eventuelle effekter og konsekvenser av påvirkning, samt konkrete forslag til 
avbøtende tiltak og vilkår som bør vurderes. I tillegg ber vi kommunen om å informere 
oss om planstatus for området. 
 
DMF ber fylkeskommunen informere om det foreligger kjente kulturminner som kan 
bli berørt av uttaket, herunder eventuelle effekter og konsekvenser av påvirkning, 
samt konkrete forslag til avbøtende tiltak og vilkår som bør vurderes. 
 
Vi ber kommunen spesielt informere oss så snart som mulig om det er særlig berørte 
parter som ikke står på adresselista. 
 
Innsendelse av høringsuttalelser  
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Vi ber om at høringsuttalelsen sendes innen fristen 22.01.2017, på e-post til 
mail@dirmin.no eller ordinær post til: Direktoratet for mineralforvaltning med 
Bergmesteren for Svalbard, Postboks 3021 Lade, 7441 Trondheim. 
 
Deler av høringsuttalelser kan bli sitert i vedtaket om konsesjon skal gis eller ikke. 
Dersom uttalelsen er omfattende, er det derfor en fordel om det utarbeides et 
sammendrag som kan brukes til dette. 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Thomas Furunes Marit Ollestad 
seniorrådgiver rådgiver   

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Marit Ollestad 

 
 
 

Mottakere: 

Eigersund kommune Postboks 580 4379 Egersund 

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER 

Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59, Sentrum 4001 STAVANGER 

Tor Sigve Løvås Postboks 2027 Eigerøy 4378 EGERSUND 

Gartnerveien 1 AS Ytre Torvhusveien 8 4374 EGERSUND 

Gartnerveien Eiendom AS Sjarkveien 17B 4374 EGERSUND 

Hahå AS Gartnerveien 1 4374 EGERSUND 

Uninor AS Ytre Torvhusveien 2 4374 EGERSUND 

Jær-Invest AS Ytre Torvhusveien 7 4374 EGERSUND 

Dalane Hageservice AS Ytre Torvhusveien 11 4374 EGERSUND 

Ivar Bjørløw Sundstøveien 4 4374 EGERSUND 

Dalane Sandblåsing AS Tengsareidveien 6 4373 EGERSUND 

Ervik Transport AS Ytre Torvhusveien 17 4374 EGERSUND 

Jostein Hovland Øvrehagen 63 5783 EIDFJORD 

Hovland Båthotell AS Hovland 4374 EGERSUND 

Kopi til:  

T Holand Maskin AS Ytre Torvhusveien 8 4374 EGERSUND 
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3618 Hovland
industriområde

Kartverket, Geovekst, Kommuner, Corine og OSM - Geodata AS

Hovland industriområde i Eigersund kommune
Konsesjonsområde

1:1 500
±

Tegnforklaring
Konsesjonsområde
Eiendomsgrense
GeocacheBasis0 0,1 0,20,05 Kilometers

Kart produsert ved DMF 16.12.2016

145 Daa

19 Daa
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T Holand Maskin AS 
Entreprenør med sentral godkjenning - 1998002500 

 

e-mail: Kontor: Telefon Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr: 
th@thmaskin.no Ytre Torvhusvei 8 51465700 51465701 3270.05.07539 NO980927539MVA 
www.thmaskin.no 4374 EGERSUND 

 
5.5.1 Driftplan T Holand Maskin AS 

 

 

 

 
 
 
Driftsplan for Hovland Industriområde  

Gbnr 8 / 398,440,484,520 

Dato 25.08.2016 

 

Regulering plan:  Hovland Industriområde  
 

Grunneier:           T Holand Eiendom AS  

 

Uttaks firma:       T Holand Maskin AS 

 

 

Oppstartfasen: Veg og avkjøring er etablert i samme innkjøring som til kontor og lager/ verksted 

 

Fjellet som brytes ut skal brukes for å produsere pukk og grus mest for eget bruk.  Fjellet består av 

anortositt som er normalt for Egersunds området. Anortositt egner seg godt til fyllmasser og pukk.  

 

 

Innhold fortegnelse tegninger.  

Oversikt kart, tegninger nr, 902,903,904,905,206 (400/2000) og  207. 

Geolog rapport nr 214726-RIGberg-NOT005 rev 01 og rev 01 plan og tverrprofiler 

 

Gjenstående mengde med fjell er 50 000 fm, årsforbruk er ca. 25 000 fm3 

Sikring av området. 
 

 
Området sikres med bygge gjerde i anleggsfasen der det er behov for det. 

Skilt om fare settes opp nede ved innkjørselen og oppe på bakenforliggende terreng. 

Permanent gjerde som tilfredsstiller krav om sikkerhet settes opp etter endt uttak der det utløses 

krav om det, dette skal vurderes av HMS ansvarlig i bedriften eller annen fagperson med 

kompetanse på sikring av groper /brudd. 
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5.5.1 Driftplan T Holand Maskin 

AS    Side 2 av 4 

 
 

 
Generelt for etappe 1 og 2  

 
 
Ang GBnr. 8/483 og 8/22 som det er ras ut fra , eier av disse er Egersund Kommune. 
Utrasing av fjell pga en leir sleppe.  
Overheng er tatt ned og bakvegg er sikret med innfylte masser for revegetering av kant. 
 
Eigersund er informert og har vært på flere befaringer ang utrasingen av fjellet ved uttak hos T Holand 
Maskin AS, for øvrig vises det til geo rapport nr 214726-RIGberg. 
 
T Holand Maskin AS følger nå råd gitt av Multiconsult for sikker drift og sikring av bruddkanten. 
Dette er nå innført i driftsplanen. 
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5.5.1 Driftplan T Holand Maskin 

AS    Side 3 av 4 

Driftsetappe 1:  22 000 fm3 _ 9,0 daa 

Rest mengde ca 6000fm3 på 1,0 daa 

 

Det etableres vei for rigg til for tilkomst til dagfjellet. 

 

 

Før boring av salver skal boreriggfører og ansvarlig skytebase vurdere hver salve. 

Mengder må begrenes for å ha kontroll på rystelser og sprut fra salver. 

Det skal og legges på skytematter for hver salve slik at det ikke er fare for nærliggende bygninger 

og omgivelser.  

I bakkant skal det bores søm for å bryte fjellet. Etter uttak og rensk skal bruddflaten på fjellet 

kontrolleres av geolog. 

 

Brudd flate er på kote +12.10 , topp fjell er på kote + 30.00 på høyeste punkt ved reg grensen. 

Det settes av en pall begrensing ved kote 26, med bredde på min 8 meter, se geolog rapport for mer 

detaljer. 

 

Det bores og sprenges i hele pallhøyden. 

 

Geolog rapport foreligger og skal følges. 

 

 

 

 

Driftsetappe 2:   28 000 fm3 _ 11 daa 

Rest mengde ca 17000fm3 på 1,6daa 

 

Det etableres vei for rigg til for tilkomst til dagfjellet. 

 

Før boring av salver skal boreriggfører og ansvarlig skytebas vurdere hver salve. 

Mengder må begrenes for å ha kontroll på rystelser og sprut fra salver. 

Det skal og legges på skytematter for hver salve slik at det ikke er fare for nærliggende bygninger 

og omgivelser.  

I bakkant skal det bores søm for å bryte fjellet. Etter uttak og rensk skal bruddflaten på fjellet 

kontrolleres av geolog. 

Det settes av en pall begrensing ved kote 32, med bredde på min 8 meter, se geolog rapport for mer 

detaljer. 

 

 

Brudd flate er på kote +17.70, topp fjell er på kote + 30.00 til +36.00 på høyeste punkt ved reg 

grensen. Det bores og sprenges i hele pallhøyden.  

 

Geolog rapport foreligger og skal følges. 
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5.5.1 Driftplan T Holand Maskin 

AS    Side 4 av 4 

 

 

 

Avsluttingsplan 

 

 

Opprydding skal utføres etter at begge etapper i bruddet er avsluttet. 
Og behovet for sikring skal gjennomgås med HMS/K avd. T Holand Maskin AS. 
 

Alle midlertidige installasjoner demontere og fjernes fra område, brakke utstyr 

container samt lager for mantler og sikteduker. 

 
Solen i bunn av uttaket lastes ut eller rippes opp slik at det harde laget tas 

bort, dette pga at overflate vann skal kunne trenge ned i grunnen. 

 

 

Avslutting mot vest: Fjellkant renskes ned med gravemaskin, alle løseblokker tas ned. 

Ved behov skal bruddkanten spyles med vannkanon. 

Geolog tas inn for kontroll og befaring samt rapport og eventuelt endring og sikring av kant. 

 

Det etableres godkjent permanent sikrings gjerde i regulerings grense i vest og ved kantene etter 

avslutningsplan tegn nr 905.  

 

 

Området befares med grunneier og ferdig melding sendes Eigersund Kommune 

. 

 

Direktoratet for mineralforvaltning kontaktes for å fristille fond som er avsatt 

på Masseuttaket. 

 

 

Området overleveres til grunneier, etter utført arbeid sendes melding 

til nødvendige instanser om at området er tilbakeført til industriformål.. 
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Dato:

Konstr./Tegnet:

Målestokk:

902

T.Holand Maskin

Industriområde

1:5000

25.08.1625.08.16

PS

Tegn.Nr.:

Ekvidistanse: 5m
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Dato:

Konstr./Tegnet:

Målestokk:

903

T.Holand Maskin

Industriområde

1:2000

25.08.1625.08.16

PS

Tegn.Nr.:

Ekvidistanse: 5m

Oppmåling 08.10.2014
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Dato:

Konstr./Tegnet:

Målestokk:

904

T.Holand Maskin

Industriområde

1:2000

25.08.1625.08.16

PS

Tegn.Nr.:

Ekvidistanse: 5m

Oppmåling: 08.10.2014
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Dato:

Konstr./Tegnet:

Målestokk:

905

T.Holand Maskin

Industriområde

1:2000

25.08.1625.08.16

PS

Tegn.Nr.:

Ekvidistanse: 5m
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Dato:

Konstr./Tegnet:

Målestokk:

206

T.Holand Maskin

Industriområde

1:400

16.10.1416.10.14

PS

Tegn.Nr.:
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Dato:

Konstr./Tegnet:

Målestokk:

206

T.Holand Maskin

Industriområde

1:2000

20.10.1420.10.14

PS

Tegn.Nr.:
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Dato:

Konstr./Tegnet:

Målestokk:

207

T.Holand Maskin

Industriområde

1:500

25.08.1625.08.16

PS

Tegn.Nr.:

Vei

45°

6m hylle

6m hylle

Vei

45°

Reguleringsgrense
Reguleringsgrense

Reguleringsgrense

Reguleringsgrense

A - A`

B - B`

Sikringsgjerde

Sikringsgjerde
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FORSLAG TIL
REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR 
HOVLAND INDUSTRIOMRÅDE

§1 .

Det regulerte område er på planen vist med reguleringsgrense.
Innenfor denne grense er arealet regulert til:

I. BYGGEOMRÅDER
A. Industri.

1. Innenfor det regulerte industriareal kan arealet 
oppdeles etter de enkelte bedrifters behov, etter 
grenser som i hvert enkelt tilfelle skal godkjen
nes av bygningsrådet.

2. Anleggenes art og utforming skal i hvert enkelt 
tilfelle godkjennes av bygningsrådet. Det tillates 
ikke virksomhet som ved støy, røyk eller annen måte 
er til sjenanse for omgivelsene.

3. Maks. utnyttelsesgrad (bebygd areal/tomteareal) er
0 . 3 .

4. Maks. gesimshøyde er 10 m over ferdig planert ter
reng.

5. På hver tomt skal det være parkeringsplasser tilsva
rende 1 plass pr. 100 m2 gulvflate i bebyggelsen.

6. Inngjerding av de enkelte tomter må anmeldes til byg
ningsrådet som skal godkjenne såvel gjerdenes plas
sering som høyde, konstruksjon og farge.

B. Boliger.

1. Innenfor hvert av de viste boligområder kan det være
ett bolighus i maks. 1 etasje med innredet under
etasje .

C. Offentlige formål.

1. Innenfor området kan det føres opp kloakkpumpesta-
s j o n .

II. TRAFIKKOMRÅDE
A. Offentlige veger.

1. Terrenginngrep i forbindelse med veganlegg skal
skje mest mulig skånsomt. Vegskjæringer og -fyll
inger må søkes beplantet eller behandlet på en til
talende måte.
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III. FRIOMRÅDE

A. Friareal.
1. I friarealet tillates ikke oppført bygninger eller 

konstruksjoner.
2. Arealet kan beplantes med vegetasjon som virker 

naturlig på stedet på en slik måte at arealet vir
ker som en skjerm mellom industriarealet og vegen/ 
havneområdet.

I. FELLESBESTEMMELSER
1. Ved behandling av byggemelding skal bygningsrådet påse 

at bebyggelsen får en god form og materialbehandling.
2. Ingen tomt må beplantes med busker og trær som etter 

bygningsrådets skjønn kan virke sjenerende for den off
entlige ferdsel.

3. Den ubebygde del av hver tomt skal gis en tiltalende 
form og behandling. Tomta må ikke benyttes til utelag- 
ring på en slik måte at det virker skjemmende eller 
sjenerende for omgivelsene.

4. På planen er det vist frisiktsoner i vegkryss. Innen
for disse soner skal det være fri sikt i en høyde av
0,5 m over de tilstøtende vegers planum.

Godkjent av Eigersund Kommunestyre i medhold av bygningslovens 
§ 27 nr. 6, jfr. Miljøverndepartementets beslutning av 27.02.1984, 
i møte den 26.08.1985, sak 123/85.

TEKNISK ETAT, 3. februar 1986.

§2 .

Bygningssjef
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Saksnummer Utvalg Møtedato 
056/17 Planteknisk utvalg 21.03.2017 
 
 
Klage - avslag dispensasjon takform - gnr. 12 bnr. 398 - Bruviksveien 1 
 
Sammendrag: 
Planteknisk utvalg avslo den 13.12.16 som sak PTU-306/16 søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplanens bestemmelser om saltak, garasje med max bebygd areal 25 m² og utnyttingsgrad 
max 35% for tomt 4 i nylig vedtatt reguleringsendring for gnr. 12 bnr. 398. 
Bolig ønskes oppført med flatt tak, garasje med 48 m² bebygd areal samt en utnyttelsesgrad på 
38,7%. 
Søknaden gjaldt kun avklaring av plangrunnlag. Boligens fasader, planløsning og plassering avklares i 
en eventuell byggesak dersom det gis dispensasjon. 
 
Den delen av vedtaket som gjelder takform er påklaget av Haver Advokatfirma AS i skriv av 24.01.17, 
supplert i skriv av 25.01.17. 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage, mottatt her 24.01.17, supplert i skriv av 25.01.17, fra 
advokat Nygård på vegne av Kystbygg AS, på vedtak PTU 306/16 av 13.12.16 om avslag om 
dispensasjon fra regulert takform for eiendommen gnr. 12 bnr. 398, men har funnet at klagen ikke 
omtaler forhold som ikke var kjent og vurdert på vedtakstidspunktet. 

Vedtak PTU-306/16 av 13.12.16 om avslag om dispensasjon fra regulert takform opprettholdes. 

Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for avgjørelse. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven § 33. 

 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 
Saksgang: 
Planteknisk utvalg kan opprettholde eller omgjøre sitt vedtak. Dersom vedtaket opprettholdes, 
sendes klagen til Fylkesmannen i Rogaland for avgjørelse. 
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Eventuell tidligere politisk behandling: 
PTU-306/16 av 13.12.16: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad av 20.10.16 om dispensasjon fra reguleringsplanens 
bestemmelser om saltak, garasje med max bebygd areal 25 m² og utnyttingsgrad max 35% for tomt 4 
i nylig vedtatt reguleringsendring for gnr. 12 bnr. 398, men finner å måtte avslå søknaden.  

Dispensasjonene vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra da 
dispensasjonene bryter med de detaljerte rammene for byggeområdet som skal sikre en harmonisk 
og enhetlig utbygging. 
 
Det må også legges vekt på at planen er nylig vedtatt og de omsøkte dispensasjonene fremstår som 
helt generelle og betydelige fravik fra reguleringsplanens forutsetninger om bebyggelsens utforming. 
Dispensasjonene vil uthule planen som styringsverktøy da den blir satt til side ved første mulige 
anledning. 

Dispensasjonene er også egnet til å skape presedens for de etterfølgende byggesakene i 
byggeområdet. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og reguleringsplan for Prestegård 
syd for Kjærlighetsstien. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
Eiendommen inngår i reguleringsendring for Prestegård syd for Kjærlighetsstien, vedtatt av 
kommunestyret 20.06.16. 
 
Det fremholdes i dispensasjonssøknaden blant annet at nærliggende Prestegårdsveien 82 og 90 er 
oppført med flatt tak og at omsøkt eiendom dermed ikke vil være et fremmedelement i området. 
Videre fremholdes det at tomt 2 og 3 i planområdet vil få bedre utsikt og mer kveldssol dersom 
omsøkt eiendom oppføres med flatt tak. Omsøkt tiltak medfører at bygningen blir 6,3 meter høyt i 
motsetning til maksimalt 9 meter ved saltak. 
 
Det anføres i hovedsak i klagen av 25.01.17 at vilkårene for dispensasjon er til stede siden delfelt BF3 
avviker fra de øvrige delfeltene i planen. For BF3 er det i motsetning til øvrige delfelt ikke angitt 
gesims- og mønehøyde og det er kun stilt krav om «skrå takflater» uten nærmere detaljering. Ut fra 
ordlyden kan det dermed oppføres et tilnærmet flatt tak med noen graders helning. Bestemmelsen 
omtaler heller ikke saltak. Det taler etter klagers mening for dispensasjon at planen ikke er mer 
detaljert da takform ikke vil tilsidesette hensynene bak bestemmelsen i vesentlig grad. 
Klager hevder videre at flatt tak på boligen vil gi en bedre arkitektonisk utforming enn det planen 
åpner for. Flatt tak vil også virke mindre dominerende enn et ordinært saltak. Dette er en fordel for 
bakenforliggende boliger. 
Klager mener det ikker er noen nevneverdige ulemper med dispensasjonen og at det er relevant å 
fremheve at naboer ikke har merknader til tiltaket. 
 
Rådmannens vurderinger: 
Det politiske vedtaket ble ekspedert 02.01.17. Dersom man tar hensyn til noen dagers postgang, 
legges det til grunn at klagen er rettidig. Den tas derfor til behandling. 
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Det skal innledningsvis bemerkes at en eventuell omgjøring av vedtaket når det gjelder takform ikke 
har betydning for kommunens vurdering av utnyttingsgrad og garasjestørrelse. Disse delene av 
vedtaket er ikke påklaget. 
 
Det fremholdes i klagen at flatt tak ikke vil tilsidesette hensynene bak reguleringsplanens 
bestemmelse om takform i vesentlig grad.  
 
Reguleringsplanen bruker riktignok ikke begrepet «saltak» for delfelt BF3, men det bør være klart at 
«skrå takflater med møneretning» taler for at boligen skal ha . På side 46 i veiledning til Grad av 
utnytting fremgår det hvordan man skal forstå de vanlige begrepene som brukes om takform. Her ser 
man at flatt tak og pulttak ikke har «møne». Slike tak faller derfor ganske klart utenfor den type 
bebyggelse planmyndighetene ønsker for området. På den andre siden viser figur 4-9e at to skrå 
takflater fortsatt vil ha et «møne». En slik takform kan altså være i samsvar med planen, men 
bygningens fremtoning minner likevel mer om saltak enn pulttak/flatt tak.  
Det må i alle tilfelle utledes av samme bestemmelse at den nye bebyggelse i BF3 i størst mulig grad 
skal harmonere med omkringliggende bebyggelse. Dette taler for at flatt tak vil tilsidesette hensynet 
bak bestemmelsene om takform i vesentlig grad. 
Så lenge planmyndighetene har funnet det nødvendig å spesifisere takform i bestemmelsene, må det 
legges til grunn at en åpenbart avvikende takform vil tilsidesette hensynet bak bestemmelsen i 
vesentlig grad. 
Dersom et slikt brudd ikke vil være en vesentlig tilsidesettelse, kan bestemmelsen vanskelig tillegges 
noe som helst vekt. Rådmannen kan ikke se at det er gode grunner til å tolke reguleringsplanen så 
utvidet.  
 
Rådmannen kan ikke se at det omtales andre forhold som ikke er vurdert i forrige saksfremlegg. 
 
Rådmannen skal avslutningsvis påpeke at fravær av ulemper, herunder nabomerknader, ikke i seg 
selv kan tillegges positiv vekt i dispensasjonsvurderingen. Dette følger av Sivilombudsmannens 
uttalelser.  
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge. 
 
Universell utforming: 
Ivaretas i detaljprosjekteringen. 
 
Naturmangfold: 
Valg av takform har klart nok ingen påviselig effekt på naturmangfoldet i området. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen av betydning for rettsanvendelsen. 
 
Alternative løsninger:  
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage, mottatt her 24.01.17, supplert i skriv av 25.01.17, fra 
advokat Nygård på vegne av Kystbygg AS, på vedtak PTU 306/16 av 13.12.16 om avslag om 
dispensasjon fra regulert takform for eiendommen gnr. 12 bnr. 398, og har funnet at klagen kan tas 
til følge. 

Vedtak PTU-306/16 av 13.12.16 om avslag om dispensasjon fra regulert takform omgjøres og det 
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fattes følgende nytt vedtak for den delen av søknaden som gjelder takform: 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad av 20.10.16 om dispensasjon fra reguleringsplanens 
bestemmelser om saltak for tomt 4 i nylig vedtatt reguleringsendring for gnr. 12 bnr. 398, og finner å 
kunne anbefale søknaden.  

Dispensasjonene vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsene det dispenseres 
fra da det ikke er mulig å utlede et entydig formspråk eller bebyggelsesmønster fra omkringliggende 
bebyggelse når det gjelder tak. Boligen plasseres beskjedent i terrenget og vil innordne seg de bygde 
og naturlige omgivelser.  
 
Fordelene med dispensasjonene er klart større enn ulempene da takform viderefører naboenes 
formspråk samtidig som bakenforliggende boliger får bedre utsyn og solforhold.   
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 
 
Før endelig vedtak om dispensasjon fattes, sendes saken på uttale til Fylkesmannen i Rogaland og 
Rogaland fylkeskommune. 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
503509 Oversiktskart Bruvik 
503510 Tegnforklaring 
503511 Utsnitt plankart Bruvik 
503508 Bestemmelser (L)(706205) 
518522 Klage på vedtak gnr. 12 bnr. 398 - Brukviksveien 1 
518523 Bilde 
518524 Perspektivtegninger 
518526 Bilder 
503129 Situasjonsplan 
503131 Fasadetegninger 
503132 Snittegninger 
503127 Dispensasjonssøknad gnr. 12 bnr. 398 - Brukviksveien 1 
503222 Dispensasjon - takutforming, garasjestørrelse og utnyttingsgrad - gnr. 12 bnr. 398 - 

Brukviksveien 1 
523749 Takformer - Grad av utnytting 
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Eigersund kommune 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER 
 

for 
 

Plan nr. 19650003-04 

Boliger Prestegård syd for Kjærlighetsstien gnr/bnr 12/398 mfl.  

 

detaljregulering 
 

 

Bestemmelsene er datert:   11.01.2015 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene:  

Dato for Kommunestyrets vedtak:   
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§1 Planens avgrensing 

Det regulerte planområdet er på kartet vist med reguleringsgrense. 

§2 Reguleringsformål, jfr. Plan og bygningsloven § 12-5 

Formålet med planen er å legge til rette for frittliggende småhusbebyggelse innenfor planområdet. 

