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Forespørsel om reguleringsendring Skadberg feriesenter del 
av gnr. 4 bnr. 129 - Ole Christen Skadberg 
 
 
Sammendrag: 
Ole Christen Skadberg har sendt inn søknad om mindre reguleringsendring for Skadberg 
Feriesenter - gnr. 4 bnr. 129. Søknaden omfatter utvidelse av campingperioden intern 
omstrukturering av campinområdet i form av endret oppstillingsplasser for campingvogner og 
bobiler, kjørevei, parkeringsareal, ønske om at vognene kan stå der hele året, samt reduksjon 
av grøntareal og friluftsområde. Det ønskes i tillegg etablering av tilbygg i form av Icokamp, 
levegger m.m. Siden offentlig myndighet går imot søknaden, kan den ikke behandles som en 
mindre reguleringsendring som omsøkt. Administrasjonen valgte å behandle søknaden som 
forespørsel om reguleringsendring. Offentlige instanser og naboer som blir berørt av 
reguleringsendringen har fått den til uttale. Rådmannen viser til gjennomgang av saken samt 
uttaler og vil under sterk tvil kunne anbefale en reguleringsendring bla. for å få belyst nye tema 
som universell utforming, men der hensynene i saksutredning/fremlegg til vedtak må følges opp.  
 
Saksgang: 
Miljøutvalget anbefaler eller fraråder reguleringsendring. 
 
Rådmannens forslag til vedtak 01.09.2010: 
 
Miljøutvalget vedtar at dersom det utarbeides reguleringsendring for området skal det skje 
under forutsetning av: 
- Det foretas en detaljert reguleringsendring for hele planområdet og i henhold til plan- og 

bygningslovens § 12-8. 
- Formål spesialområde friluftsområde og park må ikke endres. 
- Krav til brannsikkerhet må dokumenteres og følges. 
- Hensyn til universell utforming og barn- og unges oppvekstvilkår skal dokumenteres og 

ivaretas jf plan- og bygningslovens § 1-1. 
- Hensyn til estetikk med vekt på hvilke tiltak som skal være tillatt i planområdet samt 

utforming av tiltak som bygg og anlegg og deres forhold til omgivelsene skal 
dokumenteres og ivaretas jf plan- og bygningslovens § 1-1.  

-  
- Konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives jf plan- og bygningslovens § 1-1. 
- Det utarbeides bestemmelser til reguleringsplan jf. Plan- og bygningslovens § 12-7 
- Reguleringsendring skal utarbeides av fagkyndige jf plan- og bygningslovens § 12-3. 
- Plan- og bygningsloven blir fulgt. 
 
 



 
14.09.2010 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 
 ”Tillegg til rådmannens innstilling: 
 - det opparbeides oppgruset gangsti på minimum 1,5 m.” 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Nygårds tillegg enstemmig vedtatt. 
 
M-109/10 Vedtak: 
 

Miljøutvalget vedtar at dersom det utarbeides reguleringsendring for området skal det skje 
under forutsetning av: 
- Det foretas en detaljert reguleringsendring for hele planområdet og i henhold til plan- og 

bygningslovens § 12-8. 
- Formål spesialområde friluftsområde og park må ikke endres. 
- Krav til brannsikkerhet må dokumenteres og følges. 
- Hensyn til universell utforming og barn- og unges oppvekstvilkår skal dokumenteres og 

ivaretas jf plan- og bygningslovens § 1-1. 
- Hensyn til estetikk med vekt på hvilke tiltak som skal være tillatt i planområdet samt 

utforming av tiltak som bygg og anlegg og deres forhold til omgivelsene skal 
dokumenteres og ivaretas jf plan- og bygningslovens § 1-1.  

-  
- Konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives jf plan- og bygningslovens § 1-1. 
- Det utarbeides bestemmelser til reguleringsplan jf. Plan- og bygningslovens § 12-7 
- Reguleringsendring skal utarbeides av fagkyndige jf plan- og bygningslovens § 12-3. 
- Plan- og bygningsloven blir fulgt. 
- det opparbeides oppgruset gangsti på minimum 1,5 m. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
  
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
Ingen 
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Andre opplysninger / fakta i saken: 

 
Planområdet ligger innenfor stiplet linje. 
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Gjeldende planer 
Kommuneplanens arealdel for kystdel - Eigersund kommune viser det aktuelle området er 
avsatt til annet byggeområde for camping. 
 

 
 
Gjeldende reguleringsplan 16-10- Skadberg Feriesenter gnr 4 bnr 129 viser området regulert 
til fareområde for høyspenning|sanlegg, spesialområder for campingplass, privat 
småbåtanlegg sjø, frilusftsområde på land, friluftsområde i sjø og parkbelte med støyvoll    
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UTTALELSE 
Forespørsel om reguleringsendring ble sendt med brev til offentlige instanser berørte 
grunneiere og naboer til planområdet. Frist for uttalelse ble satt til 26.05.2010. 
Det kom inn 2 merknader til forespørselen. 
 
Fylkesmannen skriver i brev datert 22.05.2010: 
 
Fastsetting av campingperiodene har blitt fastlagt gjennom en grundig behandling av 
reguleringsplan. En utvidelse av disse skal ikke være kurant. Det kan stilles spørsmål ved 
om dette i realiteten er en vesentlig planendring, siden utvidelse av campingperiodene 
sprenger rammene som er fastsatt i reguleringsbestemmelsene. 
 
Med grunnlag i vedlagt skisse til søknad, som viser plassering av campinghytter, bobiler, 
campingvogner etc., stiller Fylkesmannen spørsmål ved om campingplassen er opparbeidet i 
samsvar med gjeldende reguleringsplan. Campinghyttene/-vognene mm er plassert svært 
nært sjøen. Ferdselskorridoren mellom campingtiltakene og sjøen blir derfor smal. Vi stiller 
spørsmål ved om en såpass omfattende privatisering av området nesten til strandlinjen er 
gjort i samsvar med reguleringsplanen. 
 
Hvis mange av tiltakene er plassert for nærme sjøen, vil det ikke være forsvarlig å utvide 
campingperiodene. Fylkesmannen vil derfor som utgangspunkt frarå utvidelse av 
campingperiodene. 
 
Kommentar 
 
Merknaden tas til etterretning og det vises til saksbehandler vurdering.  
 
 
Representant for barn og unge skriver i brev datert 01.06.2010: 
 
Jeg ser av sakspapirene for Skadberg feriesenter at der er planer om mange boenheter i 
området og at der er søkt om forlengelse av campingperioden.  
 
Uavhengig om perioden utvides eller ikke, vil det være mulighet for at mange barn oppholder 
seg i området. Området gir mulighet for lek i strandkanten, men barn har også behov for 
sikkert og trygt lekeareal.  
 
Jeg kan ikke se at der er satt av areal til dette i det aktuelle området.  
 
Jeg mener det i et feriesenter bør legges til rette for sikker og trygg lek for barn i tillegg til de 
aktiviteter som vannkanten byr på. 
 
Kommentar 
 
Ved eventuell reguleringsendring av området må det utarbeides plan som sikrer 
ute/oppholdsareal for barn- og unge i området. Videre frarådes det på det sterkeste at det 
som i dag er regulert som friluftsområde blir innsnevret til fordel for andre formål. En slik 
endring vil medføre innsigelsesgrunnlag for Fylkesmannen. 
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FORESPØRSEL OM REGULERINGSENDRING 

Skisseforslag i forhold til gjeldende reguleringsplan. 