1. Bebyggelse og anlegg 

Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse (1111) 

Energianlegg (1510) 

Renovasjonsanlegg (1550) 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  (jfr. pbl §12-5, 2. ledd nr. 2)  

Kjøreveg (2011) 

Annen veggrunn-grøntareal (2019) 

Parkeringsplass (2080) 

3. Grønnstruktur  (jfr. pbl §12-5, 2. ledd nr. 3)  

Naturområde (3020)) 

4. Hensynssoner i reguleringsplan, jfr. pbl § 12-6 

RpSikringssone-Frisikt (140) 

RpFareSone (370) Høyspenningsanlegg 

RpBåndleggingssone (730) Kulturminner 
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§3 Rekkefølgebestemmelser 

1. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal være ferdigstilt før brukstillatelse gis for nye 
bygninger innenfor planområdet. 

2. Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det foreligge situasjonsplan/utendørsplan som viser 
terrengbearbeiding, beplantning, forstøtningsmurer og gjerder. 

3. Beplantning som vist i utendørsplan, skal være opparbeidet senest ett år etter at brukstillatelse 
er gitt. 

4. Felles parkering og renovasjon skal være ferdigstilt før brukstillatelse gis for boliger innenfor 
felt BF3. Beplantning innenfor annen veggrunn-grøntareal skal være ferdigstilt senest ett år 
etter at brukstillatelse er gitt. 

5. Før det gis brukstillatelse for boliger innenfor felt BF3, skal bidrag til oppgradering av lekeplass 
øst for Bruviksveien være sikret opparbeidet eller det innbetales et avtalt beløp til kommunen 
som skal avsettes til fond. Oppgraderingen skal stå i rimelig forhold til tiltaket innenfor delfeltet. 

6. Før det gis igangsettingstillatelse for nye boliger innenfor planområdet, skal det foreligge en 
plan for trafikksikring i anleggsfasen med tanke på myke trafikanter. 

§4 Generelle bestemmelser/Fellesbestemmelser 

1. Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i 
form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc., 
skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om kulturminner av 
9.juni 1978 nr.50 (Kulturminneloven) § 8. 

2. Utgraving og planering av terreng skal begrenses til det absolutt nødvendige for den 
bygningen som skal oppføres på tomten. Fyllinger skal tilpasses eksisterende terreng, 
pålegges jord og beplantes. 

3. Gjerder og forstøtningsmurers utførelse og høyde mot vei og mot nabo, skal godkjennes av 
gjeldende myndighet. Forstøtningsmurer knyttet til terrengbearbeiding skal utføres som 
natursteinmur eller annen mur av høy kvalitet, tilpasset omgivelsene. Mur i betongstein tillates 
ikke. Murer mot kommunale veier skal være i naturstein i den grad det er mulig. 

4. Bratte skrenter og stup i direkte tilknytning til boliger skal sikres med gjerde eller tilsvarende 
tiltak for å forhindre fallulykker. 

5. Eiendomsgrense skal følge formålsgrenser hvor det er hensikten. 

6. Tekniske føringer skal legges i grunnen. 

§5 Bebyggelse og anlegg – Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse (1111), BF1 og 
BF2 

1. Innenfor delfeltet tillates det oppført frittliggende småhusbebyggelse med inntil to fulle etasjer 
pluss kjeller og loft. Takoppbygg tillates ikke. Nedskjæringer eller vinduer i takflaten, unntatt 
takluker, tillates ikke. 

2. Tillat maksimalt bebygd areal (alle bygg på tomta, iberegnet parkeringsareal) er % BYA = 35 
%. Gesimshøyden må ikke være over 7 meter og mønehøyden ikke over 9 meter. For en-
etasjes hus må gesimshøyden ikke være over 4 meter. 

3. Det tillates etablert inntil 2 parkeringsplasser innenfor egen eiendom. Det skal avsettes areal 
til 1 garasje/carport pr. eiendom. I tillegg skal det etableres 2 sykkelparkeringsplasser pr. 
boenhet innenfor egen eiendom, hvorav minimum halvparten skal være overdekket. 

4. Gjeldende myndighet kan tillate at det innredes forretninger eller annen næringsvirksomhet 
dersom dette ikke er til ulempe for beboerne i området. 

5. Unntak fra bestemmelsenes § 6.1 og § 6.2, kan hvor særlige grunner taler for det, tillates av 
gjeldende myndighet innenfor rammen av plan- og bygningsloven samt til enhver tid gjeldende 
kommuneplan. 
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§6 Bebyggelse og anlegg – Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse (1111), BF3 

1. Innenfor BF3 tillates oppført 4 eneboliger med inntil to fulle etasjer pluss kjeller og loft. Det 
tillates en boligbygning samt en garasje pr eiendom (regulerte tomtegrenser) innenfor BF3. 

2. Tillat maksimalt bebygd areal er % BYA = 35 % per eiendom iht. regulerte eiendomsgrenser 
innenfor BF3. Boliger skal ha inngangsplan på kote som angitt i plankart innenfor toleranse +/- 
1,0 meter. Maks tillatt mønehøyde er 9 m og maks tillatt gesimshøyde er 7 m over overkant 
ferdig gulv for inngangsplan. 

3. Det tillates 1 parkeringsplass på egen eiendom samt 0,5 parkeringsplass innenfor felles 
parkeringsareal f_P. I tillegg skal det etableres to sykkelparkeringsplasser pr. boenhet 
innenfor egen eiendom, hvorav minimum halvparten skal være overdekket.  

Parkering innenfor egen eiendom tillates løst i garasje eller carport med inntil BYA = 25 m2 pr 
bolig. Garasjen tillates oppført som frittstående bygning og/eller integrert i boligens hovedform. 
Maksimalt tillatt byggehøyde for garasjen er 3,5 m over gjennomsnittlig tilgrensende terreng. 

4. Garasjer, carporter, boder, balkonger og terrasser tillates oppført utenfor byggegrenser, men 
ikke nærmere enn 5 meter fra kant kjørebane for Varbergveien og Bruviksveien. 

5. Bygninger innenfor formål BF3 skal utføres med tre som hovedmateriale og fargesettes i 
samklang med omkringliggende bebyggelse. Tak for boligbygg skal utformes med skrå 
takflater med møneretning som angitt på plankart. 

6. Krav til lekeareal ved utbygging innenfor BF3 skal løses som bidrag til eksisterende lekeplass 
øst for Bruviksveien. Lekeplassen skal opparbeides i tråd med en enhver tid gjeldende forskrift 
slik at terrenget skal være planert, gruset og det skal etableres minimum huskestativ, plattform 
med rutsjebane, sandkasse og benk. 

§7 Bebyggelse og anlegg – Energianlegg (1510)  

1. Innenfor området tillates det oppført trafo. 

§8 Bebyggelse og anlegg – Renovasjonsanlegg (1550), f_R  

1. Renovasjonsanlegg, f_R, er felles for boliger innenfor felt BF3. 

2. Innenfor formålet tillates etablert oppstillingsplass for renovasjonsutstyr knyttet til 
husholdningsavfall. 

§9 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Kjøreveg (2011), o_KV 

1. Kjøreveg, o_KV er offentlig.  

§10 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Kjøreveg (2011), f_KV1 og f_KV2 

1. Kjøreveg f_KV1 er felles for eiendom gnr./bnr 12/425, 12/544, og/eller framtidige parseller av 
disse. 

2. Kjøreveg f_KV2 er felles for boliger innenfor felt BF3. 

§11 Annen veggrunn – Grøntareal (2019), f_AVG 

1. Annen veggrunn – grøntareal f_AVG er felles for boliger innenfor felt BF3. 

§12 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Parkeringsplass (2080), f_P 

1. Parkeringsplass f_P1 er felles for boliger innenfor BF3.  

2. Parkeringsplassen skal opparbeides med 2 parkeringsplasser. 

§13 Grønnstruktur – Naturområde (3020), o_N 

1. Naturområde o_N er offentlig. 

2. Innenfor naturområde er varige inngrep ikke tillatt. 
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§14 Hensynssoner i reguleringsplan, RpFareSone (370) Høyspenningsanlegg 

1. Innenfor faresone tillates ikke etablert rom for varig opphold. 

§15 Hensynssoner i reguleringsplan, RpSikringssone-Frisikt (140) 

1. Innenfor frisiktsone skal det ikke være sikthindringer mellom 0,5 m og 3,0 m over 
kjørebanenivå. 

2. Enkelstående trær, stolper og liknende, som ikke er sikthindrende, tillates innenfor 
frisiktsonen. 

§16 Henssynssoner i reguleringsplan, RpBåndleggingssone (730) Båndlegging etter lov om 
kulturminner 

1. Innenfor hensynssone for båndlegging etter lov om kulturminne, finnes det et automatisk freda 
kulturminne med ID 65397. Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som kan skade, ødelegge 
eller utilbørlig skjemme kulturminnet eller foreta noen form for fysiske inngrep i området, jf. 
Kulturminnelovens §§ 3 og 8. Eventuelle tiltak innenfor området må på forhånd avklares med 
kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner §§ 3 og 8. Fortrinnsvis bør slike tiltak 
fremmes i form av en reguleringsendring. 

 

Eigersund kommune xx.xx.20xx 

Rev.:  

Siste rev.:  

Utarbeidet av: Rambøll 
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46 / GRAD AV UTNYTTING / KAP. 4 

For bygninger som skal oppføres i skrånende terreng 

bør bestemmelsene om maks høyde referere seg til 

planert terreng og ikke planert terrengs gjennom-

snittsnivå.

For bygning som går gjennom et kvartal, for hjørne-

bygninger, bygninger med meget stort areal og 

 byg ninger med uvanlig takform, bestemmer kom munen 

hvilke høyder som skal benyttes.

Fastsetting av møne og gesims for 
 mindre bygninger
Hovedregelen er at gesimshøyde er høyden til 

 skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflatens 

ytre tekking. Mønehøyden er normalt høyden mellom 

to skrå flater. 

Der takflaten ikke har en tradisjonell saltaksform, 

valmtak e.l., så regnes mønehøyden til takets høyeste 

punkt. Dette gjelder for eksempel buetak, foldetak, 

sagtak og shedtak.

Regelverket slik det har blitt praktisert har imidlertid 

fått noen utilsiktede virkninger. Dette gjelder spesielt 

altan i skrå flate (gjelder også vertikalstilte vindu i skrå 

takflater), to takflater og forskjellige former for tak-

oppbygg av mer teknisk karakter. 

Figur 4-9 Møne og gesims 

på ulike takformer Figur 4-10 Matrise for fastsetting av gesims

Figur 4-9 i Tak med altan i skrå flate Figur 4-9 j Saltak med tverrfløyFigur 4-9 i Tak med altan i skrå flat

Figur 4-9 k Saltak med tverrfløy 

og ulik gesims

Figur 4-9 g Tak med ark

Figur 4-9 l To flate takflater

Figur 4-9 m Flatt tak med takopp-

bygg eller inntrukket toppetasje

Figur 4-9 h Tak med takopplett

Figur 4-9 d Pulttak

Figur 4-9 a Valmtak

Figur 4-9 e To takflater

Figur 4-9 d Pulttak

Figur 4-9 f Tak med kobbhus

Figur 4-9 b Saltak

Figur 4-9 c Mansardtak
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Saksnummer Utvalg Møtedato 
057/17 Planteknisk utvalg 21.03.2017 
 
 
Klage - bruksendring og fasadeendring gnr. 46 bnr. 660 - Omar Atayee, 
Gamleveien 46 
 
Sammendrag: 
Det ble i mai 2015 avdekket at det var gjennomført tilbygging på og bruksendring i Gamleveien 46, 
gnr. 46 bnr. 660, uten nødvendig tillatelse. 
Planteknisk utvalg fattet den 14.06.16 vedtak om pålegg om tilbakeføring av byggearbeidene. 
Vedtaket er påklaget. Planteknisk utvalg fant den 23.08.16 ikke grunn til å ta klagen til følge. Saken 
ligger nå til avgjørelse hos Fylkesmannen i Rogaland. 
 
Tiltakshaver søkte om ettergodkjenning av de utførte arbeidene samt garasje i skriv mottatt her 
20.07.16. Fullstendig søknad ble mottatt her 02.09.16.  
 
Planteknisk utvalg fattet den 13.12.16 som sak PTU-305/16 vedtak om tillatelse med unntak av 
garasje, tilbygg mot syd, terrasse mot øst og én dør i underetasje . 
 
Vedtaket er påklaget den 23.01.17, supplert i skriv av 02.02.17. 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage av 23.01.17, supplert i skriv av 02.02.17 på vedtak om 
avslag om garasje, tilbygg mot syd, terrasse mot øst og dør i underetasje på bolig på eiendommen 
gnr. 46 bnr. 660, men har funnet at klagen ikke omtaler forhold som ikke var kjent og vurdert på 
vedtakstidspunktet. 

Vedtak PTU-305/16 av 13.12.16 opprettholdes. 

Klagen videresendes Fylkesmannen i Rogaland for avgjørelse. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven § 33. 

 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
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Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 
Saksgang: 
Planteknisk utvalg kan opprettholde eller omgjøre sitt tidligere vedtak. Dersom vedtaket 
opprettholdes, sendes det til Fylkesmannen i Rogaland for avgjørelse. 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
PTU-166/16 av 14.06.16: 
Planteknisk utvalg pålegger hjemmelshaverne for gnr. 46, bnr. 660, Gamleveien 46 følgende: 

·          Enten å tilbakeføre bygningen til en tilstand som er tilnærmet lik det den var før de 
søknadspliktige byggearbeidene ble påbegynt. Dette gjelder både tilbyggingen og 
bruksendringen i kjelleren, eller 
·          Sende inn en komplett søknad om tillatelse til tiltak for allerede utførte tiltak, inkl. 
bruksendring.  

 
Fristen for å etterkomme pålegget er 8 uker etter at endelig vedtak i saken foreligger. Dersom 
pålegget ikke er etterkommet innen fristen, ilegges en tvangsmulkt i form av dagmulkter på kr. 350,- 
per kalenderdag fra fristens utløp til pålegget er fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Et slikt pålegg 
kan følges opp med forelegg som har samme rettsvirkning som en rettskraftig dom.  
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 32-3, 32-5 og 32-6.  
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
PTU-198/16 av 23.08.16: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Omar Atayee datert den 11.07.16 og 12.07.16 på 
vedtak i Planteknisk utvalg den 14.06.16, sak 166/16. Utvalget har etter en samlet vurdering kommet 
til at klager ikke gis medhold. Begrunnelsen er at klagen ikke inneholder nye og vesentlige momenter 
som ikke var kjent og vurdert da det vedtaket det klages over ble fattet. 
 
Kravet fra Omar Atayee om at kommunen skal dekke utgiftene hans til søknadsprosessen, tegninger, 
nabovarsler og så videre avslås. Begrunnelsen er at flere tiltak som er gjort i og på bolighuset i 
Gamleveien 46 er søknadspliktige.  
 
Vedtaket i Planteknisk utvalg sak 166/16 den 14.06.16 opprettholdes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven §§ 28-36. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 
 
Tiltakshaver har klagerett på den delen av vedtaket som gjelder avslag på kravet om å få dekket sine 
kostnader. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
PTU-305/16 av 13.12.16: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad av 19.08.16 og det fattes følgende vedtak: 
1. Bruksendring av kjeller- og loftsareal fra tilleggsdel til hoveddel tillates som omsøkt. 
Det gis samtidig tillatelse til å fravike krav til ventilasjon i loftsetasje siden våtrom har forsert 
ventilasjon, jamfør TEK10 § 13-1. Det vektlegges at rommene i loftsetasjen ikke vil være 
hovedsoverom og bad/wc. Den omsøkte bruken medfører et mer arealeffektivt boligbygg. 
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2. Tilbygg mot øst på ca. 2 m² tillates som omsøkt. 

3. Tilbygg mot sør på ca. 9 m² tillates ikke. Tilbygget har ikke tilstrekkelig gode kvaliteter etter pbl. § 
29-2 i seg selv og i forhold til omgivelsene da forlengelsen av eksisterende tilbygg utover 
bygningskroppen fremstår forstyrrende og bryter med bygningskroppens oversiktlige volumer. Videre 
fremstår tilbyggets takutforming som særlig uheldig da nordsiden av tilbygget fremstår med en 
dominerende flate som skyves inn i synsfeltet på en unaturlig måte. Tilbygget fremstår i det hele som 
et tilfeldig utspring uten tanke for bygningens eksisterende uttrykk og proporsjoner. Atkomst fra 
hovedetasje til underetasje kan skje for eksempel ved at tidligere innvendig trappeløp blir satt opp 
igjen. 

4. Fasadeendringer tillates med unntak av dør til oppholdsrom på vestfasaden i underetasje. Omsøkte 
fasadeendringer medfører at bygningens fasade splittes opp på en måte der de forskjellige 
ytterdørene ikke har en sammenheng med hverandre. Oppført veranda bidrar også til å dele opp 
bygningskroppen i enheter. Til sammen medfører disse endringene at eneboligen fremstår som en 
flermannsbolig. Tiltaket strider derfor mot pbl. § 29-1 om at det arkitektoniske uttrykket skal være i 
samsvar med sin funksjon som enebolig. 

5. Veranda tillates som omsøkt på vilkår at dører nevnt i punkt 4 ikke tillates.  
 
6. Omsøkte garasje med utkjørsel avslås grunnet trafikale forhold og sikt. Det er allerede en utkjørsel. 

7. Terrasse mot øst avslås da den plasseres i konflikt med regulert byggegrense i plan. Tiltaket strider 
dermed med arealplan. Terrassen vil komme for nær vegen og vil medføre at bygningen som sådan 
henvender seg i større grad mot veg. Byggegrensen er imidlertid fastsatt for å skape avstand til 
vegen. En kan dermed ikke umiddelbart se at at vilkårene for dispensasjon er til stede. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2, 21-4, 31-2 (4) og reguleringsplan 
for Havsø. 

Votering: 
Løynings forslag om å avslå garasje (nytt punkt 6) vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer for 
rådmannens innstilling punkt 6 (FRP+Per Arne Sandvold,KRF+SP). 
Vedtaket er for øvrig enstemmig vedtatt. 
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
For eiendommen gjelder reguleringsplan for Havsø, vedtatt av kommunestyret 05.10.53. 
 
De fleste arbeidene er allerede gjennomført. De omsøkte tiltakene må imidlertid vurderes som om 
de ikke er gjennomført.  
 
Klagen omtaler flere forhold og er delt opp i samsvar med vedtakets oppstilling av vurderingstema:  
Oppholdsrom på loft 
Klager opplyser at salgsoppgaven for boligen viste fem soverom i boligen. Klager aksepterer derfor 
ikke begrensninger i bruken av soverommene på loftet. 
 
Tilbygg mot sør 
Klager er enig med kommunen at tilbygget ikke har gode visuelle kvaliteter, men har behov for 
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tilbygg mot sør. Han ønsker derfor å beholde et tilbygg, men foreslår forskjellige utforminger på det. 
Videre trodde han det ikke var søknadspliktig å oppføre tilbygg. Tilbygget var ifølge klager en 
midlertidig løsning. Klager ønsker også at pålegget om riving stilles i bero til det søkes om nytt 
tilbygg. 
 
Dør i underetasje 
Klager mener det bør tillates å sette inn «hoveddør» som verandadør siden han fikk kjøpt en slik dør 
rimelig samtidig som en hoveddør vil fremstå mer solid og avskrekkende med tanke på innbrudd. Det 
må også legges vekt på at dørene vender mot boligens hage.  
 
Terrasse/veranda mot vest 
Klager legger til grunn at veranda mot vest er godkjent som omsøkt. 
 
Garasje 
Klager mener eksisterende garasje er liten (ca. 17 m² ) og ikke tilfredsstiller dagens behov og 
standard. Det er ikke mulig å uvide eksisterende garasje på grunn av stedlige forhold. Klager har en 
stor familie og det er derfor behov for større garasje. 
Videre mener klager at hensyn til trafikksikkerhet blir ivaretatt siden avkjørsel plasseres slik at den 
ivaretar krav til frisiktsoner for Gamleveien. Klager mener også det ikke finnes noe forbud mot å ha 
to avkjørsler fra en eiendom. 
Det vises også til garasje tillatt på Gamleveien 47 B (omtalt som Gamleveien 49 i klagen). Denne 
garasjen ivaretar ikke krav til frisiktsone og der påberopes derfor usaklig forskjellsbehandling. 
 
Terrasse mot øst 
Klager mener trappen er nødvendig for atkomst til boligen. Terrassen skal ifølge klager forlenges over 
eksisterende trapp. 
Det vises for øvrig til gateløpet i Gamleveien sør for omsøkt bolig som viser boliger plassert rett i 
vegen. 
 
Rådmannens vurderinger: 
Vedtaket ble sendt ut 02.01.17. Tiltakshaver påklaget vedtaket den 23.01.17. Klagen er dermed 
rettidig og tas til behandling. Fullstendig klage ble mottatt 02.02.17. 
 
Vedrørende oppholdsrom på loft 
Rådmannen kan ikke se det er klagerett på dette punktet. Rommene på loftet er tillatt brukt som 
soverom. Det ligger ingen nærmere begrensninger i tillatelsen. 
For øvrig skal det nevnes at det ikke har selvstendig betydning hvordan et areal ble omtalt av en 
megler/takstmann i forbindelse med eiendomsoverdragelse. Markedsføringen av en bolig har ingen 
direkte relevans med boligens forhold til plan- og bygningsloven. 
 
Vedrørende tilbygg mot sør 
Det er noe uklart for Rådmannen hvorvidt denne delen av vedtaket påklages. At klager skisserer 
alternative utforminger på tilbygget taler for at skrivet ikke skal forstås som en klage. På den andre 
side fremholdes det at klager mente tilbygget ikke er søknadspliktig og at han ikke vil rive det før det 
er funnet en annen løsning på utformingen. Rådmannen finner ut fra klagers anførsler, sakens 
historikk samt manglende fremdrift i prosessen, at det er mest hensiktsmessig å anse skrivet som en 
klage på avslaget på omsøkt tilbygg.  
Omsøkt tilbygg har etter Rådmannens syn uheldige visuelle kvaliteter fordi det bryter ut av 
eksisterende tak på en måte som forstyrrer og bryter opp bygningens linjer og volumer uten at det 
fremstår gjennomtenkt og begrunnet. Dette gjelder både mot nord, sør og øst.  
For øvrig er tilbygget åpenbart søknadspliktig og ble i alle tilfelle oppført før lovendringen som trådte 
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i kraft 01.07.15 da noen flere tiltak ble unntatt søknadsplikt. 
Videre må det være opp til tiltakshaver å utferdige en fullstendig søknad om tilbygg dersom det 
skulle være ønskelig. Kommunen skal ikke prosjektere tiltak, men kontrollere omsøkte tiltak mot 
bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. 
 
Vedrørende dør i underetasje 
Rådmannen viser til vurdering i tidligere saksfremlegg og fremholder igjen at boligen fremstår mer 
som en flermannsbolig med svalgang enn en enebolig. Bruk av ytterdør åpenbart beregnet for 
atkomst til en boenhet forsterker denne fremtoningen.  
 
Vedrørende veranda/terrasse mot vest 
Det ble gitt tillatelse til omsøkt terrasse mot vest og det er derfor ikke klagerett på denne delen av 
vedtaket. 
 
Vedrørende garasje 
Rådmannen skal påpeke at vedtaket om avslag er sparsommelig begrunnet. Omsøkt garasje viser at 
kommunens normer for frisiktsoner er ivaretatt. Videre er ikke antall atkomster til eiendom omtalt i 
reguleringsplan eller i kommunens vegnormer. Dessuten er kommunens dispensasjonspraksis når det 
gjelder garasjer lempelig. Det bør også tale for dispensasjon at lovgiver nå anser en 50 m² garasje 
som så tilforlatelig at det ikke lenger er søknadspliktig. 
 
På den andre siden vil en frittliggende garasje forsterke boligens fremtoning som en flermannsbolig.  
Selv om det ikke er en ideell løsning med tanke på manøvrering av bil, kan eksisterende garasje 
utvides mot sør slik at tiltakshavers behov kan løses på annen måte enn omsøkt. Rådmannen mener 
en slik løsning bør kunne tillates dersom det søkes om.  
 
Hva gjelder anførselen om usaklig forskjellsbehandling skal det bemerkes at tiltaket ble tillatt med en 
frisiktsone som forutsetter at mur mot nord fjernes. Boligen er fortsatt under oppføring og det 
forutsettes at tiltaket oppføres i samsvar med tillatelse. 
Rådmannen kan derfor ikke se at anførselen kan føre frem. 
 
Vedrørende terrasse mot øst 
Rådmannen kan ikke se at terrassen er nødvendig for atkomst til boligen. Atkomst kan løses på 
annen måte enn ved å bygge i den regulerte byggegrensen. I alle tilfelle strider plasseringen mot 
byggegrensen og kan ikke tillates uten dispensasjon fra planen. Det er ikke søkt om slik dispensasjon. 
 
Hva gjelder omkringliggende bebyggelse skal det bemerkes at vedlegget viser gateløpet på et sted 
der reguleringsplanen for Egersund sentrum gjelder. Denne delen er betydelig eldre enn omsøkt 
eiendom og det fremstår ikke så relevant for den nyere bebyggelsen fra krysset ved Gamleveien – 
Lundeveien. 
 
Rådmannen skal avslutningsvis opplyse at tiltakshaver har søkt om redusert behandlingsgebyr. 
Kommentarer vedrørende gebyrer i klagen omtales derfor ikke her. Det er i alle tilfelle ikke klagerett 
på utlignelse av gebyr. Det vil likevel være klagerett på et avslag på søknaden om redusert 
behandlingsgebyr. Denne søknaden behandles som egen sak. 
 
Klagen omtaler ellers ingen forhold som ikke er vurdert i tidligere saksfremlegg. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at klagen  
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Universell utforming: 
Ivaretas i detaljprosjekteringen. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen av betydning for rettsanvendelsen. 
 
Naturmangfold: 
Tiltaket vil ikke ha påviselige konsekvenser for naturmangfoldet da området inngår i ordinært 
bystrøk. Det er ikke registrert utvalgte naturtyper, rødlistearter eller andre særegne økosystemer i 
området. 
 
Alternative løsninger:  
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage av 23.01.17, supplert i skriv av 02.02.17 på vedtak om 
avslag om garasje, tilbygg mot syd, terrasse mot øst og dør i underetasje på bolig på eiendommen 
gnr. 46 bnr. 660, og har funnet at klagen kan tas til følge. 

Vedtak PTU-305/16 av 13.12.16 omgjøres med den følge at det fattes nytt vedtak for følgende deler 
av søknaden mottatt her 20.07.16: 

· … 
· … 

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven § 33 og plan- og bygningsloven § 21-4. 

 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
500327 Oversiktskart gamleveien 
498924 Utsnitt plankart Gamleveien 
498923 Bestemmelser Havsø 
518249 Klage på avgjørelse i sak vedrørende gnr. 46 bnr. 660 - Gamleveien 46 
483108 Situasjonskart 
498926 Reviderte tegninger 
503953 Ny behandling - dispensasjon/bruksendring, tilbygg, fasadeendring og garasje - 

gnr. 46 bnr. 660 - Omar Atayee, Gamleveien 46 
481515 Vedrørende nabovarsel, bruksendring og fasadeendring gnr. 46 bnr. 660 - Omar 

Atayee, Gamleveien 46 
483105 Dispensasjonssøknad 
483112 Vedlegg til søknad 
483523 Kommentarer til naboinnsigelser 
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Saksnummer Utvalg Møtedato 
058/17 Planteknisk utvalg 21.03.2017 
 
 
Søknad om dispensasjon - deling av grunneiendom for oppretting av 
parkeringsplasser -  gnr. 7 bnr. 1  - Harald Magne Leidland, Leidland 
 
Sammendrag: 
Dalane Kreditt og Tomteutvikling AS søker på vegne av Harald Magne Leidland ved skriv mottatt den 
20.01.17 om tillatelse og dispensasjon for deling av eiendommen gnr. 7 bnr. 1 for oppretting av ny 
grunneiendom med areal ca. 650m2. Det søkes om dispenasjon fra Landbruk-, natur- og 
friluftsformål i kommuneplanens arealdel for deling til parkeringsformål til fritidsbebyggelse i 
området, samt reguleringsplankrav i kommuneplanbestemmelsenes § 1.2 for deling i uregulert 
område.   
 
Naboene er varslet og det foreligger ikke nabomerknader. 

 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Vedtak etter plan- og bygningsloven: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra Harald Magne Leidland for deling av 
eiendommen gnr. 7 bnr. 1 for oppretting av grunneiendom til parkeringsformål til fritidsbebyggelse, 
samt kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser for området, og har etter en konkret 
vurdering funnet å måtte avslå søknaden om oppretting av grunneiendom til parkeringsformål. 
 
Hensynene bak arealformål landbruk-, natur- og friluft i kommuneplanens arealdel samt 
reguleringsplankravet i kommuneplanbestemmelsenes § 1.2 blir «vesentlig tilsidesatt» ved 
oppretting av ny grunneiendom til parkeringsformål. Det legges særlig vekt på at omsøkt areal inngår 
som landbruksareal i et langsiktig perspektiv. Oppretting av en fritt omsettelig tomt vil på kortere 
eller lengre sikt kunne føre til konflikter med fremtidig bruk av området til landbruk. Det vises også til 
at kommuneplanens arealdel er vedtatt etter en bred og offentlig høringsprosess, der hensynene bak 
planen er vurdert nøye. Saken må ses i en større sammenheng og eventuelt løses gjennom en 
utarbeidelse av reguleringsplan for området. Det er ikke vist til klare og spesifiserte fordeler for 
dispensasjon som ikke kan påberopes av flere. Det legges særlig vekt på Fylkesmannen i Rogalands 
fraråding av at det gis dispensasjon. Fordelene med delingen er dermed heller ikke «klart større» enn 
ulempene etter en samlet vurdering. 
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Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel, og plan- og bygningsloven §§ 11-6 og 
19-2. 
 

Vedtak etter jordloven: 
Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknikk avslår søknad fra  Harald Magne Leidland om fradeling av 
en parsell på ca. 650 m2  fra eiendommen gnr./bnr. 7/1 for oppretting av grunneiendom til 
parkeringsformål i medhold av  § 9 og 12 i jordloven. Begrunnelse fremgår av saksutredningen. 
 
 

 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 
Saksgang: 
Planteknisk utvalg avgjør saken. Det er klagerett på vedtaket. 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
Sak om bruksendring av areal på eiendommen gnr. 7 bnr. 1 fra landbruk til parkeringsplass til 
fritidsbebyggelse var til behandling hos Planteknisk utvalg den 22.09.15 som sak PTU 182/15. 
Følgende vedtak ble fattet: 
 
PTU-182/15 vedtak: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Jan Skåra om tillatelse til bruksendring av 2. etasje i 
bygg på eiendommen gnr. 7 bnr. 733 fra naust/redskapsbod til fritidsbolig og søknad om 
dispensasjon for anlegging av parkeringsplass på eiendommen gnr. 7 bnr. 1, reguleringsplan for 
Leidland gnr. 7 bnr. 65 med tilhørende bestemmelser, samt kommuneplanens arealdel med 
tilhørende bestemmelser for området, uttale i saken fra jordbrukssjefen og Fylkesmannen i Rogaland, 
og finner etter en samlet vurdering å kunne gi dispensasjon. 
 
Hensynene bak Landbruk-, natur- og friluftsliv (LNF) i kommuneplanens arealdel blir ikke 
«vesentlig tilsidesatt», da anlegging av parkeringsplass til fritidsboligformål gjelder et mindre 
areal på60m2. 
 
Fordelene med dispensasjonen er «klart større» enn ulempene etter en samlet vurdering, da 
anlegging av parkeringsplass er i samsvar med reguleringsplanens bestemmelse om at det 
skalanlegges parkeringsplass for fritidsboligene i umiddelbar nærhet til reguleringsplanområdet. Det 
vises også til at reguleringsplan for Leidland gnr. 7 bnr. 65 er vedtatt etter vedtakelsen av 
kommuneplanens arealdel. Det vises også til at anlegging av parkeringsplass gjelder et mindre areal 
på60m2. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§11-6, 12-4, 19-2, reguleringsplan for 
Leidland gnr. 7 bnr. 65 m.fl. og kommuneplanens arealdel. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
Gjeldende plangrunnlag: 
For området gjelder kommuneplanens arealdel, vedtatt av kommunestyret 06.06.11. Omsøkt areal er 
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i planen vist med formål Landbruk, natur og friluft.  
 
Etter kommuneplanbestemmelsenes § 1.2 kan deling ikke skje før det er utarbeidet reguleringsplan. 
 
For området med nausthytter gjelder reguleringsplan for Leidland, vedtatt av kommunestyret 
30.01.11.  
 
Etter reguleringsbestemmelsene skal det for fritidsbebyggelsen være minst 1,5 parkeringsplass per 
fritidsbygg innenfor planområdet eller i umiddelbar nærhet av dette. 
 
Vedtatt kommuneplan er etter plan- og bygningsloven § 11-6 juridisk bindende for fremtidige tiltak. 
Fravik kan gjøres etter reglene om dispensasjon i plan- og bygningsloven kapittel 19.  
 
Dalane Kreditt og Tomteutvikling AS søker på vegne av Harald Magne Leidland ved skriv mottatt den 
20.01.17 om tillatelse og dispensasjon for deling av eiendommen gnr. 7 bnr. 1 for oppretting av ny 
grunneiendom med areal ca. 650m2. Det søkes om dispensasjon fra Landbruk-, natur- og 
friluftsformål i kommuneplanens arealdel for deling til parkeringsformål til fritidsbebyggelse i 
området, samt reguleringsplankrav i kommuneplanbestemmelsenes § 1.2 for deling i uregulert 
område.   
 
Naboene er varslet og det foreligger ikke nabomerknader. 

Gnr./bnr. 7/1 består av  7,2 dekar med fulldyrket jord, 2,4 dekar med innmarksbeite, 8,3 dekar med 
skog og 80,9 dekar med annet areal.   Jordbruksarealet på gnr./bnr. 7/1 leies av Hilde Terese Larsen 
Tønnesen som eier gnr./bnr. 84/3.   

Arealet som søkes fradelt består av innmarksbeite.   Arealet ligger tett opptil regulert område for 
boliger  - Leidland – gnr./bnr. 7/65 mfl.  

 
Dispensasjonssøknaden er begrunnet med følgende: 
Tiltaket består i å dele fra en liten parsell langs Sprælesandveien til parkering for nausthytter 
beliggende i Raudestadbukten. 
 
Det omsøkt areal ligger i et område med kjerr og stein, og er ikke benyttet til beitemark. Parsellen 
skal selges, og være et sameie av nausteiere i Raudestadbukten. 
 
Tiltaket vil gjøre at en får orden på parkeringsproblematikken i området. 
Den omsøkte parsell er så liten, og ligger i et område inn til Sprælesandveien som ikke er dyrket mark 
at det ikke vil gå ut over beitemark. 
Kostnadene med å lage reguleringsplan vil ikke stå i stil med tiltaket.  
 
Oversendelsesskriv fra Dalane Kreditt og Tomteutvikling AS: 
Fradelingen består i å dele fra en parsell som ligger langs Sprælesandveien. Parsellen skal selges til 
Reidun Leidland, Jan A. Skåra, Wenche Dybing, Helge Åse og Aksel Nodland, som alle har nausthytte i 
Raudestadbukta. De skal benytte parsellen til parkeringsplass. 
 
Jan A. Skåra leier i dag en parsell i området (P1). Da han i sin tid flyttet fra Leidland og fikk behov for 
parkeringsplass tok han kontakt med både kommune og landbruksmyndighet og ble anbefalt 
ovennevnte plass da dette var det areal som var minst egnet til landbruk på eiendommen til Harald 
Leidland. Parkeringsforholdene til nausthyttene i Raudestadbukta er svært dårlige, og en ville med 
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denne løsning fått ordnede parkeringsforhold både for hjemmelshavere og besøkende. 
 
Jeg har vært i kontakt med Espen Hyggen i Eigersund kommune hva gjelder avkjøring.  
Han hadde ikke noen innvendinger mot tiltaket så lenge en overholdt frisiktslinjen.  
 
Skriv fra Jan A. Skåra den 29.04.15 i forbindelse med bruksendring av areal til parkeringsplass 
(utdrag): 
Iflg. reguleringsplan for området på Leidland fremgår det at: 
Det skal være minst 1,5 parkeringsplass per fritidsbygg innenfor planområdet eller i umiddelbar 
nærhet av dette. 
 
Da jeg begynte planleggingen av den ombygde bolig i Grøne Bråden startet jeg å undersøke 
muligheten for parkeringsplass til sjøbua hos grunneiere i nærheten. Jeg benyttet med av Advokat 
Brian Skjefrås for å få dette korrekt fra begynnelsen. Etter undersøkelser både hos kommunen og hos 
landbruksmyndighetene ble anbefalingen at jeg skulle leie det areal som var minst egnet til 
landbruksformål hos Harald Leidland. Kontrakt på leie av dette areal ble inngått 26.10.2012 og ble 
sendt til tinglysning. På grunn av «band på eiendommen gnr. 7 bnr. 1» grunnet planlagt utbygging av 
Leidlandshagen boligfelt ble ikke tinglysning av kontrakten mulig før i november 2014. Kontrakten er 
tinglyst. Jeg vedlegger foto av det aktuelle arealet som delvis er en my og har alldri vært 
jordbruksareal. Nærmeste nabo vil være en trafokiosk. Det er helt uforståelig for meg at dette arealet 
er brukt til beiteareal. 
Arealet som er valgt er valgt etter samtaler med Eigersund kommune.  
 
Uttale i saken fra Fylkesmannen i Rogaland den 14.02.17: 
Saken gjelder søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for fradeling av et areal på ca 300 m2 fra 
landbrukseiendommen gnr. 7, bnr. 1. Arealet ligger som LNF-område i kommuneplanen, og er tenkt 
brukt til parkering for eierne av fem nausthytter i Raudestadbukta. 
 
Fylkesmannen er enig i den foreløpige vurderingen til rådmannen i Eigersund kommune. Omsøkte 
areal er LNF-område og registrert som innmarksbeite i arealressurskartet AR5. Det er uheldig å ta i 
bruk dette arealet til parkering for fritidseiendommer, og planformålet blir etter vårt syn «vesentlig 
tilsidesatt», jf. plan- og bygningslovens §19-2. Parkering må sikres i regulert område i tråd med 
reguleringsbestemmelsene. 
 
Fylkesmannen frarår at det blir gitt dispensasjon i denne saken. 
 
Uttale i saken fra Rogaland fylkeskommune den 17.02.17: 
Fylkesrådmannen har vurdert saken som regional myndighet innenfor kulturminnevern.  
 
Ut fra vårt arkiv kan vi ikke se at søknaden og tiltaket vil komme i konflikt med automatisk freda eller 
andre verneverdige kulturminner, og på det grunnlaget har fylkesrådmannen ingen merknad til 
søknaden. 
 
Rådmannens vurderinger: 
Dispensasjonsvurdering: 
 
Kommuneplanens bestemmelser og arealformål fastsetter bruken av arealene i Eigersund kommune 
og er bindende for alle nye tiltak. 
 
Etter plan- og bygningsloven § 19-2 kan kommunen ikke gi dispensasjon dersom hensynene det 
dispenseres fra blir «vesentlig tilsidesatt». Videre må fordelene med tiltaket være «klart større» enn 
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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, 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 LNF-formål og kravet til reguleringsplan blir «vesentlig 
tilsidesatt» ved en deling og oppretting av grunneiendom til parkeringsformål på eiendommen gnr. 7 
bnr. 1.  
 
Omsøkte parsell er i kommuneplanen avsatt til landbruksformål, for at disse interessene skal sikrees i 
et langsiktig perspektiv. Etter plan- og bygningsloven formålsbestemmelse i § 1-1 skal det legges vekt 
på brede samfunnsinteresser og en bærekraftig utvikling for fremtidige generasjoner. 
 
Omsøkte fradeling vil her medføre at fradelte 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. 
 
Deling kan gjøre at det oppstår konflikter mellom landbruks- og fritidsbebyggelseinteressene ved 
fremtidig bruk av areal til landbruksformål. 
 
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. 
 
Det er Rådmannens vurdering at saken 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. 
 
Deling til parkeringsformål vil etter Rådmannens skjønn «vesentlig tilsidesette» de hensyn som 
fastsettelse av arealformål LNF og reguleringsplankrav er basert på. Ett av de 2 kumulative vilkårene 
for dispensasjon er dermed ikke oppfylt. 
 
Det er videre et vilkår at fordelene med dispensasjonene må være «klart større» enn ulempene etter 
en samlet vurdering. Det må påvises klare og spesifiserte fordeler for å gi dispensasjon som ikke kan 
påberopes generelt av flere innenfor kommunen. 
 
Rådmannen kan ikke se at det foreligger særskilte grunner for å gi dispensasjon i den foreliggende 
saken. Det fremheves at arealbruk etter kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens 
formålsparagraf skal vurderes i et langsiktig perspektiv, og fravik kan skje gjennom en eventuell 
planendring. Det vises også særlig til statlige rammer og mål som vern av jordbruksarealer. Det vises 
til Fylkesmannen i Rogalands fraråding av at det gis dispensasjon. 
 
 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at søknaden om dispensasjon fra LNF-formål i kommuneplanens arealdel og 
reguleringsplankrav i kommuneplanbestemmelsenes § 1.2 for oppretting av ny grunneiendom avslås, 
da hensynene bak bestemmelsene blir «vesentlig tilsidesatt» og fordelene med dispensasjonene ikke 
er «klart større» enn ulempene etter en samlet vurdering.  
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Rådmannens vurdering 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.” 
 
Det kom endringer i jordloven gjeldende fra 1. juli 2013.  
Ved avgjørelsen av om samtykke til deling skal gis, skal det etter tredje ledd første punktum legges 
vekt på om delingen legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket. Denne 
vurderingen er sentral og er utgangspunktet for vurderingen av søknaden. Synet på hva som er en 
tjenlig variert bruksstruktur i landbruket vil kunne endre seg over tid, og bestemmelsen gjør det 
mulig å ta hensyn til samfunnsutviklingen i området. Dette gjelder for eksempel hvilken bruksstruktur 
som er tjenlig ut fra hensynet til bosetting på landbrukseiendommer og arbeidsmuligheter. 
 
Tredje ledd annet punktum stiller opp de landbruksmessige hensynene som vurderingen skal ta 
utgangspunkt i. I vurderingen inngår blant annet hensynet til vern av arealressursene, om delingen 
fører til en driftsmessig god løsning, og om delingen kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper. 
Dersom disse momentene ikke taler mot deling, skal tillatelse gis.  
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”omsynet til vern av arealressursane”  
Det skal legges vekt på hensynet til vern av arealressursene.  
Formuleringen ”omsynet til vern av arealressursane” gjør det mulig for forvaltningen å treffe en 
avgjørelse som kan hindre at det oppstår enheter som det er vanskelig å drive rasjonelt og 
opprettholde som aktive bruk. Formuleringen gjør det også mulig å hindre oppdeling av arealene 
som gjør det vanskelig å nekte senere omdisponeringer. Vernet gjelder de ressurser som tilhører 
landbrukseiendommen.  
 
Begrepet ”arealressurser” omfatter ulike ressurser enten de består av jord, skog, bygninger eller 
retter, og er hentet fra jordloven § 1. Begrepet omfatter også ressurser som kan komme til nytte i 
forbindelse med virksomhet som naturlig grenser til landbruk, for eksempel turisme eller annen 
tilleggsnæring. Vurderingen må ta utgangspunkt i de langsiktige virkningene for eiendommen og 
inntekten fra den ved å dele fra areal eller bygninger. Det har ikke nevneverdig vekt hva som er 
privatøkonomisk mest lønnsomt for eieren.  
 
Omsøkt parsell er på ca. 650 m2 og består av innmarksbeite. Med hensyn på arealressurser er det 
uheldig om arealet fradeles bruket.  Bruket har kun et jordbruksareal på ca. 9600 m2.   
 
Områder avsatt til LNF-områder bør beholdes av landbrukseiendommer.  
 
”om delinga fører til ei driftsmessig god løysing”  
Det skal legges vekt på om delingen fører til en driftsmessig god løsning.  
Omsøkt deling fører ikke til driftsmessig god løsning. Her er det ikke snakk om å selge resten av 
eiendommen som tilleggsareal.  
 
”om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området”  
En kunne også før lovendringen legge vekt på om den aktuelle delingen førte til drifts- eller 
miljømessige ulemper for landbruket i området. Lovendringen innebærer ingen endring i adgangen 
til å legge vekt på dette hensynet. Formuleringen tar fortsatt sikte på to hovedforhold. Det ene er 
driftsmessige ulemper, det andre er det en kaller miljømessige ulemper. Ved vurderingen må en 
konkret vurdere hvilke ulemper som kan oppstå på eiendommen som deles, men også på andre 
landbrukseiendommer i området.  
 
Parsellen på ca. 650 m2 vil grense inntil jordbruksareal på gårdsbruket gnr./bnr. 7/1.    
Det kan bli  miljømessige ulemper ved delingen. Det blir noen driftsmessige ulemper ved delingen, 
siden parsellen blir mindre.    
 
Andre hensyn, tredje punktum  
Hensynet til kulturlandskapet kan tillegges vekt. Det betyr at det kan tas hensyn til hvordan en 
fradeling vil påvirke landskapsbildet, økologiske sammenhenger og kulturhistoriske verdier. Det kan 
for eksempel være tale om å hindre tap og skader på kulturminner og kulturmark.  
 
Omsøkt fradeling av parsell vi ikke påvirke kulturlandskapet vesentlig negativt.   
 
Formålet med delingsbestemmelsen er fremdeles  å sikre og samle ressursene som grunnlag for 
landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere. Disse viktige nasjonale målene er ført videre i den 
nye bestemmelsen om deling.  Det er viktig å ta vare på ressursene til bruket og ikke dele disse i fra. 
Vilkåret for å kunne tillate deling er ikke oppfylt.  
 
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. 
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Universell utforming: 
Ikke aktuelt i denne saken. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen for Eigersund kommune. 
 
 
 
 
Alternative løsninger:  
Vedtak etter plan- og bygningsloven:  
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra Harald Magne Leidland for deling av 
eiendommen gnr. 7 bnr. 1 for oppretting av grunneiendom til parkeringsformål til fritidsbebyggelse, 
samt kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser for området, og har etter en konkret 
vurdering funnet å gi dispensasjon. 
 
Hensynene bak arealformål landbruk, natur og friluft i kommuneplanens arealdel 
reguleringsplankravet i kommuneplanbestemmelsenes blir ikke «vesentlig tilsidesatt» ved oppretting 
av ny grunneiendom til parkeringsformål, ettersom delingen gjelder et areal som i samsvar med 
reguleringsplan for fritidsbebyggelse på Leidland ligger i umiddelbar nærhet til regulert område, samt 
gjelder et mindre areal på 650m2 som på grunn av beskaffenhet og plassering kun i liten grad kan 
brukes til landbruksformål. 
 
Fordelene med dispensasjonen er «klart større» enn ulempene etter en samlet vurdering. Det legges 
særlig vekt på at deling kan gjennomføres uten en tidkrevende og dyr planprosess, samtidig som 
hensynene bak arealformål i kommuneplanens arealdel og reguleringsplankravet i 
kommuneplanbestemmelsenes § 1.2 kun blir tilsidesatt i liten grad. Det legges særlig vekt på at 
området ligger i umiddelbar nærhet til regulert område og at det fremgår av reguleringsplan for 
fritidsbebyggelse på Leidland at aktuelt areal kan avsettes til parkeringsplasser. Det finnes i en samlet 
vurdering ikke å kunne tillegg vekt Fylkesmannen i Rogalands fraråding av at det gis dispensasjon.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel, og plan- og bygningsloven §§ 11-6 og 
19-2. 
 
Vedtak etter jordloven: 
Planteknisk utvalg gir Harald Magne Leidland tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 650 m2 fra 
eiendommen gnr./bnr. 7/1 for oppretting av grunneiendom til parkeringsformål i medhold av § 9 og 
12 i jordloven.  