 
Søker leverte inn et skisseforslag som viser endret oppstillingsplasser av bobiler og 
campingvogner. Slik fremlagt skisse viser er regulert friluftsområde på land fjernet. 
Oppstillingsplassene for campingvogner og bobiler er omstrukturert på en måte som hvor en 
del parkeringsplasser er tatt ut, administrasjonsbygg, sanitærbygg er slått sammen og flyttet, 
avkjørsel til fv 65 er flyttet, intern veiføring er endret, innregulert park, og skog er fjernet. 
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I tillegg ønskes det utvidet campingperiode for bobiler fra 01.01 til 31.12 og besøkende i telt 
og campingvogner fra 15.03 til 15.10 mot dagens bestemmelser § 13 som sier 1. mai til 1. 
september. Videre ønskes bestemmelsene § 12 vedrørende plassering av campingbiler, 
bobiler, telt interne kjøreveier, gangstier, parkeringsplasser og plantefelt endret. Det samme 
gjelder §§ 14, 16, 18 og 21 vedrørende  permanente, jordfaste terrasser og / eller tilbygg til 
campingbiler og bobiler, plantefelt, og friluftsområde  endret.  
 
Temakart 
Det er laget ulike temakart som gir opplysning om spesielle forhold i ulike områder i Norge og 
blir ofte brukt i planlegging. Her er det lagt inn ulike temaer som blant annet avdekker forhold 
som biologisk mangfold, landskap, friluftsliv samfunn og tryggleik. 
 
Biologisk mangfold 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skravurene viser det biologiske mangfoldet på Skadberg hvor viltområde for arter i sjø og 
strandsone er avmerket med vertikalskravur, og viktige og svært viktige områder for biologisk 
mangfold er merket med horisontalskravur A og B.
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 Løsmasser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planområdet består av løsmasse hovedsakelig fra vindavsetning og bart fjell noen få steder 
 
Kulturlandskap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det er angitt ulike prioriterte naturtyper som småbiotoper og fuktenger samt andre naturtyper. 
 

Prioriterte naturtyper 

 
Andre naturtyper 
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Vakre landskap i Rogaland 
 
Her ligger 
Skadberg inn som 
del av vakre 
landskap i 
Rogaland hvor 
naturtypen også 
har en nasjonal 
verdi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Friluftsliv 
 

Området 
Skadbergsanden 
er svært viktig 
friluftsområdet som 
blir brukt 
mesteparten av 
året til ulike formål. 

Friluftsliv
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Samfunn og trygghet 

 
Her er vises områder med graderte miljømessig sårbarhet dersom det blir foretatt inngrep i 
landskapet hvor farge A er mest sårbar for miljøpåvirkning og inngrep og farge E er mindre 
sårbar. Skadbergsanden ligger innenfor kategori C og sjøen B.
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Dagens situasjon 

 
Området er i dag ferd med å bli utbygd med tilbygg til campingvogner og terrasser med 
levegger 
 

 
En kan stille seg spørrende til om plasseringen av campingvognene er gjort i trå med 
gjeldende reguleringsplan. Gjeldende reguleringsplan viser et belte i strandsonen regulert til 
friluftsområde som skal være tilgjengelig for allmennheten. 
 



 

 12

Saksbehandlers vurderinger: 
 
Innsendt søknad om reguleringsendring slik det er skissert, vil ikke kunne behandles som 
mindre reguleringsendring da endringene er såpass avvikende, omfattende og mange i 
forhold til gjeldende reguleringsplan samt at statlig myndighet mener det er en vesentlig 
reguleringsendring.  
 
Fylkesmannens uttalelse viser til tidligere grundig behandling av gjeldende reguleringsplan 
hvor det ble fastsatt ramme for campingperiode og at en utvidelse av dette ikke derfor ikke vil 
være kurant. Videre blir det stilt spørsmål om campingplassen er opparbeidet etter gjeldende 
plan og dens bestemmelser.  
 