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

 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
522797 Oversiktskart 
524442 Utsnitt - kommuneplanens arealdel 
518213 Reguleringsplan - kart 
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522755 Reguleringsplan - bestemmelser 
516684 Situasjonskart 
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EIGERSUND KOMMUNE

TEGNFORKLARING

Bebyggelse og anlegg, (PLBL §12-5 nr 1)

I______________ | Bolig

f  ~| Fritidsbebyggelse

|  Lekeplass

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 

(PLBL. § 12-5 nr 2.)

Kjørevei. Privat.

Annen veigrunn 

Gang- og sykkelvei

Parkering 
'Landbruks-, natur- og friluftsområder 
(PLBL. § 12-5 nr 5.)

Landbruksområde

K I B l j l f t É I :  Friluftsområde 

Bruk og vern av sjø og vassdrag 
(PLBL. § 12-5 nr 6)

|  Smabatanlegg

|  Friluftsområde i sjø

|  F iskebruk

Hensynssoner 
(PLBL. § 12-6)
Sikringssoner 
| Frisikt

| / /  Bevaring av kulturminner

Linjetyper

* Planens begrensninger 

Formålsgrense 

Tomtegernse

Omriss av eksisterende bygning 
som inngår i planen

Planlagt bebyggelse, illustrasjon 

Frisiktliinje

----------- —  Byggegrense

Koordinatsystem: UTM sone 32 /  Euref89

R E G U L E R IN G SP L A N  M E D B E S T E M M E L SE R  KOR

Leidland, gnr. 7, bnr. 65 m. fl.

Plannummer: N

kM ålestokk 1:1000

SA K SB E H A N D L IN G DATO
SAKS-
NR. SIGN.

Kunngjøring av oppstart av planarbeidet 12 .03 .10 MEi

1. gangs behandling i M iljøutvalget
Offentlig høring
2. gangs behandling i M iljøutvalget P$t~n
K om m unestyre ts vedtak : o j  f r i OS-3-/ /■ /. ■ / r
Reguleringsendringer
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EIGERSUND KOMMUNE

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 
7, BNR. 65 M. FL.

Plankart datert 29.12.10, rev. 01.03.11 
Bestemmelser datert: 29.12.10, sist etter kommunestyrets vedtak 03.10.11

§ 1 GENERELT

1.1 Fo r m å l

Formålet med planen er å legge til rette for:
• Bygging av 6 eneboliger.
• Bruk av 2. etasje i noen av sjøbuene til fritidsbolig.
• Bygging av 1 sjøbu med fritidsbolig i 2. etasje (gnr. 7, bnr. 692).
• Bygging av 1 fiskebruk (gnr. 7, bnr. 65).
• Utvidelse av eksisterende sjøbu (gnr. 7, bnr. 718).

1.2 O m r å d e t  s k a l  r e g u l e r e s  t il :
• Bebyggelse og anlegg.
• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.
• Landbruks-, natur- og friluftsområder.
• Bruk og vern av sjø og vassdrag.
• Hensynssoner.

1.3§ 2 BEBYGGELSE OG ANLEGG. (PLBL. § 12-5, NR 1.)

2.1 Boligbebyggelse.

Bolighusene skal oppføres som eneboliger.

BYA skal ikke overskride 30 % av tomtens størrelse, inkl. garasjer og parkerings
plasser på tomten.

Bygningenes mønehøyde må ikke overstige 9 m. Bygningenes gesimshøyde må ikke 
overstige 7 m.

Garasjer skal fortrinnsvis oppføres som tilbygg til bolighuset, og tilpasses dette med 
hensyn til materialvalg, form og farge. Bygningsmyndighetene kan, der forholdene 
tilsier det, tillate frittliggende garasje. Garasjen kan oppføres med maksimal BYA på 
49 m2. Maksimal mønehøyde for garasjer er 5,5 m og maksimal gesimshøyde er 3,5 
m. Garasje kan innenfor bestemmelsene i byggeforskriftene oppføres 1 meter fra 
nabogrense. Garasjens plassering fastsettes av bygningsmyndighetene. Plassering 
av garasje skal være vist på situasjonsplan som følger søknad om tillatelse til tiltak 
for bolig-huset, selv om garasjen ikke skal oppføres sammen med dette. I tillegg til
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garasje skal det være oppstillingsplass for 1 bil per tomt, dersom det ikke er bygget 
dobbel garasje. Garasje som plasseres vinkelrett på kjøreveien skal plasseres minst 
5 m fra denne. Garasje som plasseres parallelt med kjøreveien kan plasseres inntil 1 
m fra denne.

Alle bygninger skal ha saltak, pulttak eller valmet tak. Takvinkelen fastsettes av 
bygningsmyndighetene.

Bygningsmyndighetene skal etterse at bebyggelsen får en god form  og material- 
behandling.

2.2 Fritidsbebyggelse.

I disse områdene kan eksisterende bygninger som er merket med N/F på regu
leringsplanen innredes til fritidsbolig i 2. etasje.

Kun rom som har gulv over kote 2,1 m kan omdisponeres / disponeres til 
beboelsesrom.

Eksisterende bygninger inngår i planen og er regulert med eksisterende bebyggelses 
omfang og høyder. De kan gjenoppføres med samme BYA og gesims og 
mønehøyde. Det er ikke tillatt å oppføre eller utvide bygninger i planområdet ut over 
det som fremkommer i planen. Ved gjenoppføring skal de ha en form og et utseende 
som er tilpasset distriktets tradisjonelle naust og sjøbumiljø.

Bygningene skal ha saltak tekket med takstein.

Eksisterende sjøbod på gnr. 7, bnr. 718, kan økes i grunnflate til BYA = 60 m2.

På gnr. 7, bnr. 692, kan det oppføres en bygning som det ble gitt tillatelse til i 
Miljøstyret i sak 155/03, 23.06.03, med seinere forlengelse av tillatelsen. Bygningen 
kan innredes til fritidsbolig i 2. etasje.

Pir tilhørende gnr. 7 bnr. 739 kan forlenges med inntil 2 meter.

Det skal være minst 1,5 parkeringsplass per fritidsbygg innenfor planområdet eller i 
umiddelbar nærhet av dette.

2.3 Lekeplass.

På dette området kan det opparbeides lekeplass.

§ 3 OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER (PLBL. § 12-5, NR 2.)

3.1 Kjørevei.

Kjøreveiene i planområdet er private for de som er hjemmelshavere til eiendommer i 
planområdet og andre som har tinglyst rett til å bruke veiene. De er åpne for 
allmennheten som fotgjengere og syklister.

3.2 Annen veigrunn.
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Langs Fv. 65 er det på veggrunn som eies av vegvesenet regulert inn annen 
veigrunn.

3.3 Parkering.

Dette området er reservert for parkering for hjemmeishavere i planområdet.

§ 4 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER (PLBL. § 12-5, 
NR 5.)

4.1 Landbruksområde.

I dette området kan det drives landbruksdrift. Det er ikke tillatt med noen form for 
bygninger i dette området.

4.2 Friluftsområde.

Disse områdene kan benyttes som friluftsområde av allmennheten. Det er ikke tillatt 
med konstruksjoner eller andre inngrep i disse områdene.

§ 5 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PLBL. § 12-5, NR 6.)

5.1 Felles.

Tiltak i sjø som faller inn under havne- og farvannslovens bestemmelser skal 
godkjennes av havnemyndigheten.

5.2 Friluftsområde.

Dette området kan benyttes som friluftsområde av allmennheten. Det er ikke tillatt 
med inngrep i dette området.

5.3 Småbåthavn.

I dette området er det tillatt å etablere privat flytebrygge innenfor vist avgrensning. 
Båtplassene er reservert for hjemmeishavere til boliger eller fritidsboliger på Leidland 
(gnr. 7). Plassene kan ikke selges eller leies ut til andre enn de som kommer inn 
under første setning.

5.4 Fiskebruk.

På gnr. 7, bnr. 65 kan det på vist sted på reguleringsplanen oppføres et fiskebruk. 
Maksimal BYA = 60 m2 og maksimal mønehøyde over middelvannstand er 8,0 m. 
Bygningen kan ikke innredes for overnatting eller varig opphold.

§6  HENSYNSSONER (PLBL. §12-6.)

6.1 Sikttrekanter.
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I sikttrekantene skal det ikke være gjenstander, vegetasjon eller bygninger som rager 
mer enn 0,5 m over tilstøtende veiers planum.

6.2 Bevaring av kulturminner.

Det er ikke tillatt med noen form for fysiske inngrep innenfor området avsatt til 
’’hensynssone kulturminne”. Eventuelle tiltak innenfor området må på forhånd 
avklares med kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner, §§ 3 og 8. 
Fortrinnsvis bør slike tiltak fremmes i form av reguleringsendring.

§ 7. FELLES BESTEMMELSER.

7.1 Rekkefølgekrav.

Nye boliger og fritidsboliger i planområdet skal tilknyttes offentlig vannforsyning og 
avløp.

Krysset mellom Fv. 65 og atkomstveien til planområdet skal være godkjent av 
Statens vegvesen før det kan gis tillatelse til oppføring av nye bygninger i plan
området.

7.2 Jordkabler.

Strøm, telesamband m.v. skal framføres i jordkabler.

7.3 Gjerder.

Det tillates ikke oppført gjerder i byggeområder for fritidsbygninger.

Gjerdehøyden skal ikke overstig 1 m, inkl. evt. sokkel.

7.4 Beplantning.

Ingen tomt må beplantes med trær eller busker som etter bygningsmyndighetenes 
skjønn kan virke sjenerende for den offentlige ferdsel. De ubebygde områdene må 
gis en tiltalende form og behandling.

7.5 Tiltak i eller til sjø.

Tiltak i eller til sjø må dimensjoneres på en slik måte at de tåler den aktiviteten som 
er i leden.

Utfylling i sjø er ikke tillatt ut over det som er nødvendig for å sikre fundamentering av 
bygningene. Sprengning skal begrenses til et minimum.

Det tillates anlagt brygger i den grad disse er vist i plankartet. Utformingen av 
brygger og bryggekanter skal det redegjøres for i byggemeldingen, eller de skal 
byggemeldes spesielt.

7.6 Utbyggingsavtale

Side 539 av 666



Kommunen skal kreve utbyggingsavtale. 

Eigersund kommune, den 20 /10 2011 .
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Saksnummer Utvalg Møtedato 
059/17 Planteknisk utvalg 21.03.2017 
 
 
Søknad om dispensasjon - deling for oppretting av ny grunneiendom gnr. 47 
bnr. 13, Helga Eie Pettersen og Arvid Eie, Eie 
 
Sammendrag: 
Dalane Kreditt og Tomteutvikling AS søker på vegne av søsknene Helga Eie Pettersen og Arvid Eie ved 
skriv mottatt den 01.02.17 om tillatelse og dispensasjon for deling av eiendommen gnr. 47 bnr. 13 for 
oppretting av ny grunneiendom med areal ca. 1000m2. Det søkes om dispenasjon fra Landbruk-, 
natur- og friluftsformål i kommuneplanens arealdel for deling til boligformål, samt 
reguleringsplankrav i kommuneplanbestemmelsenes § 1.2 for deling i uregulert område.   
 
Kommuneplanens arealdel viser at området inngår som del av boligområde, men delingen krever 
dispensasjon fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan. 

Naboene er varslet og det foreligger ikke nabomerknader. 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Vedtak etter plan- og bygningsloven: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra Helga Eie Pettersen og Arvid Eie for 
deling av eiendommen gnr. 47 bnr. 13 for oppretting av grunneiendom til boligformål, samt 
kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser for området, og har etter en konkret 
vurdering funnet å måtte avslå søknaden om oppretting av grunneiendom til boligformål. 
 
Hensynene bak reguleringsplankravet blir «vesentlig tilsidesatt» ved oppretting av ny grunneiendom 
til boligformål. Det legges særlig vekt på at omsøkt areal inngår som del av et aktivt gårdsbruk. Det 
legges videre særlig vekt på at oppretting av fritt omsettelige boligtomter på kortere eller lengre sikt 
vil kunne føre til konflikter med landbruksinteressene i området. Det vises også til at 
kommuneplanens arealdel er vedtatt etter en bred og offentlig høringsprosess, der hensynene bak 
planen er vurdert nøye. Saken må ses i en større sammenheng og eventuelt løses gjennom en 
utarbeidelse av reguleringsplan for området. Det er ikke vist til klare og spesifiserte fordeler for 
dispensasjon som ikke kan påberopes av flere. Fordelene med delingen 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 
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19-2. 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 
Saksgang: 
Planteknisk utvalg avgjør saken. Dersom Planteknisk utvalg anbefaler at det gis dispensasjon sendes 
saken på uttale til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune før endelig vedtak fattes. 
Dersom Planteknisk utvalg avslår søknaden, er det klagerett på vedtaket.  
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
Ingen. 
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
Gjeldende plangrunlag: 
For området gjelder kommuneplanens arealdel, vedtatt av kommunestyret 06.06.11. Omsøkt areal er 
i planen vist med formål Boligbebyggelse. 
 
Etter kommuneplanbestemmelsenes § 1.2 kan deling ikke skje før det er utarbeidet reguleringsplan. 
 
Vedtatt kommuneplan er etter plan- og bygningsloven § 11-6 juridisk bindende for fremtidige tiltak. 
Fravik kan gjøres etter reglene om dispensasjon i plan- og bygningsloven kapittel 19. 
 
Naboene er varslet og det foreligger ikke nabomerknader.  
 
Omsøkte parsell består av bolighus oppført i 1982. Bolighuset er i god stand. Her bor Arvid Eie og 
kona Aagot Hiorth. Det er i dag 2 bolighus på gården gnr. 47 bnr. 13. Det andre bolighuset er svært 
gammelt, men restaurert og i god stand.  Det leies ut.   
 
Det er sauehold på bruket.   Per Trygve Pettersen, som er gift med hjemmelshaver Helga Eie 
Pettersen, søker produksjonstilskudd i jordbruket. Per Trygve hadde pr. 01.01.2017: 31 sauer, 1 vær 
og 11 sauer under 1 år. Opprinnelig kufjøs nyttes som sauehus. Det er i god stand.  Per Trygve 
Pettersen og Helga Eia  bor på fradelt tomt av bruket gnr./bnr. 47/13.   
 
Arne Eie, far til Helga Eie Pettersen og Arvid Eie, fikk tillatelse til å føre opp kårbolig i 1975.  
Kårboligen var da ment for Helga Eie Pettersen. Kårbolig ble ikke bygget. Helga Eie Pettersen fikk 
fradelt en tomt fra eiendommen som hun og mannen bygde på i stedet.  Arvid Eie bodde i Porsgrunn 
på denne tiden, men flyttet senere til Egersund.  Arvid Eies sin plan var å bygge bolighus på fradelt 
tomt.  Søknad om fradeling ble avslått i 1979.  Boligen ble oppført som kårbolig i 1982.     
 
Driftsenheten gnr./bnr. 47/13 og 47/306 er på ca. 136,5 dekar, hvorav 40,9 dekar fulldyrket jord, 4 
dekar overflatedyrket jord, 21,5 dekar innmarksbeite, 40,9 dekar med skog  og 29,2 dekar med annet 
areal.  Store deler av gården er avsatt til boligområde (blant annet tunet) og sentrumsformål på 
kommuenplanens arealdel.  
 
 
Dispensasjonssøknaden er begrunnet med følgende: 

· Omsøkt fradeling tilsidesetter ikke i vesentlig grad hensynet i gjeldende plan. 
· Fradelingen vil ikke medføre drifts- eller miljøulemper for landbruket i området. 
· Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for naturmangfoldet og dermed heller ingen 
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belastning for økosystemet. 
· Søknaden vurderes ikke å ha konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. 
· Det er ikke behov for 2 bolighus på driftsenheten gnr./bnr. 47/18. 

 
 
Vedrørende rettigheter til veg, vann og avløp: 
Det foreligger erklæring om vegrett over eiendommen gnr. 47 bnr. 146, gnr. 47 bnr. 14 og gnr. 47 
bnr. 13. 
 
Rådmannen forutsetter at det ved innvilgelse av dispensasjon foreligger erklæring om rettigheter til å 
ha liggende og kunne vedlikeholde fremtidige vann- og avløpsledninger over avgivereiendommen 
gnr. 47 bnr. 13. 
 
Rådmannens vurderinger: 
Vedrørende tidligere søknad om delingstillatelse: 
 
Det er tidligere søkt om fradeling av parsell på ca. 1000m2 på det aktuelle området etter at det ble 
godkjent bolighus nummer 2 på gårdsbruket. Eigersund bygningsråd fattet den 20.03.79 vedtak om å 
utsette delingssøknaden før det forelå en vurdering av arealbruken i området. Etter vedtaket vil 
saken utsettes til neste møte, da saken i følge av formannskapets vedtak først kunne skje etter at det 
er foretatt en vurdering av eventuelt fremtidige sentrumsfunksjoner i Hafsøområdet.  
 
Bygningsrådet vedtok i møte den 24.04.79 at det ble gitt tillatelse til oppføring av folgehus på 
eiendommen gnr. 47 bnr. 13, men fattet ikke vedtak om delingstillatelse. 
 
Fylkeslandbrukstyret og Jordstyrekontoret har tidligere vært negativ til delingen, og da med 
begrunnelse at eiendommen gnr. 47 bnr. 13 bør nyttes i den fremtidige jordbruksproduksjonen, og at 
det på omsøkte parsell dessuten er godkjent oppføring av folgehus.  
 
Dispensasjonsvurdering: 
 
Kommuneplanens bestemmelser og arealformål fastsetter bruken av arealene i Eigersund kommune 
og er bindende for alle nye tiltak. 
 
Etter plan- og bygningsloven § 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 er 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 kravet til reguleringsplan blir «vesentlig tilsidesatt» ved 
en deling og oppretting av grunneiendom til boligformål på eiendommen gnr. 47 bnr. 13.  
 
Omsøkte parsell er i kommuneplanen avsatt som boligbebyggelse, men etter 
kommuneplanbestemmelsenes § 1.2 kan deling ikke skjed før det er utarbeidet reguleringsplan. Etter 
plan- og bygningsloven formålsbestemmelse i § 1-1 skal det legges vekt på brede samfunnsinteresser 
og en bærekraftig utvikling for fremtidige generasjoner. 
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Omsøkte fradeling for boligtomt vil her medføre at fradelte 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. 
 
Fritt omsettelige bolighus ved landbruksareal kan gjøre at det oppstår konflikter mellom landbruks- 
og boliginteressene i både et kortsiktig og langsiktig perspektiv. Dette kan være støy, støv og lukt fra 
beitedyr, driftsbygninger og maskiner, og nabokonflikter ved oppføring av nybygg på tilgrensende 
områder samt ved helge- og nattarbeid. Dyr på beite kan også bli forstyrret. Det kan for driften av 
landbruket i området på sikt være krevende dersom det etableres fritt omsettelige boliger 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. 
 
Det er Rådmannens vurdering at saken 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. 
 
Delingstillatelse vil i det foreliggende tilfellet kunne føre til en signaleffekt og presedensvirkning for 
deling av andre landbrukseiendommer i kommunen hvor det er gitt tillatelse til bolighus nummer 2. 
 
Rådmannen viser til at hensynene bak reguleringsplankravet gjør seg gjeldende med styrke.  
 
Deling til boligformål vil etter Rådmannens skjønn «vesentlig tilsidesette» de hensyn som fastsettelse 
av reguleringsplankrav er basert på. Ett av de 2 kumulative vilkårene for dispensasjon er dermed ikke 
oppfylt. 
 
Det er videre et vilkår at fordelene med dispensasjonene må være «klart større» enn ulempene etter 
en samlet vurdering. Det må påvises klare og spesifiserte fordeler for å gi dispensasjon som ikke kan 
påberopes generelt av flere innenfor kommunen. 
 
Rådmannen kan ikke se at det foreligger særskilte grunner for å gi dispensasjon i den foreliggende 
saken. Det vises til at saken ikke er unik og at en mottar flere lignende saker. En innvilgelse av 
dispensasjon vil dermed kunne føre til presedens for senere søknader. Det fremheves at arealbruk 
etter kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens formålsparagraf skal vurderes i et 
langsiktig perspektiv, og fravik kan skje gjennom en eventuell planendring. Det vises også særlig til 
statlige rammer og mål som vern av jordbruksarealer.  
 
 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at søknaden om dispensasjon fra reguleringsplankrav i 
kommuneplanbestemmelsenes § 1.2 for oppretting av ny grunneiendom avslås, da hensynene bak 
bestemmelsene blir «vesentlig tilsidesatt» og fordelene med dispensasjonene ikke er «klart større» 
enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Rådmannes  vurderinger  i forhold til landbruk: 
 
Omsøkt bolighus  ble oppført som hus nr. 2 på gården i 1982. Bolighuset ligger likevel innenfor et 
boligområde. Her gjelder ikke jordloven.  Reguleringsplan for området foreligger imidlertid ikke. 
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Da det ikke foreligger reguleringsplan for området er det naturlig at søknaden avslås. En deling bør 
ikke skje før det foreligger en samlet plan for området. Da vil en få et avklart forhold mellom 
landbruk og boligområde.    
 
Omsøkt bolighus er det nyeste og beste huset på bruket. Det bør tilhøre bruket inntil reguleringsplan 
er avklart.  Omsøkt deling kan medføre til  drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området 
på sikt.   
 
Bruket er nok i grenseland på om det er behov for kårbolig på bruket.  Det er mer enn 25 dekar 
fulldyrket jord og dermed boplikt, men store deler av gården er avsatt til annet enn landbruk og 
driften på bruket er beskjeden. Vurdering om det er behov for kårbolig eller ikke er imidlertid ikke 
den viktigste i denne saken.  Det viktigste i denne saken er å få avklart  en samlet plan for området. 
 
  
Eide området er ikke et viktig område for landbruk. Det er mer et  framtidig område for boliger, 
kontor, sentrumsområde osv.  I dag er likevel store deler av Eide område avsatt som grøntområde. 
Her kan det også drives landbruk.    
 
Etter en samlet vurdering vil anbefale at søknaden avslås.  
 
 
Universell utforming: 
Ikke aktuelt i denne saken. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen. 
 
 
 
Alternative løsninger:  
Vedtak etter plan- og bygningsloven:  
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra Helga Eie Pettersen og Arvid Eie for 
deling av eiendommen gnr. 47 bnr. 13 for oppretting av grunneiendom til boligformål, samt 
kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser for området, og har etter en konkret 
vurdering funnet å kunne anbefale at det gis dispensasjon. 
 
Hensynene bak reguleringsplankravet blir ikke «vesentlig tilsidesatt» ved oppretting av ny 
grunneiendom til boligformål, ettersom deling skjer i samsvar med formål i kommuneplanens 
arealdel og det etter en landbruksfaglig vurdering ikke er behov for 2 bolighus på gårdsbruket.  
 
Fordelene med dispensasjonen er «klart større» enn ulempene etter en samlet vurdering. Det legges 
særlig vekt på at deling kan gjennomføres uten en tidkrevende og dyr planprosess, samtidig som 
hensynene bak reguleringsplankravet kun blir tilsidesatt i liten grad.  
 
Saken sendes på uttale til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune før endelig vedtak 
fattes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel, og plan- og bygningsloven §§ 11-6 og 
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19-2. 

 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
522233 Oversiktskart 
522234 Utsnitt - kommuneplanens arealdel 
519738 Kart 
522662 Delingssak - 1979 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  02.03.2017 
Arkiv: : GBR - 60/33, FA - L33 
Arkivsaksnr.: 17/238 
Journalpostløpenr.: 17/6581 

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 Møtedato 
060/17 Planteknisk utvalg 21.03.2017 
 
 
Søknad om dispensasjon - deling av grunneiendom gnr. 60 bnr. 33 - Torill 
Tråsavik, Trosavigveien 203, Hellvik 
 
Sammendrag: 
Torill Tråsavik søker ved skriv mottatt den 13.01.17 om tillatelse og dispensasjon for deling av 
eiendommen gnr. 60 bnr. 33. En parsell med areal ca. 100m2 skal legges til fritidsboligeiendommen 
gnr. 60 bnr. 669. Delingen forutsetter dispensasjon fra formål friluftsområde, da parsellen er del av 
fremtidig adkomstareal til regulert friluftsområde ved fritidsbebyggelse på Tråsavik. 

Fylkesmannen i Rogaland fraråder i uttalelse den 14.02.17 at det blir gitt dispensasjon. Rogaland 
fylkeskommune har ved utttalelse den 01.03.17 ingen vesentlige merknader til søknaden. 

Naboene er varslet og det foreligger nabomerknad fra Ole og Oddbjørg Johansen, eiere av 
eiendommen gnr. 60 bnr. 648. Nabomerknad fra Ole og Oddbjørg gjelder bekymringer for at del av 
friluftsområde gjøres om til del av fritidsboligeiendommen gnr. 60 bnr. 669, og hvor grensen til 
omsøkte parsell går/skal gå.   

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra Torill Tråsavik for deling av parsell 
med areal ca. 100m2 fra eiendommen gnr. 60 bnr. 33, nabomerknad fra Ole og Oddbjørg Johansen, 
uttalelser i saken fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune, samt reguleringsplan for 
fritidsbebyggelse på Tråsavik med tilhørende bestemmelser, og har etter en samlet vurdering funnet 
å måtte avslå søknaden. 

Begrunnelse fremgår av saksutredningen. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for fritidsbebyggelse på Tråsavik, samt plan- og 
bygningsloven §§ 12-4 og 19-2.   

Det er klagerett på vedtaket.  
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Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 
Saksgang: 
Planteknisk utvalg avgjør saken. Det er klagerett på vedtaket. 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
Ingen. 
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
Gjeldende plangrunnlag: 
For området gjelder reguleringsplan for Fritidsbebyggelse på Tråsavik, vedtatt av kommunestyret 
19.06.00. Omsøkt areal er i planen vist med formål Spesialområder – Friluftsområde. 
 
Vedtatt reguleringsplan er etter plan- og bygningsloven § 12-4 juridisk bindende for fremtidige tiltak. 
Fravik kan gjøres etter reglene om dispensasjon i plan- og bygningsloven kapittel 19.  
 
Det er levert begrunnet søknad om dispensasjon og naboer er varslet, jamfør plan- og bygningsloven 
§ 19-1.  
 
Torill Tråsavik har begrunnet dispensasjonssøknaden med følgende: 
Søker herved tillatelse om å fradele ca. 100m2 av min eiendom, gnr. 60 bnr. 33 på Hellvik i Eigersund 
kommune. Tanken er at parsellen skal tillegges eiendommen, gnr. 60 bnr. 669. 
 
Vil ha det til at parsellen til friluftsområde i gjellende reguleringsplan «Fritidsbebyggelse gnr. 60 bnr. 
33, Tråsavik Eigersund kommune», og derfor krever dispensasjon for å kunne fradeles. Forhold som 
taler for at søknaden bør imøtekommes, er at parsellen kan nærmest definere som en «blindvei», dvs. 
ender opp mot et gjerde/dyrket mark, og derfor ikke kunne benyttes som opprinnelig tenkt. 
 
Det foreligger nabomerknad fra Ole og Oddbjørg Johansen, eiere av eiendommen gnr. 60 bnr. 648: 
Nabomerknad fra Ole og Oddbjørg gjelder bekymringer for at del av friluftsområde gjøres om til del 
av fritidsboligeiendommen gnr. 60 bnr. 669, og hvor grensen til omsøkte parsell går/skal gå.   
 
Uttalelse i saken fra Fylkesmannen i Rogaland den 14.02.17: 
Saken gjelder søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for fradeling av et areal på ca 100 m2 gnr. 
60, bnr. 33. Omsøkte areal er regulert til friluftsområde, og er tenkt lagt til hytteeiendommen gnr. 60, 
bnr. 669. 
 
Fylkesmannen er enig i den foreløpige vurderingen til rådmannen i Eigersund kommune. Omsøkte 
areal er tenkt til adkomst til friluftsområde, og ved å legge dette til en fritidsboligeiendom blir 
planformålet «vesentlig tilsidesatt», jf. plan- og bygningslovens §19-2. Vi vil derfor fraråde at det blir 
gitt dispensasjon i denne saken. 
 
Uttalelse i saken fra Rogaland fylkeskommune den 01.03.17: 
Rogaland fylkeskommune har ved utttalelse den 01.03.17 ingen vesentlige merknader til søknaden. 
 
Rådmannens vurderinger: 
Kommuneplanens bestemmelser og arealformål fastsetter bruken av arealene i Eigersund kommune 
og er bindende for alle nye tiltak. 
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Etter plan- og bygningsloven § 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 er 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 formål friluftsområde blir «vesentlig tilsidesatt» ved en 
deling av omsøkte parsell og tillegging av areael til fritidsboligeiendommen gnr. 60 bnr. 669.  
 
Omsøkte parsell er i reguleringsplanen avsatt som adkomstareal til friluftsområde, nettopp for å sikre 
fremtidig bruk av området til friluftsområde og at dette arealet i fremtidig bruk ikke skal være dyrket 
mark . Etter plan- og bygningsloven formålsbestemmelse i § 1-1 skal det legges vekt på brede 
samfunnsinteresser og en bærekraftig utvikling for fremtidige generasjoner. Delingen vil gi 
forventninger om fremtidig bruk av området til privat bruk for en fritidsboligeiendom. En stenging av 
adkomstareal til friluftsområde vil etter Rådmannens vurdering medføre at hensynene bak 
reguleringsplanen blir «vesentlig tilsidesatt». Det er ved avsetting arealer til fritidsboligbebyggelse 
også nødvendig at en sikrer arealer til uteopphold og rekreasjon.  
 
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. 
 
Delingen vil etter Rådmannens skjønn «vesentlig tilsidesette» de hensyn som fastsettelse av 
arealformålet er basert på. Ett av de 2 kumulative vilkårene for dispensasjon er dermed ikke oppfylt. 
 
Det er videre et vilkår at fordelene med dispensasjonene må være «klart større» enn ulempene etter 
en samlet vurdering. Det må påvises klare og spesifiserte fordeler for å gi dispensasjon som ikke kan 
påberopes generelt av flere innenfor kommunen. 
 
Rådmannen kan ikke se at det foreligger særskilte grunner for å gi dispensasjon i den foreliggende 
saken. Det fremheves at arealbruk etter reguleringsplanen og plan- og bygningslovens 
formålsparagraf skal vurderes i et lengre perspektiv. Rådmannen kan ikke se at det er grunngitt 
hvorfor akkurat en fritidsboligeiendom skal «spise» av friluftsområdet, og særlig ikke hvorfor en bør 
tillate deling av adkomstarealet til regulert friluftsområde. Det legges i samsvar med plan- og 
bygningsloven § 19-2 særlig vekt på at Fylkesmannen i Rogaland som statlig myndighet fraråder at 
det gis dispensasjon. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at søknaden om dispensasjon avslås da hensynene bak formål friluftsområde 
blir «vesentlig tilsidesatt», samtidig som fordelene med dispensasjonen ikke er «klart større» enn 
ulempene etter en samlet vurdering. 
 
 
Universell utforming: 
Ikke aktuelt i denne saken. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen for Eigersund kommune. 
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Alternative løsninger:  
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra Torill Tråsavik for deling av parsell 
med areal ca. 100m2 fra eiendommen gnr. 60 bnr. 33, nabomerknad fra Ole og Oddbjørg Johansen, 
uttalelser i saken fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune, samt reguleringsplan for 
fritidsbebyggelse på Tråsavik med tilhørende bestemmelser, og har etter en samlet vurdering funnet 
å gi dispensasjon. 

Hensynene bak formål Friluftsområde blir ikke «vesentlig tilsidesatt», ettersom… 

Fordelene med dispensasjonen er «klart større» enn ulempene etter en samlet vurdering. Det legges 
særlig vekt på at… 

Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for fritidsbebyggelse på Tråsavik, samt plan- og 
bygningsloven §§ 12-4 og 19-2.   
 
Det er klagerett på vedtaket. 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
523783 Oversiktskart 
523785 Reguleringsplan - kart 
523784 Reguleringsplan - bestemmelser 
514349 Situasjonskart 
514347 Søknad om deling av grunneiendom, dispensasjon gnr. 60 bnr. 33 - Torill Tråsavik, 

Trosavigveien 203 
514350 Vedrørende nabovarsel 
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REGULERINGSBESTEMMELSER KNYTTET TIL REGULERINGSPLAN FOR 
FRITIDSBEBYGGELSE PÅ DEL AV GNR.60, BNR.33, 34, 64 OG 81, TRÅSAVIK, 
HELLVIK, EIGERSUND KOMMUNE

Planen er datert: 12.02.99
Siste revisjon: 23.05.00

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder i området innenfor reguleringsgrensene på plankartet.

Området reguleres til følgende formål:
1. Byggeområder
2. Spesialområder
3. Fellesområder

1. BYGGEOMRÅDER

1.1. Byggeområder for fritidsbebyggelse - tomtene 1 -8

1.1.1 På tomtene 1 -8 kan det bygges 1 fritidsbolig med max. grunnflate 75 m2 pr. tomt. 
Fritidsboligenes mønehøgde skal være maks. 5,5 m over topp grunnmur. 
Grunnmurshøgden skal ikke overstige 1,0 m.
Der det av terrengmessige årsaker er hensiktsmessig for å oppnå god terrengtilpasning, 
kan etter nærmere vurdering tillates underetasje/ halvplansløsninger.
Fritidsboligene skal ha saltak med takvinkel mellom 27° og 33°.

1.1.2 Taktekkingen skal være skifer eller rød takstein.

1.1.3 Kommunen skal påse at bebyggelsen får en god form og materialbruk, og at
bygninger i samme gruppe får en harmonisk utforming. Fasademateriale skal være tre 
eller naturstein. Fritidsboligene skal ha farger som glir naturlig inn i naturen.

1.1.4 Kommunen fastsetter endelig plassering og høgde på grunnmuren på fritidsboligene og 
uthusene.

1.1.5 Det tillates oppført 1 uthus med grunnflate max. 10 m2, mønehøgde max. 3,0 m og 
takvinkel 27° - 33° pr. fritidsbolig.

1.1.6 Ubebygd areal skal gis en tiltalende behandling som del av naturområdet.

1.1.7 Gjerder som er til hinder for den frie ferdselen tillates ikke.
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1.2. Byggeområder for naust

1.2.1 Naust tillates oppført med max. 60 m2 grunnflate, inntil 6,5 meters mønehøgde og 
saltak med takvinkel mellom 33° og 45°.

1.2.2 Taktekkingen skal være rød takstein eller skifer.

1.2.3 Bestemmelsene i 1.1.3, 1.1.4, 1.1.6 og 1.1.7 gjelder tilsvarende.

1.2.4 Tomteinndeling blir å fastsette som del av byggesakene.
Det skal avsettes 1 parkeringsplass pr. naust på egen eiendom.

2. SPESIALOMRÅDER

2.1 Friluftsområde i sjøen skal være åpent for alminnelig ferdsel med småbåter.

2.2 Privat småbåthavn anlegges i henhold til planer som skal godkjennes av kommunen. 
Tiltak i sjø krever tillatelse med hjemmel i havne- og farvannsloven.

3. FELLESOMRÅDER

3.1 Felles parkeringsplasser opparbeides med 1,5 parkeringsplass pr. fritidsbolig i takt med 
utbygging av hytteområdene.

3.2 Felles atkomstveger skal opparbeides i 3,5 meters bredde.

3.3 Det tillates ikke oppføring av bygninger/anlegg i felles friområder.
Friområdene skal holdes i god orden og hevd.

4. FELLESBESTEMMELSER

4.1 Steingj erder tillates ikke fj emet.

4.2 Fritidsboligene skal tilkoples offentlig vannforsyning. Avløpet skal tilkoples offentlig 
avløpsanlegg eller annet anlegg som myndighetene godkjenner.

4.3 Framføring av strøm til fritidsboligene skal skje ved jordkabel.

4.4 Jordlovens § 12 gjelder for reguler----- 1-----
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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 Møtedato 
061/17 Planteknisk utvalg 21.03.2017 
 
 
Klagebehandling - rammetillatelse til tilbygg til driftsbygning for ammekyr 
gnr. 3 bnr. 14 - Alf Magne Seglem, Segleimsveien 59, Eigerøy 
 
Sammendrag: 
Det ble den 29.12.16 som sak BMD 379/16 gitt administrativ rammetillatelse til tilbygg til 
driftsbygning for ammekyr på eiendommen gnr. 3 bnr. 14. 

Gjenboer Geir Ivar Seglem, eier av eiendommen gnr. 3 bnr. 3, klager ved skriv mottatt 01.02.17 på 
vedtaket. Det foreligger tilsvar til klagen fra tiltakshaver Alf Magne Seglem, samt supplerende tekst 
fra Geir Ivar Seglem ved skriv datert 09.02.17 og 22.02.17. Klagen gjelder rettigheter til 
adkomst/gangveg samt rettigheter til vannkilde som er tinglyst på eiendommen gnr. 3 bnr. 14. Geir 
Ivar Seglem hevder at de private rettighetene er til hinder for at det kan gis byggetillatelse for tilbygg 
til driftsbygning på det aktuelle området, mens Alf Magne Seglem hevder at rettighetene ikke 
kommer i konflikt med byggetillatelsen.  

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage fra gjenboer Geir Ivar Seglem, tilsvar til klagen fra 
tiltakshaver Alf Magne Seglem, gjeldende reguleringsplan med tilhørende bestemmelser for 
området, og har etter en samlet vurdering ikke funnet å kunne gi klagen medhold da det av klagen 
ikke fremgår vesentlige nye opplysninger som tilsier at vedtaket må endres. 

Vedtak fattet den 29.12.16 som sak BMD 379/16 opprettholdes. 

Klagen sendes over til Fylkesmannen i Rogaland for endelig klagebehandling. 

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

 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 
Saksgang: 
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Planteknisk utvalg avgjør saken. Dersom Planteknisk utvalg ikke gir medhold i klagen, sendes klagen 
over til Fylkesmannen i Rogaland for endelig klagebehandling. Dersom Planteknisk utvalg fatter 
endret vedtak, er det klagerett på det nye vedtaket.  
 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
Ingen. 
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
Gjeldende plangrunnlag: 
For området gjelder reguleringsplan for Midbrødøya – Eigerøy fyr m.m., vedtatt av kommunestyret 
03.05.93. Omsøkt areal er i planen vist med formål Landbruksområder. 
 
Etter plan- og bygningsloven § 21-4 skal det gis tillatelse til omsøkte tiltak dersom det ikke er i strid 
med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og plangrunnlag. Byggetillatelse ble dermed 
gitt. 
 
Gjenboer Geir Ivar Seglem, eier av eiendommen gnr. 3 bnr. 3, påklager ved skriv datert 25.01.17 og 
mottatt 01.02.17 vedtaket. Geir Ivar Seglem har ved skriv datert 09.02.17 og 22.02.17 levert 
supplerende informasjon. Det foreligger tilsvar til klagen fra tiltakshaver Alf Magne Seglem.  
 
Geir Ivar Seglem hevder at de private rettighetene er til hinder for at det kan gis byggetillatelse for 
tilbygg til driftsbygning på det aktuelle området, mens Alf Magne Seglem hevder at rettighetene ikke 
kommer i konflikt med byggetillatelsen.  
 
 
Rådmannens vurderinger: 
 
Vedrørende klagefrist: 
 
Klagefristen etter forvaltningsloven § 29 er på 3 uker fra mottakelse av vedtaket. For den som ikke 
har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt han har fått eller burde skaffet 
seg kjennskap til vedtaket.  
 
Byggesakssjefen har tidligere hatt kontakt med gjenboer Geir Ivar Seglem i saken, og brevet datert 
25.01.17 er å forstå som en klage. Rådmannen legger til grunn at vedtaket er påklagd av Geir Ivar 
Seglem 3 uker fra det tidspunkt han har fått eller burde skaffe seg kjennskap til vedtaket.  
 
Klagen tas til behandling. 
 
Vedrørende klage: 
  
Etter plan- og bygningsloven § 21-4 skal det gis tillatelse til omsøkte tiltak dersom det ikke er i strid 
med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og plangrunnlag. Byggetillatelse ble dermed 
gitt. 
 
Privatrettslige rettigheter er etter plan- og bygningsloven § 21-6 bare til hinder for at det skal 
byggetillatelse dersom det fremstår som «åpenbart for bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke 
har de privatrettslige rettigheter». En tillatelse etter plan- og bygningsloven innebærer derimot ingen 
avgjørelse av privatrettslige forhold.  
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Vilkåret «åpenbart» kom inn i loven ved endringslov 20. juni 2014 nr. 52. Det erstattet det tidligere 
vilkåret «klart». Formålet med endringen var å heve terskelen for når søknader kan avvises, samt å 
tydeliggjøre at bygningsmyndighetene ikke skal bruke ressurser på å avklare kompliserte 
privatrettslige spørsmål, jf. lovens forarbeider Prop. 99 L s. 103. 
 
Rådmannen viser til at terskelen for å kunne nekte byggetillatelse er særlig høy. Det er etter 
Rådmannens vurdering uklart om adkomstrett over eiendommen gnr. 3 bnr. 14 til bakenforliggende 
eiendommer vil måtte være på det stedet hvor det er gitt byggetillatelse, eller om det også er mulig 
med adkomstrett annet sted over eiendommen for å sikre rettigheten. Rådmannen anser ikke 
rettigheten til vannkilde som å være forsvunnet selv ved tilknytning til offentlig ledningsnett, men 
kan ikke se ut i fra tilbyggets plassering at det åpenbart vil foreligge forurensning som er til hinder for 
at byggetillatelse kan gis. Rådmannen viser som ovenfor at en tillatelse etter plan- og bygningsloven 
ikke innebærer en avgjørelse av privatrettslige forhold.     
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at klagen ikke gis medhold, da det av klagen ikke fremgår vesentlige nye 
opplysninger som tilsier at vedtaket må endres. 
 
Universell utforming: 
Ikke aktuelt i denne saken. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen for Eigersund kommune. 
 
 
 
 
Alternative løsninger:  
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage fra gjenboer Geir Ivar Seglem, tilsvar til klagen fra 
tiltakshaver Alf Magne Seglem, gjeldende reguleringsplan med tilhørende bestemmelser for 
området, og har etter en samlet vurdering funnet å gi klagen medhold da det av klagen fremgår 
vesentlige nye opplysninger som tilsier at vedtaket må endres. 

Vedtak fattet den 29.12.16 som sak BMD 379/16 oppheves, da det er åpenbart at rettighet til 
adkomst samt vannkilde er i konflikt med byggetillatelsen. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven §§ 28-36. 
 
Det er klagerett på vedtaket. 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
523680 Oversiktskart 
524467 Utsnitt - reguleringsplan - kart 
524465 Reguleringsplan - bestemmelser 
524466 Reguleringsplan - tittelfelt 
510457 Rammetillatelse  -  tilbygg driftsbygning for ammekyr gnr. 3 bnr. 14 - Alf Magne 

Seglem, Segleimsveien 59 
510023 Kart 
510024 Fasadetegning 
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510025 Tegning 
510026 Tegninger 
510027 Tegning 
510028 Tegning 
517735 Vedr. nytt tilbygg på gnr. 3 bnr. 14, Seglemsveien 53 
518752 brev til Geir Ivar Seglem (3) 
522412 Vedrørende nytt tilbygg gnr. 3 bnr. 14 - Alf Magne Seglem, Segleimsveien 59 
523512 Klage på byggesak på gnr. 3 bnr. 14 Segleimsveien 
522413 Situasjonskart 
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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 

 
 

Dalane Kreditt og Tomteutvikling AS  
Postboks 313   
4379 EGERSUND  
  
 
 
 
Vår ref.:  16/39791 / 16/2577 / GBR - 3/14, FA - L42 Dato:  29.12.2016 

Saksbehandler:  Mona Tønnessen  Direkte telefon: 51 46 83 05 /   

E-post: mona.tonnessen@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 19.12.2016 

 
 

Rammetillatelse  -  Tilbygg driftsbygning for ammekyr gnr. 3 bnr. 14 - Alf Magne Seglem, 
Segleimsveien 59 
 
Saken gjelder: 
Det er i skriv mottatt her 19.12.16 søkt om rammetillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1. 
Søknaden gjelder oppføring av tilbygg driftsbygning. Tiltaket har ca 678 m² bruksareal og ca 691 m² 
bebygd areal. Naboene er varslet og det foreligger ikke nabomerknader til søknaden. 
 
Gjeldende plangrunnlag: 
For området gjelder kommuneplanen 2011-2022. Omsøkt areal er i planen regulert til LNF. 
 
Saksbehandlers kommentar: 
Tiltaket er behandlet som sak BMD 

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 

379/16 Byggesakssjefen delegert  

 
 
Tiltaket synes å være i samsvar med bestemmelser i eller gitt i medhold av plan- og bygningsloven, 
herunder arealplan. 
Søknaden godkjennes derfor. 
 
Generelt: 

 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort, jamfør plan- og 
bygningsloven § 21-9. 

 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, jamfør plan- og bygningsloven § 
23-2. 
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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 

   

 
 

I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av 28.01.1999, 
godkjennes søknaden om tilbygg driftsbygning på gnr. 3 bnr. 14 på følgende vilkår: 
 

 Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye. 

 Tiltaket plasseres som vist på godkjent omsøkt situasjonskart.  

 De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra kommunen. 

 Arbeidet kan ikke starte før det er søkt om og gitt igangsettingstillatelse av kommunen. 
 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og kommuneplanens 
arealdel. 
 
 
Klageadgang: 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra mottakelsen av vedtaket. Eventuelle 
klager sendes til Eigersund kommune, Postboks 580, 4379 Egersund. Vedlagt følger orientering om 
klageadgangen. 
 
 
 
Behandlingsgebyr: 

Type Pris Antall Beløp Mottaker 

Arealgebyr for enkle 
tiltak 

10 678 6780 Alf Magne Seglem 

Andre bygg, samt til-
/påbygg, grunngebyr 
kr 8.000, 

8000 1 8000 Alf Magne Seglem 

 
 
 
Regning for behandlingsgebyr følger vedlagt.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
         
        
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Kopi til:    
Alf Magne Seglem Seglemsveien 59 4374 EGERSUND 

Kurt Knubedal 
Avdelingsingeniør / Seksjon kart 
og oppmåling 

  

Seglem & Åse AS Storevollsveien 11 4372 EGERSUND 
 

Jarle Valle Mona Tønnessen 
Byggesakssjef  
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Geir Ivar Seglem  
Segleimsveien 47 
4374 Egersund 
 
 

1. februar 2017 
 
Vedr. nytt tilbygg på gnr./bnr. 3/14  - Segleimsveien 59 i Eigersund 
 
 
Viser til ditt brev av 25.01.2017.  
 
Det stemmer at bruk på Seglem har gangrett over gnr./bnr. 3/14 sjøbuene og vannkilde i henhold til 
utskifting 1892. Nytt tilbygg til driftsbygning for ammekyr på gnr./bnr. 3/14 vil ikke komme i konflikt 
med gangretten. Det er fortsatt greit å komme til disse sjøbuene.  
 
Det stemmer også at bruk på Seglem har rettigheter i felles vannkilde beliggende på gnr./bnr. 3/14. 
Denne vannkilde har ikke vært i bruk på 60 år. Det er kun gangvei til vannkilde og sjøbuene. 
Vannkilde som det refereres til gikk tom når gnr./bnr. 3/3 la bekken i rør. Da mistet vi brønnvannet 
på gnr./bnr. 3/14 Vi måtte da grave ny brønn. Dette måtte også naboen på gnr./bnr. 3/9 gjøre. Og i 
dag er vannkilden helt grodd igjen. Alle bruk på Seglem har nå kommunalt vann. Nytt tilbygg vil 
heller ikke komme i konflikt med brønnen. Det vil være en avstand på ca. 8 meter mellom nytt 
tilbygg og brønnen.  Det er ikke fare for landbruksforurensning i brønnen fra tilbygget. Geir Ivar 
Seglem på bnr./ gnr. 3/3 har ikke fått nabovarsel siden dette ikke kommer i konflikt med deg. Og er 
ikke er nabo til nytt tilbygg. 
 