Slik overstående bilder viser er campinghyttene/-vognene plassert nært sjøen og 
friluftsområdet hvor regulert ferdsel er blitt meget smal. Deler av campingvognene har også 
fått tilbygg og terrasser med levegger. Det hele fremstår som tilfeldig og der den enkelte fritt 
har fått utformet sin plass. Saksbehandler er i tvil om at gjeldene reguleringsplan med 
tilhørende bestemmelsene her er fulgt både med hensyn til intern struktur og plassering av 
campingvognene og etablering av tilbygg/ terrasser med levegg. En viser til at ev. 
ulovligheter må behandles som enkeltsaker uavhengig av reguleringsendring. Det er viktig at 
kommunen sikrer en enhetlig og skikkelig utforming der hensynet til estetikk og forhold 
knyttet til allmennheten tilgang til strandsonen blir ivaretatt. 
 
Reguleringsbestemmelsens § 16 vedrørende plantefelt og plantestriper fastsetter at disse 
skal være etablert i takt med opparbeidelse og utbygging av campingplassen etter grøntplan 
godkjent av kommunen og beplantningen skal fungere som innbyrdes avskjerming mellom 
feltene og avskjerming av det åpne landskapsinntrykket sett fra sjøsiden. Dersom en vil 
endre slike forhold må det skje gjennom en ny planbehandling hvor alle konsekvenser for 
samfunns- og miljømessige forhold blir belyst. 
 
Administrasjonen er i utgangspunktet usikker på at det fra offentlige myndigheter vil bli 
akseptert en så omfattende reguleringsendring innenfor planområdet som det her er skissert. 
En viser til at reguleringsendringen som skissert i utgangspunktet frarådes og at det ved 
forrige ebhandling av reguleringsplanen ble fremmet innsigelse til tiltaket som senere ble 
trekt.  
 
Rådmannen er av den oppfatning at dersom det åpnes for en slik reguleringsendring må det 
stilles krav til at ulike hensyn i forhold til natur, miljø og kultur må ivaretas i trå med plan- og 
bygningsloven. Når det gjelder utforing, omfang og volum når det gjelder terrasser, levegger, 
påbygg etc. vil dette måtte avklares i forbindelse med reguleringsplanprosessen,  og en vil 
tydelig signalisere at dette må få et omfang, utforming m.m. som ivaretar hensynet til 
forvaltningsprinsippene i ”vakre landskap” samt allmennhetens tilgang til strandsonen.  
 
Planområdet grenser til en av de mest populære friluftsområdene i Eigersund og ligger synlig 
til fra både vei og sjø. Det er derfor viktig at alle tiltak gjennomføres på en slik måte at 
hensyn til naturgitte og bygde omgivelser blir ivaretatt og besøkende får positiv estetisk 
opplevelse av området. I foreslåtte skisse er campingvognene plassert i det som i dag er 
regulert til friluftsområde, og strukturert som en barrikade mot sjøen. En slik plassering og 
struktur vil gi en negativ opplevelse av området og privatisere strandsonen. Friluftsområdene 
og parkområdet i gjeldende reguleringsplan videreføres med gjeldende avgrensning.  Det 
skal videre være luft mellom campingvogner og bobiler hvor plasseringen er gjort etter krav 
om brannsikkerhet samt sikre tilgang til strandsonen. 
 
 
Saksbehandlers konklusjon: 
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Rådmannen har vært i sterk tvil om en skal anbefale en reguleringsendring for området, men 
har etter en samlet vurdering funnet at en slik prosess også vil berøre tema som ved forrige 
planprosess ikke var tatt opp som tema for eksempel universell utforming, miljø og samfunn 
m.m. Gjeldende reguleringsplan gir klare rammer for hva som er tillatt og ikke i området og 
det som er gjort av søknadspliktige tiltak i området frem til nå, vil måtte vurderes som 
enkeltsaker uavhengig av ev. reguleringsendringen.  
 
Det som vil være hovedfokus for rådmannen i forbindelse med en reguleringsplanprosess er 
at endringene må ha høy estetisk kvalitet, skal ikke forringe opplevelsen av området samt 
sikre allmennhetens tilgang til strandsonen minst like godt som i gjeldende reguleringsplan.  
 