En bestrider derfor at nytt tilbygg vil komme i konflikt med vannkilde og gangrett på gnr./bnr. 3/14.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Alf Magne Seglem  
 
 
Kopi:  Byggesakssjef Jarle Valle, Teknisk avdeling, Pb. 580, 4379  Egersund.  
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  21.02.2017 
Arkiv: : GBR - 13/1568, FA - L42 
Arkivsaksnr.: 17/159 
Journalpostløpenr.: 17/6022 

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

Teknisk avdeling 
Seksjon byggesak 
Tina Tønnessen 
Byantikvar 
51 46 83 18 
tina.toennessen@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato 
062/17 Planteknisk utvalg 21.03.2017 
 
 
Søknad om fasadeendring/kledning-bolig gnr. 13 bnr. 1568 - Torger T. 
Myklebust, Mosbekkgaten 11 
 
Sammendrag: 
 
Eigersund kommune har mottatt en søknad fra Torger T. Myklebust vedrørende bruk av ru kledning 
på tre fasader på bolig gnr. 13 bnr. 1568 - Mosbekkgaten 11. Fasade mot veg er omsøkt med høvlet 
kledning. 

Bygningen inngår  bevaringsområde 2 i bevaringsplan for deler av Egersund sentrum, vedtatt av 
kommunestyret 18.02.1991.  

Det er foreligger politiske føringer på behandling av søknad om skifte av kledning i den 
bevaringsverdige bebyggelsen i Egersund sentrum. Det ble fattet vedtak om prinsippavklaring i mai 
2016 om bruk av høvlet kledning i trehusbebyggelsen.  Som hovedregel skal det stilles vilkår om bruk 
av høvlet glatt kledning på bygninger innenfor bevaringsområde 1 og 2 i reguleringsplanen.  
 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Torger T. Myklebust og har etter en konkret vurdering 
funnet å avslå søknaden. Det vises til prinsippvedtak i planteknisk utvalg i møte den 03.05.16 som sak 
PTU 106/16.  

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og reguleringsplan for deler 
av Egersund sentrum.  

 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 
Saksgang: 
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Planteknisk utvalg avgjør saken.   
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
Planteknisk utvalg behandlet sak vedrørende prinsippavklaring – Forvaltning av trehusbebyggelse i 
Egersund sentrum : 
 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 03.05.2016 
 
PTU - behandling: 
Forslag fra Tor Olav Gya (Senterpartiet) 
 
"Planteknisk utvalg tar saken til orientering og imøteser reguleringsendring.  

I påvente av reguleringsendring vil det ikke stilles vilkår om høvlet, glatt kledning innenfor 
reguleringsplan for deler av Egersund sentrum." 

 
Forslag fra Per Arne Sandvold (Kristelig Folkeparti) 
 
«Tillegg til rådmannens innstilling: 
Som hovedregel stilles vilkår om høvlet glatt kledning innenfor reguleringsplanen for vernesone 1 
og 2.» 

 
Prøvevotering: 
Sandvolds tilleggsforslag vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer (H+Dag Rune Skår,FRP+SP). 
 

Votering: 
Gyas forslag falt med 10 stemmer mot 1 stemme for (SP). 
Rådmannens innstilling med Sandvolds tilleggsforslag vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer 
(H+Dag Rune Skår,FRP+SP). 
 

 
 
PTU-106/16 vedtak: 
 
Planteknisk utvalg har vurdert sakens dokumenter og administrasjonens praksis vedrørende krav 
om bruk av høvlet, glatt kledning på aktuelle bygninger innenfor reguleringsplan for deler av 
Egersund sentrum, bevaringsområde 1 og 2. Planteknisk utvalg finner at etablert praksis, hvor det 
foretas en kulturminnefaglig vurdering av bygningens materialbruk og historikk, opprettholdes. 
Det kan stilles vilkår om materialbruk som følge av underliggende kulturminnefaglig vurdering.  

Som hovedregel stilles vilkår om høvlet glatt kledning innenfor reguleringsplanen for vernesone 
1 og 2. 
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Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
Byantikvarens kommentar til henvendelse – datert 20.02.17:  
I henvendelse mottatt her 18.01.17 vises det til møte med byantikvar og krav om bruk av høvlet 
kledning.  
  
Det er foretatt befaring med byggmester Jostein Ege i forkant av møte  og  avholdt møte med 
byggmester og tiltakshaver Torger T. Myklebust her den 21.11.16, samt telefonsamtale med 
tiltakshaver i etterkant av møtet og påfølgende dialog med byggmester Jostein Ege. Det har også 
vært dialog med Kystbygg AS vedrørende den samme jobben.  
 
I møte så vi på muligheter for skifte av vinduer ved tilbakeføring til tidligere dokumentert tilstand. Vi 
tok utgangspunkt i tegninger fra byggesaksarkivet som viser situasjon før vindusskifte og tilbygg. Det 
ble konkludert med at dersom kledning på de tre sidene mot veg skal skiftes så må det benyttes 
høvlet kledning. Det vil være historisk korrekt med tanke på hva bygningen skal representere ved 
tilbakeføring av vinduer og kopi av eksisterende  sveitserdetaljering. Det ble også vist til det nylig 
vedtatte prinsippvedtaket vedrørende bruk av høvlet kledning innenfor bevaringsområdet i 
bevaringsplanen.  
 
Tilbygget på bakside er oppført i senere tid (1949) og det kan derfor benyttes ru kledning på denne 
delen av bygningen.  
 
Rådmannens vurderinger: 
Egersund er kjent for sin trehusbebyggelse som er av nasjonal interesse og inngår i Riksantikvarens 
NB!- register over viktige norske byer og tettsteder. Kommunen ivaretar denne bevaringsverdige 
bebyggelsen ved at store deler av trehusbebyggelsen inngår i reguleringsplanen som spesialområde 
bevaring.  
 
Det foreligger en konkret kulturminnefaglig vurdering for bruk av høvlet kledning ved tiltakeføring av 
fasade til tidligere dokumentert utførelse. Det er også nylig fattet politisk vedtak vedrørende det 
aktuelle forholdet, bruk av høvlet/ru kledning i den bevaringsverdige trehusbebyggelsen.  
Rådmannen kan ikke se at det foreligger særlige hensyn eller spesielle forhold som tilsier at denne 
bygningen skal særbehandles i sentrumsbebyggelsen.  
 
Det er mottatt tilbakemelding fra Fylkesmannen i Rogaland på to lignende saker vedrørende bruk av 
ru kledning, gnr. 13 bnr. 1459- Kirkegaten 27 og gnr. 13 bnr. 1585- Peder Clausensgate 11, hvor 
Fylkesmannen viser til prinspippavklaring vedrørende bruk av høvlet kledning og forutsetter at 
kommunen forholder seg til denne.  
 
Rådmannen anbefaler at det politiske utvalget følger prinsippavklaring vedtatt i møte den 
03.05.2016. 
 
Skulle det politiske utvalget komme til en annen konklusjon enn Rådmannens så må det skilles 
mellom synlige fasader ut mot gate/veg og det offentlige rommet og de mindre synlige fasadene.  
 
Universell utforming: 
Ikke aktuelt i denne sak.  
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Økonomiske konsekvenser: 
Ingen for kommunen 
 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    
Sum    

 
Investeringsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

    
Sum    

 
Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har 
økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes 
dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser. 
 
 
Alternative løsninger:  
 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Torger T. Myklebust datert 09.01.2017 og har etter en 
konkret vurdering funnet å godkjenne søknaden delvis. Selv om prinsippvedtaket i planteknisk utvalg 
i møte den 03.05.16 som sak PTU 106/16, forutsetter høvlet kledning på alle fasader har Planteknisk 
utvalg etter en konkret vurdering funnet å godkjenne bruk av ru/vanlig kledning på fasade mot syd 
og vest som vender bort fra veg/publikumsrom og er lite eksponert fra veg.  Fasader mot nord og øst 
skal ha høvlet kledning.  
  
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og reguleringsplan for deler 
av Egersund sentrum. 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
522292 Oversiktskart 
522365 Plankart reguleringsplan 
522338 Bestemmelser - bevaringsplan 
514380 Vedrørende kledning gnr. 13 bnr. 1568 - Torger T. Myklebust, Mosbekkgaten 11 
521331 Kommentar til henvendelse - vedrørende kledning gnr. 13 bnr. 1568 - Torger T. 

Myklebust, Mosbekkgaten 11 
522023 Tegninger fra byggesaksarkiv 
522033 Befaring 30.09.16 (1) 
522040 Befaring 30.09.16 (16) 
522052 Befaring 30.09.16 (27) 
522057 Befaring 30.09.16 (5) 
522058 Befaring 30.09.16 (6) 
522218 Prinsippavklaring - Forvaltning av trehusbebyggelse i Egersund sentrum 

(L)(725076) 
522274 Klageavgjørelse i byggesak gnr. 13 bnr. 1459 - Janus Franciszek Hebel, Kirkegaten 

27 (L)(775393) 
522275 Klageavgjørelse i byggesak gnr. 13 bnr. 1585 - Harald Svanes, Peder Clausens gate 

11 (L)(770507) 
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REGULERINGSBESTEMMELSER 
I TILKNYTNING TIL 

REGULERINGSPLAN FOR DELER AV EGERSUND SENTRUM
§ 1 

Formål

Formålet med planen og tilhørende bestemmelser er å bevare og 
aktivisere Egersund sentrums kulturhistorisk verdifulle 
bebyggelse.

Videre skal planen legge til rette for utvikling av et bymiljø 
innenfor en ramme der bebyggelsens form og dimensjon blir 
opprettholdt.

§ 2

Reguleringsformål

Det regulerte område er på planen vist med reguleringsgrense. 
Innenfor dette område er alt areal regulert til:

Spesialområder bevaring - sone 1 og 2
Reguleringsformålet bevaring er dessuten kombinert med følgende 
formål:

Byggeområder
Offentlige trafikkområder
Friområder
Fareområder
Fellesområder

§ 3
Byggeområder

A. Boligområder

1. Bebyggelsen skal nyttes til boligformål.

3. Bruksendring til annet formål kan godkjennes av bygningsrådet 
dersom spesielle forhold tilsier dette, (§ 91 a).

B. Forretnings- kontor- og andre sentrumsformål

1 Bebyggelsen kan brukes til forretnings- og kontorformål, samt 
til
andre formål som hører naturlig hjemme i et sentrumsmiljø 
(restaurant, mindre håndverksbedrift etc.).

2. I bygninger med mer enn en etasje kan bygningsrådet tillate at 
deler av bygningen nyttes til boligformål.

C. Kombinerte bolig-, forretnings- kontor- og andre sentrumsformål 

1. Bebyggelsen kan nyttes til formål nevnt under A og B .

D. Offentlige bygninger
1. Bebyggelsen kan nyttes til offentlige formål innenfor de rammer 

som er anført på plankartet.
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2

Bebyggelsen merket offentlig kontor gnr. 13 bnr. 1915 i 
Strandgaten 49 tillates brukt til private kontor samt til 
lokaler for frivillige lag og organisasjoner. Eventuelle 
bygningsmessige tilpassinger skal skje etter antikvariske
prinsipper."

E. Allmennyttige formål

1. Bebyggelsen kan nyttes til allmennyttige formål innenfor de 
rammer som er anført på plankartet.

§ 4
Offentlige trafikkområder

A Kjøreveger

1. I kjørevegene skal forholdene legges til rette for en smidig 
avvikling av trafikken med høyeste prioritet til sikkerheten.

B. Gågater

1. I gågatene skal kjøring med motorkjøretøyer ikke være tillatt 
med
unntak av vareleveranser i nærmere bestemte tidsrom, fastsatt 
av vegmyndigheten.

C Gatetun

1. I gatetun kan kjøring med motorkjøretøy finne sted på de
gåendes premisser. Vegmyndigheten kan i nødvendig utstrekning 
utføre tiltak for gjennomføring av dette.

§ 5
Friområder

I friområdene kan bygningsrådet tillate oppført bygning eller 
utført anlegg når dette er godkjent av styret for natur- og 
utemiljø og etter rådets mening ikke er til hinder for områdenes 
bruk som friområder.

§ 6

Fellesbestemmelser - bevaringsområde 1 og 2

1. Eksisterende bygninger inngår i planen.

2. I området kan det oppføres bygninger med mønehøyde max 9 m. 
Bygningene skal tilpasses omkringliggende bygninger
mht.form,utseende og materialbruk såfremt dette ikke blir i 
strid med planens formål og bestemmelser forøvrig.

3. Nybygg skal plasseres i eller innenfor byggegrense. Hvor 
byggegrenser ikke er vist, kan hus plasseres fritt på tomta
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innenfor de begrensninger plan- og bygningsloven med 
forskrifter og vedtekter setter.

Ved tomtedelings- eller byggesøknad, kan bygningsrådet kreve 
en plan som viser utnyttelsen av hele eiendommen og 
tilpasningen til bygningsmiljøet.
Som kledningsmaterialer skal nyttes tre eller tegl. Sprosser i 
vinduer skal være gj ennomgående.

4. Ved nybygg eller utvidelse av eksisterende bygningsmasse skal 
en så stor del av tomta holdes ubebygd at bebyggelsen får 
tilfredsstillende lysforhold, brannsikring og oppholdsareal i 
det fri. Utnyttelsesgraden skal ikke avvike vesentlig i 
forhold til omkringliggende eiendommer.

5 . Ved endring av bestående bygning og fasadeendring skal
bygningsrådet se til at historisk, arkitektonisk eller annen 
kulturell verdi som knytter seg til en bygnings ytre blir 
bevart.
Som kledningsmaterialer skal nyttes tre eller tegl. Sprosser i 
vinduer skal være gjennomgående.

6. Boligbyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på 
fellesareal for flere tomter for 1,25 bil pr. leilighet.
Ved endring som medfører flere leiligheter (PBL § 91a, pkt. c) 
stilles samme krav til parkeringsdekning.

Bebyggelse som nyttes til forretnings-, kontor- og andre 
sentrumsformål, samt offentlig- og allmennyttige formål skal 
ha oppstillingsplass for en bil pr. 50 m2 nytt bruksareal 

(BRA).
I stedet for biloppstillingsplasser på egen grunn eller på 

felles
areal, kan det innbetales til kommunen et beløp pr. 
manglene biloppstillingsplass. Beløpets størrelse er fastsatt 
ved til en hver tid gjeldende vedtekt til PBL's § 69 nr. 4.
(For areal utover hele 50m2regnes prosentvis av beløpet for en plass.)

7. Bevaringsverdige trær eller tregrupper, angitt på 
reguleringskartet, skal tas vare på og kan ikke fjernes uten 
tillatelse fra styret for natur- og utemiljø. Annen verdifull 
vegetasjon skal søkes tatt vare på i størst mulig grad.
Parabolantenner må bare monteres i spesielle tilfeller hvor de 
ikke er synlige fra omkringliggende gater eller plasser.

9. Skilt og reklame skal utføres i tråd med strøkets øvrige 
karakter, og må ikke være dominerende i forhold til 
omgivelsene.
Bygningsrådet kan utforme nærmere retningslinjer for de 
enkelte 
gater.

10 Bygningsrådet kan utforme nærmere retningslinjer for 
gatebelysning innenfor planområdet.

§ 7
Spesielle bestemmelser for bevaringsområde 1
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1. Bygningsrådet kan nekte riving av bygninger som ansees å være
av betydning for miljøet og som etter rådets skjønn kan
istandsettes for akseptable kostnader.

2 . Før søknad om fasadeendring eller nybygging tas opp til
realitetsbehandling i bygningsrådet, kan rådet kreve at den 
fornyede/nye enhet vises innpasset i det eksisterende 
bygningsmiljø med fasadeoppriss som også omfatter den 
tilstøtende bebyggelse og - hvis det etter rådets skjønn er 
nødvendig - i en plan som nevnt i reguleringsbestemmelsenes § 
6,3.

3. Bygninger som på grunn av forfall, brann eller annen årsak må 
fjernes, skal ved gjennoppførelse i form, utseende og 
materialbruk legges så nær opptil det opprinnelige som mulig.

4. Før søknader om byggetillatelse i h.t. § 93 eller meldinger 
etter
§ 86 behandles av bygningsrådet skal saken forelegges fylkes
kultursjefen til uttalelse. Dersom han har merknader til saken 
må disse foreligge senest 3 uker etter at saken er oversendt.

5. Ved inngrep i/fornyelse av gatetun, friområder og felles
avkjørsel må strøkets antikvariske verdi ivaretas.

Teknisk etat 
Eigersund kommune 
Revidert 06.02.90

Godkjent av kommunestyret i
møte den 17.12.1990, sak 118/90. Og 18.12.91, sak 4/91 
Mindre reguleringsendring 200/12 11.12.2012

Helge Waage 
Bygningssj ef
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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 Internt notat 

 
 

 
 

 
 

 
 
Vår ref.:  17/6027 / 17/159 / GBR - 13/1568, FA - L42 Dato:  20.02.2017 

Saksbehandler:  Tina Tønnessen  Direkte telefon: 51 46 83 18 /  938 61 813 

E-post: tina.toennessen@eigersund.kommune.no  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kommentar til henvendelse - Vedrørende kledning gnr. 13 bnr. 1568 - Torger T. Myklebust, 
Mosbekkgaten 11 
I henvendelse mottatt her 18.01.17 vises det til møte med byantikvar og krav om bruk av høvlet 
kledning.  
  
Det er foretatt befaring med byggmester Jostein Ege i forkant av møte  og  avholdt møte med 
byggmester og tiltakshaver Torger T. Myklebust her den 21.11.16, samt telefonsamtale med 
tiltakshaver i etterkant av møtet og påfølgende dialog med byggmester Jostein Ege. Det har også 
vært dialog med Kysbygg AS vedrørende den samme jobben.  
 
I møte så vi på muligheter for skifte av vinduer ved tilbakeføring til tidligere dokumentert tilstand. Vi 
tok utgangspunkt i tegninger fra byggesaksarkivet som viser situasjon før vindusskifte og tilbygg. Det 
ble konkludert med at dersom kledning på de tre sidene mot veg skal skiftes, så må det benyttes 
høvlet kledning. Det vil være historisk korrekt med tanke på hva bygningen skal representere ved 
tilbakeføring av vinduer og kopi av eksisterende  sveitserdetaljering. Det ble også vist til det nylig 
vedtatte prinsippvedtaket vedrørende bruk av høvlet kledning innenfor bevaringsområdet i 
bevaringsplanen.  
 
Tilbygget på bakside er oppført i senere tid (1949) og det kan derfor benyttes ru kledning på denne 
delen av bygningen.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Tina Tønnessen 
Byantikvar 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 
 
 
 
Dok.nr.: Tittel på vedlegg: 
522023 Tegninger fra byggesaksarkiv  
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 

Dato:  21.03.2016 

Arkiv: : FA - L02 

Arkivsaksnr.: 16/558 

Journalpostløpenr.: 16/9298 

Avdeling: 

Enhet: 

Saksbehandler: 

Stilling: 

Telefon: 

E-post: 

Teknisk avdeling 
Seksjon byggesak 

Tina Tønnessen Myklebust 

Byantikvar 

51 46 83 18 

tina.toennessen@eigersund.kommune.no 

   

  

 

 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

106/16 Planteknisk utvalg 03.05.2016 

 

 

Prinsippavklaring - Forvaltning av trehusbebyggelse i Egersund sentrum 
 

Sammendrag: 
Trehusbebyggelsen i Egersund er del av Riksantikvarens NB!- register. Dette er en oversikt over  

områder som det knytter seg nasjonale kulturminne- og kulturmiljø ineteresser til i norske byer og 

tettsteder med bystruktur. Registereringen er ikke et vern i seg selv, men bekrefter at det foreligger 

nasjonale kulturminneinteresser. Forvaltning  og videre utvikling av områdene må derfor vise hensyn 

til dette for å unngå svekkelse av kulturminneinteressene.  Omtalen om Egersund i NB!registeret 

definerer byen som en av Norges best bevarte trebyer og den nasjonale interessen opprettholdes 

ved at store deler av trehusbebyggelsen inngår i spesialområde bevaring.  

 

Det vises til vedtak i Planteknisk utvalg i møte den 09.02.16 som sak PTU-044/16 klage på vedtak om 

fasadeenring samt oppføring av garasje gnr. 13 bnr. 1585- Peder Clausens gate 11  og  08.03.16 som 

sak PTU- 061/16- Klage på avslag – Fasadeendring gnr. 13 bnr. 1459- Janus Hebel, Kirkegaten 27, hvor 

det ble vedtatt aksept for bruk av ru kledning på boliger innenfor Reguleringsplan for deler av 

Egersund sentrum, bevaringsområde 1 og bevaringsområde 2. Disse vedtakene representerer et 

tilsynelatende brudd med tidligere praksis og i forbindelse med videre praktisering av 

reguleringsplanen og forvaltning av trehusbebyggelsen er det nødvendig med en avklaring.  

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg har vurdert sakens dokumenter og administrasjonens praksis vedrørende krav om 

bruk av høvlet, glatt kledning på aktuelle bygninger innenfor reguleringsplan for deler av Egersund 

sentrum, bevaringsområde 1 og 2. Planteknisk utvalg finner at etablert praksis, hvor det foretas en 

kulturminnefaglig vurdering av bygningens materialbruk og historikk, opprettholdes. Det kan stilles 

vilkår om materialbruk som følge av underliggende kulturminnefaglig vurdering.  

 

Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 03.05.2016 

 

PTU - behandling: 

Forslag fra Tor Olav Gya (Senterpartiet) 
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"Planteknisk utvalg tar saken til orientering og imøteser reguleringsendring.  

I påvente av reguleringsendring vil det ikke stilles vilkår om høvlet, glatt kledning innenfor 

reguleringsplan for deler av Egersund sentrum." 

 

Forslag fra Per Arne Sandvold (Kristelig Folkeparti) 

 

«Tillegg til rådmannens innstilling: 

Som hovedregel stilles vilkår om høvlet glatt kledning innenfor reguleringsplanen for vernesone 1 og 

2.» 

 

Prøvevotering: 

Sandvolds tilleggsforslag vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer (H+Dag Rune Skår,FRP+SP). 

 

Votering: 

Gyas forslag falt med 10 stemmer mot 1 stemme for (SP). 

Rådmannens innstilling med Sandvolds tilleggsforslag vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer 

(H+Dag Rune Skår,FRP+SP). 

 

 

 

 

PTU-106/16 vedtak: 

 

Planteknisk utvalg har vurdert sakens dokumenter og administrasjonens praksis vedrørende krav om 

bruk av høvlet, glatt kledning på aktuelle bygninger innenfor reguleringsplan for deler av Egersund 

sentrum, bevaringsområde 1 og 2. Planteknisk utvalg finner at etablert praksis, hvor det foretas en 

kulturminnefaglig vurdering av bygningens materialbruk og historikk, opprettholdes. Det kan stilles 

vilkår om materialbruk som følge av underliggende kulturminnefaglig vurdering.  

Som hovedregel stilles vilkår om høvlet glatt kledning innenfor reguleringsplanen for vernesone 1 og 

2. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

 

 

Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 

www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  

Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 

 

Saksgang: 
Planteknisk utvalg avgjør saken.  

 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
Sak PTU-044/16 i møte den 09.02.16- klage på vedtak om fasadeenring samt oppføring av garasje 

gnr. 13 bnr. 1585- Peder Clausens gate 11  og  08.03.16 som sak PTU- 061/16- Klage på avslag – 
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Fasadeendring gnr. 13 bnr. 1459- Janus Hebel, Kirkegaten 27 

 

 

 

 

Andre opplysninger / fakta i saken: 
Plangrunnlag: 

Reguleringsplanen for deler av Egersund sentrum ble til under Plan- og bygningsloven av 1985. 

Formålet spesialområde bevaring  går inn under plan- og bygningslovens § 25-6 og det er bygningens 

eksteriør som bevares.  Hensikten med bevaringen er å ivareta helheten, særperget og 

tidskarakteren til bebyggelsen og bygningsmiljøet. Dersom ikke annet er fastsatt i reguleringsplanens 

bestemmelser gjelder et generelt endrings, rivnings og nybyggingsforbud. Bestemmelsene til planen 

må derfor definere mulighetene og begrensningene i planen.  

 

Nedenfor illustreres et utvalg av saker fra 2007-2015 innenfor reguleringsplanen for deler av 

Egersund sentrum hvor det er stilt vilkår om bruk av høvlet, glatt kledning: 

Sak Tittel 

07/4122 Fasadeendring gnr. 46 bnr. 642 - Tove H. Løyning, Gamleveien 30 

07/4654 Tilbygg til bolig gnr. 13 bnr. 1675 - Heine Edvard Myklebust, 

Hammers gate 38  

08/4381 Fasadeendring gnr. 46 bnr. 687 - Eigersund kommune, 

Damsgårdsgaten 9 

09/720 Fasadeendring gnr. 46 bnr. 562, Axel Seglem, Berggaten 5 

09/1809 Fasadeendring gnr. 46 bnr. 617 - Jarl Tengesdal, Gamleveien 4 

09/1109 Fasadeendring gnr. 13 bnr. 324, Kjell Haugeland, Aarstadgaten 42 

10/416 Restaurering gnr. 13 bnr. 1900 - Oddvar Håland, Strandgaten 35 

10/415 Riving bod samt oppføring ny gnr. 13 bnr. 1361 - Bjørn Kvassheim, 

Storgaten 33 

10/1149 Fasadeendring gnr. 13 bnr. 1450 - Henry Skogen, Kirkegaten 18 

10/1400 Fasadeendring gnr. 13 bnr. 1595 - Kjartan Kulander Sleveland, 

Peder Clausensgate 24 

11/2064 Skifting av kledning og vinduer gnr. 13 bnr. 1494 - Trond Storhaug 

og Kari Bergum, Nygaten 18 

12/2274 Bruksendring bolig og reparasjon av mur gnr. 46 bnr. 779 - Bjørg 

Karin Olsen og Kristi Konowsen Skadberg, 

12/363 Fasadeendring/rehabilitering bolig gnr. 13 bnr. 1800 - Roger 

Egebakken, Ludvig Feylingsgate 22 

12/634 Bruksendring/fasadeendring av uthus gnr. 12 bnr. 4 - Jan K. 

Hognestad, Husabøveien 17 

12/2236 Fasadeendring bolig gnr. 13 bnr. 1811 - Kjell Olav Henriksen, 

Ludvig Feylings gate 31 

13/1744 Fasadeendring og tilbygg/altan gnr. 13 bnr. 1801 - Roger Noreng, 

Ludvig Feylings gate 24           

15/1293 Fasadeendring samt oppføring garasje gnr. 13 bnr. 1585 - Harald 

Svanes, Peder Clausens gate 11 

15/423 Fasadeendring gnr. 46 bnr. 440 - Svein Motland, Fabrikkplassen 2 
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Rådmannens vurderinger: 
Administrasjonens forvaltning av trehusbebyggelsen bygger på de faglige vurderingen utført av 

kulturminnemyndtighet og/eller kulturminnefaglig vurdering internt. Reguleringsbestemmelsene for 

deler av Egersund sentrum er lite spesifikk på hva som er tillatt og ikke tillatt i bevaringsområdet. 

Planbestemmelse § 6-5 forutsetter at «historisk, arkitektonisk eller annen kulturell verdi som knytter 

seg til en bygning ytre blir bevart». I tillegg til bestemmelsene er det utarbeidet «retningslinjer for 

praktisering av bevaringsplanen» som et hjelpemiddel til forvaltningen reguleringsplanen. Selv om 

reguleringsplanens bestemmelser er generelle, er det en etablert praksis at saker innenfor 

bevaringsplanen oversendes til uttale hos kulturminnefaglig ekspertise/regionantikvar/byantikvar 

eller til kulturminnefaglig myndighet/Rogaland fylkeskommune før det fattes vedtak i saken. 

Rogaland Fylkeskommunen får også kopi av alle vedtak innenfor bevaringsområde 1 og 2.   

 

Byggeskikk og håndtverkstradisjon  

Opplevelsen av trehusbebyggelsen i Egersund hviler i detaljene. Forståelsen av bygningens historikk 

kan en se i malingslag og alderen i materialet. Detaljene er en del av helhetsbildet.  

Strandgaten utgjør en klar senempir bebyggelse på grunn av bybrannen i 1843 hvor 2/3 deler av 

bebyggelsen gikk med. Denne stilarten var igjen inspirert av europeiske murhus, hvor den glatte 

panelfasaden var sentral for å illudere en murfasade. Kledningen ble høvlet for hånd og kun de beste 

materialer  ble benyttet. Rundt 1860 ble det mulig å masseprodusere høvlede og profilerte 

panelbord og listverk, sveitserstilen vokser frem sammen med denne utviklingen. Det oppstår 

variasjoner av sveitserpyntede senempirbygninger og kombinasjoner av stilarter. Kledningsbordene 

er fremdeles høvlede og idealet er den glatte overflaten. Det var først på 1930- tallet og særlig etter 

krigen at det ble vanlig å bruke uhøvlet og uprofilert utvendig kledning på bolighus. Panelbordene 

hadde da en fint saget overflate og var mindre ru og lodne enn dagens sagde kledningsbord.  

Byggeskikken fra før 1930- tallet er derfor sentral i denne sammenheng. Valg av kledningstype og 

utforming ble tuftet på håndverkstradisjon og byggeskikk. Denne byggeskikken formidles gjennom 

det enkelte bolighuset og trehusbebyggelsen som helhet, fliden håndverkerne la i detaljene ved 

oppføring av bygningen forsvinner litt etter litt etter hvert som «vedlikehold» utføres etter dagens 

prinsipper og materialkunnskap. 

Utførelse etter antikvariske prinsipper eller antikvarisk korrekt er et utrykk for at tiltaket er 

gjennomført på en måte eller med materialer som er i tråd med sin stilart og byggeskikk. Hva gjelder 

fasadeendring og vurdering av kledning blir det stilt krav om bruk av identisk kledning når det er 

behov for skifte, i tråd med planbestemmelse § 6-5. Det vil i de fleste tilfeller innebære høvlet, glatt 

kledning.  På tross av dette er det flere boliger i sentrum med ru kledning, det er ikke gjennomført en 

egen registrering av dette.  

 

En stykkevis oppmykning av forvaltningspraksis vil i ytterste konsekvens resultere i tap av 

bevaringsverdi da det er de enkelte detaljene som formidler historien. Disse detaljene illustreres i 

opptegningen av gateløpet i Storgaten fra 1993(se vedlegg)som viser hvordan bygningene har endret 

seg fra 1906 til 1992. Endringene her forteller om en utvikling av stilhistorien og er i seg selv 

bemerkelsesverdige, men slik bevaringsplanen av 1991 er utformet er det ivaretakelse av 

trehusbebyggelsen slik den fremstod i 1991 og tilbakeføring til tidligere dokumentert utførelse som 

er hovedintensjonen.   

 

Konklusjon og avklaring;  

Rådmannen ber det politiske utvalg foreta en avklaring og/eller vurdering av det ovennevnte med 

sikte på hvilke føringer administrasjonen skal legge til grunn før det eventuelt vedtas en ny 

reguleringsplan. 

 

Den nye praksisen må anses som et hamskifte og ut fra likebehandling må det av administrasjonen 

forstås som en direkte faglig instruks som må legges til grunn i alle nye saker innenfor 
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trehusbebyggelsen.     

 

Universell utforming: 
Ikke aktuelt i denne sak. 

 

Økonomiske konsekvenser: 
Ikke aktuelt i denne sak. 

 

Alternative løsninger:  
Planteknisk utvalg tar saken til orientering og imøteser reguleringsendring.  

I påvente av reguleringsendring vil det ikke stilles vilkår om høvlet,glatt kledning innenfor 

reguleringsplan for deler av Egersund sentrum.  

 

 

 

Dokumenter vedlagt saken 

DokID Tittel 

458609 Rehabilitering konstruksjoner i tre, Andres Frøstrup s.175-176 

458617 Gamle Trehus- Historikk, reparasjon og vedlikehold -Tore Drange,Hans O 

Aanensen og Jon Brænne-s.129, s.370 

458616 Historisk gateoppriss 1993-Brit Tornes Auestad, Nina Bakke 

458876 2-1-Plankart 

458877 Bestemmelser - bevaringsplan 

458878 Retningslinjer for praktisering av reguleringsplan for deler av Egersund sentrum- 

1997. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  07.03.2017 
Arkiv: : FE - 033 
Arkivsaksnr.: 17/425 
Journalpostløpenr.: 17/8299 

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

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

   
  

 
 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato 
063/17 Planteknisk utvalg 21.03.2017 
 
 
Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 21.03.17 
 
Kopi av ulike skriv/meldinger som legges frem for utvalget til orientering.  
Dersom utvalget har merknader til det enkelte skriv/melding, må dette gjøres med vedtak etter 
forslag fra et eller flere medlemmer. 
 
De framlagte referatsakene tas til orientering. 
 
35T 
Saksnummer Tittel 
022/17 Klageavgjørelse i byggesak gnr. 13 bnr. 1585 - Harald Svanes, 

Peder Clausens gate 11 
023/17 Overføring av anleggskonsesjoner fra Jernbaneverket til Bane 

NOR SF i forbindelse med overgang til statsforetak 
024/17 Klargjøring om innkalling av varamedlemmer 
025/17 Klageavgjørelse i byggesak gnr. 13 bnr. 2456 - oppføring ny 

gangbro og nye sikringsmurer 
026/17 Klagevedtak - tilbygg fritidsbolig gnr. 31 bnr. 15 - Ståle Normann 

Vathne, Kydlandsveien 199 
027/17 Nominasjonene er i gang - foreslå Norges mest attraktive by 2017 
028/17 Avkjørsel til Eigersund Næringspark AS 
029/17 Byggesakssjefen delegert - sak 27/17 til sak 63/17 
030/17 Rapportering på vedtatte politiske bestillinger - mars 2017 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
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E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no 

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971 

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst 

Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate 14-18 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B Vangsveien 73 

Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks 4223 

0301 OSLO   3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR 

      

 

Bane NOR SF 

Postboks 4350 

2308 HAMAR 

 

   

Vår dato: 06.02.2017         

Vår ref.: 201607010-14     

Arkiv: 611   Saksbehandler: 

Deres dato: 21.12.2016 Grete Johnsen 

Deres ref.: 201613057-1 

   

22959160/gaj@nve.no 

         

 

Bane NOR SF – Overføring av anleggskonsesjoner fra Jernbaneverket i 

forbindelse med overgang til statsforetak 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag overført anleggskonsesjoner fra Jernbaneverket 

til Bane NOR SF, i forbindelse med overgang til statsforetak. Vedlagt oversendes NVEs tillatelser.  

Tillatelsene kan påklages, se opplysninger i konsesjonsdokumentene. Eventuelle klager vil bli sendt 

Dem til uttalelse før saken legges fram for Olje- og energidepartementet. 

I forbindelse med reform av jernbanesektoren i Norge skal Jernbaneverkets funksjoner overføres delvis 

til et nytt direktorat og delvis til et nytt infrastrukturforetak fra og med 2017. Bane NOR SF ble stiftet i 

februar 2016 og eies av Samferdselsdepartementet. Foretakets formål er å sørge for tilgjengelig, effektiv 

og sikker jernbaneinfrastruktur og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og terminalutvikling. 

Foretaket vil ha ansvaret for forvaltning, planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av det nasjonale 

jernbanenettet, og har i tillegg ansvaret for trafikkstyring, kunde- og trafikkinformasjon og forvaltning 

av eiendom.  

Bane NOR SF vil fra 01.01.2017 eie all jernbaneinfrastruktur på det norske jernbanenettet som tidligere 

var eid av Jernbaneverket, inkludert alle relevante konsesjonspliktige anlegg etter energiloven. På denne 

bakgrunn søkes det i brev av 21.12.2016 om overføring av anleggskonsesjoner fra Jernbaneverket til 

Bane NOR SF for følgende anlegg: 

 Transformator- og omformerstasjoner i Asker, Drangedal, Sauherad, Sande, Kongsberg, Oslo, 

Bergen, Vaksdal, Dovre, Sør-Fron, Lillehammer, Sandnes, Hol, Ringerike, Ullensaker, Eigersund, 

Kongsvinger, Kristiansand, Larvik, Skedsmo, Melhus, Lunner, Voss, Åmli, Nes, Oppdal, Sel, 

Narvik, Ringsaker, Sarpsborg, Flekkefjord, Horten, Vestby, Trondheim, Stange og Stavanger 

kommuner. 

 Kraftledninger i Sarpsborg, Øvre Eiker, Kongsberg, Sauherad, Drangedal, Sande, Sør-Fron, 

Lillehammer, Åmli, Oppdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Stange, Marnardal, Narvik, Hol, Ulvik og 

Aurland kommuner. 
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 Kjosfoss kraftverk i Aurland kommune. 

 Gjøvik omformerstasjon i Gjøvik kommune. 

 Arna omformerstasjon i Bergen kommune. 

 Solum omformerstasjon i Larvik kommune. 

 Leivoll omformerstasjon i Marnardal kommune. 

 Åsland transformatorstasjon i Oslo kommune. 

 Ett mobilt statisk omformeranlegg i Ringsaker kommune (Rudshøgda). 

 Ett mobilt statisk omformeranlegg i Larvik kommune (Larvik). 

 Tre mobile statiske omformeranlegg i Oslo kommune (to på Alna og ett på Holmlia). 

 30 (22) kV kraftledning Narvik – Rombak – Bjørnfjell, med sju avgreininger mellom Rombak og 

Bjørnfjell i Narvik kommune. 

 

Jernbaneverket (nå Bane NOR SF) fikk den 18.12.2013 tillatelse til å rive 66 kV kraftledning Øye – 

Sira, NVE-ref. 200904234-102. Riving av kraftledningen kan ikke starte før Agder Energi Nett AS sin 

132 kV ledning er idriftsatt. Prognose for idriftsatt ny 132 kV ledning er angitt til 31.12.2018. 66 kV 

kraftledningen Øye – Sira må derfor drives av Bane NOR SF inntil 132 kV kraftledningen er satt i drift, 

og er tatt med i anleggskonsesjon for kraftledninger (pkt. 15). 

I denne saken er det en ny eier av de elektriske anleggene, og overføring av konsesjonene til den nye 

eieren utløser konsesjonsplikt. Tillatelsene innebærer i hovedsak en videreføring av etablerte anlegg, og 

gir ikke nye eksterne virkninger. NVE finner på denne bakgrunn å kunne gi konsesjoner som omsøkt. 

Anlegg som ikke er satt i drift er Gjøvik omformerstasjon, Arna omformerstasjon, Solum 

omformerstasjon og 30 (22) kV kraftledning Narvik – Rombak – Bjørnfjell. 

NVE viser til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet. Konsesjonæren plikter å informere 

systemansvarlig i tråd med kravene i gjeldende forskrift. Nye anlegg eller endringer i eksisterende 

anlegg kan ikke idriftsettes uten etter vedtak fra systemansvarlig. Plikten til å informere systemansvarlig 

gjelder også ved senere endringer av anlegget som ikke utløser behovet for ny anleggskonsesjon. 

 

Med hilsen 

 

Arne Olsen 

seksjonssjef 

Grete Johnsen 

seniorkonsulent 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Vedlegg:12   

Kopi u/vedlegg til:    

Akershus fylkeskommune 

Asker kommune 

Aurland kommune 

Aust-Agder fylkeskommune 

Bergen kommune 

Buskerud fylkeskommune 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - Region Midt 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - Region Nord 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - Region Sør 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - Region Vest 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - Region Øst 

Dovre kommune 

Drangedal kommune 

Eigersund kommune 

Flekkefjord kommune 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 

Fylkesmannen i Buskerud 

Fylkesmannen i Hedmark 

Fylkesmannen i Hordaland 

Fylkesmannen i Nordland 

Fylkesmannen i Oppland 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Fylkesmannen i Rogaland 

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

Fylkesmannen i Telemark 

Fylkesmannen i Vestfold 

Fylkesmannen i Østfold 

Gjøvik kommune 

Hedmark fylkeskommune 

Hol kommune 

Hordaland fylkeskommune 

Horten kommune 

Kongsberg kommune 

Kongsvinger kommune 

Kristiansand kommune 

Kvinesdal kommune 

Larvik kommune 

Lillehammer kommune 

Lunner kommune 

Marnardal kommune 

Melhus kommune 

Narvik kommune 

Nes kommune (Buskerud) 
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Nordland fylkeskommune 

Oppdal kommune 

Oppland fylkeskommune 

Oslo kommune 

Ringerike kommune 

Ringsaker kommune 

Rogaland fylkeskommune 

Sande kommune (Vestfold) 

Sandnes kommune 

Sarpsborg kommune 

Sauherad kommune 

Sel kommune 

Skedsmo kommune 

Sogn og Fjordane fylkeskommune 

Stange kommune 

Statnett SF 

Stavanger kommune 

Sør-Fron kommune 

Sør-Trøndelag fylkeskommune 

Telemark fylkeskommune 

Trondheim kommune 

Ullensaker kommune 

Ulvik herad 

Vaksdal kommune 

Vest-Agder fylkeskommune 

Vestby kommune 

Vestfold fylkeskommune 

Voss kommune 

Østfold fylkeskommune 

Øvre Eiker kommune 

Åmli kommune 
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Fra: nve@nve.no 
Sendt: 6. februar 2017 12:46 
Til: Post Eigersund kommune 
Emne: Overføring av anleggskonsesjoner fra Jernbaneverket til Bane NOR SF i 

forbindelse med overgang til statsforetak. NVEs referanse: 
201607010-14 

Vedlegg: 201607010-14Overføring av anleggskonsesjoner fra Jernbaneverket til 
Bane NOR SF i forbindelse med overgang til statsforetak.pdf 

 

Til Eigersund kommune 

Vedlagt følger dokument 201607010-14 Overføring av anleggskonsesjoner fra Jernbaneverket 

til Bane NOR SF i forbindelse med overgang til statsforetak fra NVE - Norges vassdrags- og 

energidirektorat. 
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Fra: Distriktssenteret <Post@kdu.no> 
Sendt: 21. februar 2017 15:38 
Til: Distriktssenteret 
Emne: Nominasjonene er i gang! Foreslå Norges mest attraktive by 2017 
 
  
Til Ordfører, Rådmann og Plansjef 
  

Nå går startskuddet for konkurransen "Attraktiv by - statens pris for bærekraftig 
by- og stedsutvikling".   

 

- Vi må bygge byer der folk kan bo, arbeide og reise klimavennlig. Med prisen for Attraktiv by 
ønsker vi å løfte frem gode eksempler som kan inspirere andre, sier kommunal- og 
moderniseringsminister Jan Tore Sanner.  

- Byene våre vokser, og det gjør det ekstra viktig å ta vare på og skape gode friområder, 
attraktive bomiljø og trivelige bysentrum for nåværende og fremtidige generasjoner, sier 
Sanner. 
  
God byutvikling skaper gode steder å vokse opp i, besøke og arbeide i. Vi ønsker å høre hva innbyggerne 
mener er gjort for å skape liv og trivsel i byen sin og hva de setter særlig pris på.  
En uavhengig jury, ledet av statsviter og førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania, Erling Dokk Holm, 
velger ut vinnere. 
  
Prisen retter seg mot små, mellomstore og store byer. Stedet må ikke ha bystatus, men man må kunne 
vise til resultater i form av bymessige kvaliteter. Prisen deles ut til en bestemt by, et mindre område 
innad i byen, eller et samarbeidsprosjekt mellom by og omland som fremmer bærekraftig utvikling. I fjor 
var Asker, Hammerfest og Bodø finalister - og Bodø stakk av med seieren. Alle kan nominere kandidater. 
Det gjøres helt enkelt ved å skrive inn ditt forslag på Facebook <http://bit.ly/attraktivbyFB> eller på 
attraktivby.no <http://www.attraktivby.no/>. 
  
Vi vil oppfordre ansatte i fylkeskommuner og kommuner som kjenner arbeidet med å utvikle gode 
tettsteder, om å nominere kandidater.  
Fint om dere er med å gir konkurransen (og med det bærekraftig by- og stedsutvikling) oppmerksomhet i 
deres kommune. Mer informasjon om prisen finnes på departementets nettsider 
<https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/attraktiv_by/om-prisen/id2474510/>. 
Formålet med prisen for Attraktiv by er å belønne god planlegging og gjennomføring av bærekraftig by- 
og stedsutvikling med høy kvalitet. Kåringen skal bidra til å løfte fram gode og inspirerende forbilder.  
  
Distriktssenteret er sekretariat for juryen for Attraktiv by, og vi håper på mange gode nominasjoner på 
gode steder! 
  
  
Med vennlig hilsen 
Grete Bækken Mollan 
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Kompetansesenter for distriktsutvikling 
Tlf: 481 68 281   E-post: grete.mollan@kdu.no <mailto:grete.mollan@kdu.no>    
  
www.kdu.no <http://www.kdu.no/> - Meld deg på nyhetsbrevet vårt 
<https://www.anpdm.com/form/42425C4274414B5E4B71/414A50407046475F4371> - Følg oss med RSS 
<http://www.distriktssenteret.no/index.html/feed.xml> 
facebook.com/distriktssenteret <http://facebook.com/distriktssenteret> - twitter.com/distriktssenter 
<http://twitter.com/distriktssenter> 
  
  
  
  

Side 651 av 666



 

 

 

 

Postadresse Kontoradresse Telefon* Veg- og 
trafikksikkerhetsavdelingen 

Saksbehandler 
Postboks 8010 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Jan Reidar Onshus 

22248331 0030 Oslo Org no.  

postmottak@sd.dep.no http://www.sd.dep.no/ 972 417 904  
 

 

 

 

Vegdirektoratet 

Postboks 8142 Dep. 

0033 OSLO 

 

 

 

       

Deres ref Vår ref Dato 

 15/679-  23.02.2017 

 

 

Avkjørsel til Eigersund Næringspark AS 

 

Samferdselsdepartementet (SD) viser til kontakt i saken. 

 

1. Bakgrunn 

Eigersund næringspark er planlagt etablert vest for E39 ved Eigestad i Eigersund kommune. 

Næringsparken ventes å ville bli fylkets nest største ved ferdigstillelse. 

 

Eigersund kommune vedtok 8. mai 2008 reguleringsplan for et toplanskryss på E39 med 

rekkefølgekrav om at bebyggelse i området ikke kan gis byggetillatelse før krysset er 

opparbeidet. Kommunen fremsatte i 2011 ønske om dispensasjon fra rekkefølgekravet om 

bygging av toplanskryss. Dette ble begrunnet med manglende finansieringsmuligheter for 

kommunen og at langsiktige overordnede utredninger foreslår/viser at E39 vil bli lagt om på 

strekningen. 

 

SD legger ved brev til Vegdirektoratet av 26. september 2012 til grunn: 

- Krysset skal bygges i tråd med krav nedfelt i gjeldende reguleringsplan og det gis ikke 

dispensasjon fra rekkefølgekrav knyttet til bygging av planfritt kryss med E39 før det 

kan etableres næringsvirksomhet på området. 

- Staten dekker halvparten av kostnaden knyttet til etableringen av krysset, begrenset 

oppad til 25 mill. kr. 

- Statens bidrag fordeles med inntil 5 mill.kr i 2013 og inntil 20 mill. kr i 2014. 
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SD understreker i brevet at statlig bidrag til finansiering av krysset er tett koblet opp mot at et 

slikt nytt kryss vil kunne være en naturlig plassering av et mulig fremtidig nytt kryss mellom 

E39 og rv 42. Videre ber SD om at Statens vegvesen foretar de nødvendige avklaringer mot 

lokale myndigheter og utbygger og forestår den videre oppfølging av saken. 

 

Fra 1. januar 2013 beregnes full mva. på veg som følge av opphevingen av vegfritaket. SD har 

i brev til Vegdirektoratet av 16. juli og 3. desember 2013 opplyst at staten vil øke ovennevnte 

tilskudd til etablering av krysset tilsvarende økningen i mva. SD ber i brevene om at 

Vegdirektoratet følger opp saken videre. 

 

Statens vegvesen har i tråd med dette prioritert prosjektet høyt i handlingsprogrammet for 

2014-2017. Det ble også bevilget 6 mill. kr til prosjektet i budsjettet for 2013 og 21 mill. kr i 

budsjettet for 2014. Det har vært dialog mellom Statens vegvesen og Eigersund kommune 

uten at det er funnet noen løsning på det lokale bidraget til bygging av krysset. 

 

Eigersund Næringspark AS har nå fremmet søknad om midlertidig avkjørsel til parken og om 

dispensasjon fra rekkefølgekravet i reguleringsplanen. Statens vegvesen har ved brev til 

Eigersund Næringspark AS av 26. april 2016 gitt avslag på søknaden. 

 

2. Samferdselsdepartementets vurdering 

SD erfarer at Eigersund Næringspark AS ønsker å etablere en kryssløsning som er mindre 

omfattende enn det som opprinnelig har vært drøftet mellom Statens vegvesen og Eigersund 

kommune. SD forstår videre at det er snakk om å bygge et T-kryss fremfor et toplanskryss. 

Opplysninger som SD har mottatt fra Eigersund Næringspark AS antyder at kostnaden ved 

den ønskede kryssløsningen vil være i størrelsesorden 7-8 mill. kr.  

 

Næringsparken ventes å ville bli fylkets nest største ved ferdigstillelse. SD har notert at 

etablering av Eigersund Næringspark vil generere et betydelig antall nye arbeidsplasser i 

området. Dette anser vi som positivt. 

 

SD velger å kunne tilrå dispensasjon fra rekkefølgekravet i reguleringsplanen i denne saken. 

Det legges imidlertid til grunn at en løsning med T-kryss skal være en midlertidig løsning, jf. 

at det ikke er tatt stilling til trasé for E39 mellom Lyngdal vest og Sandnes. 

 

E39 er en ulykkesbelastet veg i denne regionen. T-kryss er forbundet med betydelig 

ulykkesrisiko. Etablering av T-kryss på denne strekningen vil derfor måtte forutsette at det 

innføres hastighetsbegrensninger på vegen, slik tilfellet er for andre sammenliknbare 

situasjoner på strekningen. Etter det SD forstår, vil det da være snakk om en fartsgrense på 60 

km/t. SD legger til grunn at det lages reguleringsplan for krysset slik at Statens vegvesen kan 

uttale seg til detaljutformingen. 

 

SD vil vise til at en T-kryssløsning avviker fra det som opprinnelig lå til grunn ved SDs 

behandling av saken i 2012 og 2013, jf. omtale tidligere i dette brevet. SD mener derfor at 

grunnlaget for at staten skal bidra med halvparten av kostnaden knyttet til etablering av 
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krysset er falt bort. SD legger til grunn at staten ikke skal bidra med midler til utbygging av 

krysset. De bevilgede statlige midlene til prosjektet kan derfor omdisponeres til andre tiltak.  

 

SD ber om at Vegdirektoratet følger opp saken videre i tråd med dette. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Ola Brattegard (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Jan Reidar Onshus 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 

 

Kopi til:  
 

Eigersund kommune 

Rogaland fylkeskommune 
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Fra: postmottak SD <postmottak@sd.dep.no> 

Sendt: 24. februar 2017 12:09 

Til: firmapost@vegvesen.no 

Kopi: firmapost@rogfk.no; Post Eigersund kommune 

Emne: 15/679 Avkjørsel til Eigersund Næringspark AS 

Vedlegg: Avkjørsel til Eigersund Næringspark AS.pdf 

 

Se vedlagte saksdokument: 

 

Med hilsen 

Samferdselsdepartementet 
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Byggesakssjefen delegert – sak 27/17 til 63/17 
 

63/17 

 
 

 

 
 

  

 

 

ArkivsakId Utvalg Sakstittel Saksnr Sakstype 

16/2585 BMD Tillatelse til tilbygg til bolig gnr. 107 bnr. 23 - Espen Hyggen - Sørlandsveien 492 027/17 BMV 

15/1552 BMD Igangsettingstillatelse for enebolig gnr. 46 bnr. 25 - Åshild og Lars Christian Kvassheim - Nyeveien 77 028/17 BMV 

16/1008 BMD Tillatelse til endring av tillatelse gnr. 45 bnr. 54 - bolig og garasje 029/17 BMV 

16/2610 BMD Tillatelse til reseksjonering gnr. 13 bnr. 1351 - Sameiet Hegdalsgården 030/17 BMV 

16/2612 BMD 
Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-4 og dispensasjon - garasje -  gnr. 12 bnr. 148 fnr. 4 - Hans Martin Helset, Kjeld 
Buggesgate 18 

031/17 BMV 

17/142 BMD Tillatelse til deling gnr. 13 bnr. 27 - Terlandstykket 032/17 BMV 

11/1632 BMD Midlertidig dispensajson - Tak over skogsvirkelager gnr. 48 bnr. 10 - Bio Dalane AS, Haganeset 033/17 BMV 

17/147 BMD Tillatelse til fasadeendring og utskifting av vinduer gnr. 13 bnr. 1379 - Johan Feyers gate 3 034/17 BMV 

16/1970 BMD Tillatelse til tiltak - Sanitærinnstallasjoner gnr. 31 bnr. 14 - Terje Vareberg, Kydlandsveien 201 035/17 BMV 

16/2236 BMD Trinnvis igangsettingstillatelse - Bolig gnr. 4 bnr. 166 - Atle Torstensen, Skadbergstrondveien 036/17 BMV 

16/2611 BMD Tillatelse til reseksjonering gnr. 13 bnr. 2441 snr. 30 - Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling AS 037/17 BMV 

16/457 BMD Tillatelse til tiltak-endring av tillatelse og Igangsettingstillatelse Tomannsbolig gnr. 12 bnr. 586 -  Fjellstedveien 2 038/17 BMV 

16/1896 BMD 
Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-1 - endring av tillatelse - mur - enebolig og garasje gnr. 8  bnr. 803 - Øystein 
Eriksen, Steinbakken 

039/17 BMV 

16/2584 BMD 
Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-1 og dispensasjon - Garasje og altan på eksisterende bolig gnr. 2 bnr. 147 - 
Charlotte og Asle Myklebust, Midbrødveien 92 B 

040/17 BMV 

17/178 BMD 
Dispensasjon/Rammetillatelse for riving av eksisterende bygg samt oppføring av 3 nye eneboliger med 
bod/garasjer og forstøtningsmur gnr. 46 bnr. 238 og 249 - Kalhammerveien 14 

041/17 BMV 

16/1381 BMD Tillatelse til endring - gnr. 116 bnr. 2 fnr. 31 - Trygve Egelandsdal, Øvre Eigelandsdalen 31 042/17 BMV 

16/786 BMD Igangsettingstillatelse riving av uthus samt oppføring av bolig med garasje gnr. 46 bnr.23 043/17 BMV 

14/327 BMD Tillatelse til endring av gitt tillatelse gnr. 1 bnr. 110 044/17 BMV 

17/220 BMD Tillatelse til restaurering av eksisterende naust gnr. 2 bnr. 90 - Helge Bull-Engelstad, Seksarvik 045/17 BMV 

17/306 BMD 
Tillatelse til oppføring av flerbruksbane uten ansvarsrett gnr. 13 bnr. 801 - Eigersund kommune v/vei og utemiljø, 
Kløverveien 

046/17 BMV 

16/2609 BMD Tillatelse til skifting av takstein gnr. 13 bnr. 1905 - Turid Seglem, Strandgaten 40 047/17 BMV 

17/357 BMD Tillatelse til oppføring av terrasse og terrassedør uten ansvarsrett gnr. 7 bnr. 287, Leidlandsveien 16 048/17 BMV 

16/2429 BMD 
Tillatelse til tilbygg av garasje, kjellerbod og glass/hagestue samt utvidet av taklett og veranda og mindre 
fasadeendringer (vinduer) uten ansvarsett gnr. 60 bnr. 47 og 584 - Ingunn og Tore Auestad, Stasjonsvegen 65 

049/17 BMV 

17/382 BMD Dispensasjon/Tillatelse til oppføring av tilbygg gnr. 46 bnr. 1075 - Arne Nodland, Kjerjanesveien 3J 050/17 BMV 

16/1054 BMD Tillatelse til endring for deling og oppretting av ny grunneiendom gnr. 41 bnr. 36 -  Arild Omdal, Sletteidveien 307 051/17 BMV 

17/338 BMD Tillatelse til tiltak - Deling av grunneiendom gnr. 123 bnr. 9 fnr. 13 - Merethe S. Mørk 052/17 BMV 
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ArkivsakId Utvalg Sakstittel Saksnr Sakstype 

16/666 BMD Igangsettingstillatelse for kontroll av våtrom og lufttetthet gnr. 8 bnr. 804 - Hamran 17 053/17 BMV 

16/1971 BMD Tillatelse til tiltak - Sanitærinnstallasjner gnr. 31 bnr. 15 - Ståle Vathne, Kydlandsveien 199 054/17 BMV 

16/2499 BMD 
Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-1 - Rammetillatelse og trinnvis igangsettingstillatelse - Tilbygg produksjonsbygg 
samt sprengning/planering gnr. 7 bnr. 36 - Egersund Net AS, Svanavågen 30 

055/17 BMV 

16/2163 BMD 
Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-1 - rammetillatelse- ny støttemur mot elv samt riving og oppføring av ny garasje 
gnr. 13 bnr. 479 - Leiv Ernst Refsland, Sandbakkveien 14 

056/17 BMV 

17/483 BMD Tillatelse til oppføring av natursteinsmur gnr. 60 bnr. 719 - Ladbergveien 2 057/17 BMV 

17/468 BMD Tillatelse til oppføring av forstøtningsmur gnr. 46 bnr. 812 - Gamleveien 101 058/17 BMV 

17/339 BMD Tillatelse til tiltak - Deling av grunneiendom gnr. 123 bnr. 9 fnr. 21 - Merethe S. Mørk, Risvikveien 059/17 BMV 

17/415 BMD Tillatelse til tiltak - Fasadeendring gnr.13 bnr. 1843 - Svein Olav Utheim, Hammersgate 15A 060/17 BMV 

13/1175 BMD Tillatelse til endring av gitt tillatelse for bolig som erstatning for uthus, samt ny garasje/bod gnr. 13 bnr. 1476 061/17 BMV 

17/374 BMD Tillatelse til arealoverføring fra gnr. 12 bnr. 13 til gnr. 12 bnr. 333 062/17 BMV 

17/413 BMD 
Pålegg om stans med øyeblikkelig virkning etter pbl. § 32-4 - vesentlig terrenginngrep gnr. 5 bnr. 23 - Karin 
Johannesen, Ytstebrødveien 312 

063/17 BMV 
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EIGERSUND KOMMUNE 

Sentraladministrasjonen 

Politisk sekretariat 

 
 

Levekårsutvalget, Planteknisk utvalg og 
Formannskapet Kontrollutvalget 

 

 
 
 
Vår ref.:  17/7791 / 14/220 / FE - 033 Dato:  07.03.2017 

Saksbehandler:  Randi Haugstad  Direkte telefon: 51 46 80 24 /   

E-post: randi.haugstad@eigersund.kommune.no Deres ref.:  /  

 
 

Rapportering på vedtatte politiske bestillinger - mars 2017 

Utvalgs-
saksnr./ dato 

Sak og vedtak Frist/status Saksbeh. 

KS – 31/15 
11.05.15 

 

 

 

 

 

 

Budsjett 2015 - økonomiplan 2015 – 2018 

1.Utvalget mener at med henvisning til pkt 1 i kommunestyrets vedtak i sak KS‐027/14 så er ikke 

oppgaven besvart i tråd med bestilling. De to alternativ som er foreslått er ikke på kommunal eid 

grunn. 

2.Utvalg mener videre at det blir prinsipielt feil hvis en skulle bestemme lokalisering på annen 

manns grunn uten at det på forhånd er inngått skriftlige avtaler om dette. 

3.Saken foreslås derfor returnert til rådmann med henstilling om ny behandling som er mer i tråd 

med bestilling fra kommunestyret. 

 

Mai 2017 

 

 

 

 

 

 

Kommunalsjef 
Teknisk 
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KS- 30/15 
11.05.15 

Budsjett 2015 - økonomiplan 2015 – 2018 

37. Rådmannen legger fram en sak senest mai 2015, der alternative organiseringsformer av hele, 
eller deler av, teknisk avdeling vurderes. Rådmannen vurderer spesielt å organisere vann og avløp i 
et eget kommunalt foretak. 
 
Kommunestyrets vedtak 11.05.15 – sak 30/15: 
1.Arbeidsgruppens anbefalinger tas til orientering. 

2.Videre utredning bør ses i sammenheng med kommunereform‐prosessen. 

3.Rådmann nedsetter en bred sammensatt arbeidsgruppe eventuelt også med utenforstående 

resurser etter kommunevalget i høst. 

4.Gruppas mandat vil være å fremme en oppdatert sak vedrørende alternativt organisering, 

herunder også opprettelse av egne selskaper. Rådmannen fremmer en ny sak innen august 2016 

som omhandler alternative organiseringer og forslag til fremdrift. 

5.Det nedsettes en arbeidsgruppe som utreder etablering av et kommunalt boligkontor. 

 

Det ble gitt en 
orientering i 
hovedutvalgene i 
februar. Saken 
behandles april-
møtene  

 

Kommunalsjef 
Teknisk 

 

 

 

KS-069/13 
28.10.2013 

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) for Eigersund kommune 2013 
2. Det legges frem en sak om status og fremdrift i forhold til tiltak i ROS-analysen til 
kommunestyrets junimøte 2015.  

Høst 2016 Rådmannen 

K-72/14 
15.12.14 

Budsjett 2015 - økonomiplan 2015 – 2018 

40. Rådmannen fremmer en egen sak, innen mars 2015, som tar for seg et underskudds fond 
innen kultur. Målet med fondet er at festivaler og kultur arrangementer i forkant skal kunne søke 
om underskuddskapital. 

Kommunalsjef KO 
vil invitere repr. fra 
alle festivaler som 
forberedelse til en 
politisk sak 

Kommunalsjef 
KO/Kulturhus-
leder 

KS-009/15 
 
Internkontroll og informasjonssikkerhet -foreløpig kontrollrapport fra Datatilsynet 
 

Prosjektstilling er  
operativ pr 18.6.16 

Kommunalsjef 
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16.3.2015 6. Når alle avvik er dokumentert lukket overfor Datatilsynet, iht til pålegg, fremmes det en 
orienteringssak til kommunestyret om personvern, informasjonssikkerhet og internkontroll. 

 

og arbeider nå med 
dette. 

informasjon 

FS-102/15 
 
Rådmannen utreder kostnader til oppføring av nybygg som skal romme ny avlastningsbolig.   
Permanente boliger bør være adskilt fra avlastningsbolig og dagsenter. 
 

 Kommunalsjef 
HO / 
Kommunalsjef 
Teknisk 

KS 127/15 
 
Etablering av Eigersund kommune i Miljøfyrtårnordningen  På grunn av 

ressurssituasjonen i 
avdelingen utsettes 
dette til høsten 
2017 

Kommunalsjef 
Teknisk 

KS 74/14 
 
I løpet av våren 2015 fremlegges det en sak om ny ungdomsskole der ulike alternativer 
vurderes 

September 2016 

Utgår inntil videre 

Kommunalsjef 
KO 

LKU-005/16 
 
Administrasjonen legger frem et mer eksakt prisoverslag på vedlikeholdsutgiftene disse 
byggene har i året (gjelder aktivitetssenteret på Tyrigården / Lysgården) jf 
spørsmål/tilbakemelding fra LEV: 

"Levekårsutvalget ber administrasjonen sørge for at alle relevante parter så som aktuelle 
brukere, pårørende, verger, ansattes fagorganisasjoner blir hørt vedrørende om det er ønskelig 
med et annet midlertidig bygg inntil nytt bygg på Lagård står klart (gjelder aktivitetssenteret på 
Tyrigården / Lysgården )" 

Våren 2017 

 

 

 

Våren 2017 

HO har startet på 
en sak vedrørende 

 

 
Kom sjef TEK 

Bygg- og 
eiendomsjef 
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Aktivitetssenteret  
Lysgården/Tyrigård
en. Samarbeider 
med Teknisk der 
det er naturlig 

KS-133/15 
 
I planleggingsfasen av nytt senter på Lagård (HO) foretas en bred vurdering av hvilke 
tjenestetilbud som kan og bør samlokaliseres. det innhentes erfaringer fra etablerte helsehus 
eller lignende i andre kommuner  

I løpet av 2017 Kommunalsjef 
HO 

KS‐026/16 
 

Evaluering etter ekstremværet Synne 05. ‐ 06.12.15 
 
1. Etter avsluttet politisk behandling, skal det utarbeides en egen oversikt over 
forbedringutviklingstiltak, oppfølgningsansvar og frister og om dette krever ressurser utover 
vedtatt budsjett og økonomiplan. 
 
2. Formannskapet får fremlagt en sak/liste over tiltak (med tidsfrister) til formannskapets møte i 
september 2016, samt en sak om oppfølging av evalueringstiltakene senest juni 2017. 
 
3. Eigersund kommune skal ta initiativ til å opprette en dialog med Politidistrikt Sør Vest i 
forhold til at Politiets spesielle ansvar for oppfølging av liv, legeme og helbred. Det skal 
belyses hvorfor politidistriktet ikke opprettet Stab knyttet til sin operative ledelse av 
politidistriktet. 
 
4. Eigersund kommune skal ta initiativ for å få vurdert om samhandling og beredskapsplanverk kan 
videreutvikles sammen med nabokommunene. 
 

Juni 2017 

Punkt 3-4 
gjennomført. 

Rådmann 

Beredskaps-
leder 

KS 14/16 
 
Rådmann ivaretar flagging på kommunale flaggstenger. Antall permanente flaggsteder og 
samarbeid med frivillige enkeltpersoner, lag eller foreninger vurderes. Flaggregler og 
retningslinjer for flagging utarbeides, og eventuell økonomisk konsekvens vises i 

På grunn av 
ressurssituasjonen i 
avdelingen utsettes 

Kommunalsjef 
Teknisk/Bygg og 
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økonomirapport eller budsjett. dette til høsten 
2017 

eiendomssjef 

En BRU 
017/16 

LKU ( møte 
13.06.16) 

Rådmannen bes å legge frem en sak som omhandler nye rutiner og retningslinjer for 
matombringing. Ordningen skal være et lavterskeltilbud og drives etter selvkostprinsippet. 
Utkjøring av maten må inngå i tjenesten, på en måte som ikke går utover det øvrige 
tjenestetilbudet. Muligheten for å benytte Frivilligsentralen eller andre private bør 
vurderes. Kjøreordningen bør vurderes ift. praksisplasser, arbeidsledige osv. 

 Meldes opp til 
mars 2017 

Kommer opp nå i 
mars-møtet 

Kommunalsjef 
helse og omsorg  

 
KS- 087/16  

 

 
Eigersund kommunes informasjonsreglementet revideres i løpet av 2016. En del av 

informasjonsplan 
som skal 
utarbeides våren 
2017 jf 
planstrategien 

Kommunalsjef 
informasjon 

LKU ? Det er ønskelig med evaluering av omorganiseringen i HO. (Jeg kjenner ikke ordlyden i 
bestillingen. Må sjekke i møteprotokoller.) Pr 6 mars holder vi 

på å analysere svar 
fra ansatte. Baserer 
på å ha klart til 
mai-møtet. 

Kommunalsjef 
Helse og 
omsorg 

PTU- 288/16 Rådmannen bes legge frem en sak om tolkning av begrepet "enebolig" i reguleringsplaner og 
muligheten for en ekstra, mindre boenhet jf. prinsippavklaring i sak 308/16 vedr. Leidlandshagen.  
 

 Plankontoret 

PTU- 289/16 Vedtak: Saken sendes tilbake til administrasjonen. Planteknisk utvalg ber om at administrasjonen 
tar kontakt med jærkommunene og Gjesdal for å sjekke gebyrer, og sammenligne med disse.  
 

Behandles i 
utvalgsmøtene i 
mars 

Byggesak 
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PTU‐ 001/17 Klokkergården ‐ Helleland 
Eigersund kommune ved eiendomsavdelingen sender inn søknad om riving av Klokkergården på 
Helleland. Søknaden sendes snarest. 

 

Rivesøknad er 
under arbeid 

Kommunalsjef 
for tekniske 
tjenester 

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Randi Haugstad 
Politisk sekretær 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  21.02.2017 
Arkiv: : FE - 033 
Arkivsaksnr.: 17/425 
Journalpostløpenr.: 17/6570 

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

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

   
  

 
 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato 
064/17 Planteknisk utvalg 21.03.2017 
 
 
Spørsmål og orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 21.03.17 
 
 
 
Spørsmål og orienteringer: 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
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Oversikt over planteknisk utvalgs faste medlemmer  
for valgperioden 2015-2019  

 
 
 
 Planteknisk utvalg 
 

 11 representanter    Telefon E-post    

 Leder: Kjell Vidar Nygård  Trosavigveien 218 4375 HELLVIK H 932 36 261 kvn@euv.no 

       

Nestleder: Roger Sæstad  Tondylveidn 10 4371 EGERSUND AP 916 80 234 tondyld@hotmail.com 

       

       

 ARBEIDERPARTIET   3 representanter      

       

Anders Ege Varbergvn. 52 4371 EGERSUND AP 412 14 309 anders.ege@dabb.no 
 

Tove Helen Løyning Gamlevn. 30 4370 EGERSUND AP 950 83 622 tovehelen@hotmail.com 

 Roger Sæstad  Tondylveidn 10 4371 EGERSUND AP 916 80 234 tondyld@hotmail.com 

       

 FREMSKRITTSPARTIET  2  representanter      

       

Dag Rune Skår Bruviksvn.22 4370 EGERSUND FRP 958 81 436 rune@lino.as 

Cecilie Bruvik Kristensen Sjukehusvn. 6 4373 EGERSUND FRP 472 52 937 cecci85@hotmail.com 

       

 HØYRE  3 representanter      

       

Lilly Remme Brunell Prestegårdsvn. 9 4371 EGERSUND H 928 35 545 lilly.br@dabb.no 

 Astrid Hetland Robertson Kråkefjellveien 28 4370 EGERSUND  H 917 16 638 astrid.hetland.robertson@dabb.no 
Kjell Vidar Nygård Trosavigveien 218 4375 HELLVIK H 932 36 261 kvn@euv.no 

       

       

 KRISTELIG FOLKEPARTI  2 representanter      

       

Sølvi Ege Eigesvn. 284 4375 HELLVIK KRF 994 23 577 solvi.ege@gmail.com 

Per Arne Sandvold Havsøyvn. 92 

 

4370 EGERSUND KRF 412 03 129 
 

per.arne.sandvold@dabb.no 

       

 SENTERPARTIET 1 representant      

       

 Tor Olav Gya  Gyaveien 90 4376 HELLELAND SP 900 43 569 t-o-gya@hotmail.com 

       

       

       

 
 
 
 
 
 
11.11.2016 
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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, levekårsutvalget, 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, Eigersund næring og 
havn KF, 

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. 
Hovedarbeidsmiljøutvalget 

Politisk sekretær 
Irene Randen 

51 46 80 45 
Mob.:489 98 285 

irene.randen@eigersund.kommune.no  Administrasjonsutvalget, 
Levekårsutvalget, 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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