Campingplassen i seg selv er positiv, men må få en utforming som støtter opp under 
områdets viktige funksjon. Gjennom planarbeidet må det sikres og det utforming må være 
enhetlig og skikkelig både når det gjelder ev. omfang, volum, utforming og materialbruk. Slik 
området fremstår i dag er ikke dette ivaretatt på en god nok måte slik rådmannen vurderer 
det. Dette grenser inn til Skadbergstronda som er et svært viktig friluftsområde for 
kommunens innbyggere og det vil være svært viktig å få en plan som ikke forringer 
opplevelsen eller bruken av dette.  
 
Dersom det skal foretas en reguleringsendring må følgende punkter ligge til grunn for en ny 
planbehandling og der en ikke har tatt stilling til om hva som kan tillates, omfang og volum: 
- Det foretas en detaljert reguleringsendring for hele planområdet og i henhold til plan- 

og bygningslovens § 12-8. 
- Formål spesialområde friluftsområde og park må ikke endres. 
- Krav til brannsikkerhet må dokumenteres og følges. 
- Hensyn til universell utforming og barn- og unges oppvekstvilkår skal dokumenteres og 

ivaretas jf plan- og bygningslovens § 1-1. 
- Hensyn til estetikk med vekt på hvilke tiltak som skal være tillatt i planområdet samt 

utforming av tiltak som bygg og anlegg og deres forhold til omgivelsene skal 
dokumenteres og ivaretas jf plan- og bygningslovens § 1-1.  

- Konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives jf plan- og bygningslovens § 1-1. 
- Det utarbeides bestemmelser til reguleringsplan jf. Plan- og bygningslovens § 12-7 
- Reguleringsendring skal utarbeides av fagkyndige jf plan- og bygningslovens § 12-3. 
- Plan- og bygningsloven blir fulgt. 
 
Universell utforming: 
Må ivaretas. 
 
 
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente 
 
 
Driftsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

  
Sum    
 
Investeringsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 
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Sum    
 

~ o ~ 
Alternative løsninger: 
Miljøutvalget fraråder at det utarbeides reguleringsendring for området jfr. Saksutredningen. 
 
 

~ o ~ 
 

 
 
Dokumenter - vedlagt saken: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
135433 16-10 Skadberg feriesenter-gnr 4 bnr 6- reguleringsplan.pdf 
135434 16-10 Skadberg feriesenter-gnr 4 bnr 6- reguleringsbestemmelser.pdf 

135268 Vedr. søknad om mindre vesentlig reguleringsendring Skadberg feriesenter del av 
gnr. 4 bnr. 129 

124968 Uttalelse reguleringsendring Skadberg feriesenter 
124114 Uttalelse - reguleringsendring - del av gnr. 4 bnr. 129, Skadberg feriesenter 

124010 Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. reguleringsendring Skadberg 
feriesenter del av gnr. 4 bnr. 129 - Ole Christen Skadberg 

123907 VS: Uttalelse til reguleringsendring for utvidelse av campingperioder ved Skadberg 
feriesenter 4/6, 4/129 m.fl., Eigersund F/strand 

107382 Søknad om mindre reguleringsendring samt endring i reguleringsbestemmelsene - 
Skadberg feriesenter gnr. 4 bnr. 129 

107383 Kart 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Parter i saken: 
                 
N BØE OLE CHRISTIAN YTSTEBRØDVEIEN 

344 
4370 EGERSUND  

N EIGERSUND 
KOMMUNE 

Postboks 580 4379 EGERSUND  

N HOVE INGER J 
ROALDSEN 

YTSTEBRØDVEIEN 
334 

4370 EGERSUND  

N HOVE LEIF WILLY YTSTEBRØDVEIEN 
334 

4370 EGERSUND  

N SKADBERG 
CHRISTEN GORDON 

BOX 125,KNIFE 
RIVER 

   

N SKADBERG OLE 
CHRISTEN 

YTSTEBRØDVEIEN 
374 

4370 EGERSUND  

N SKADBERG SVEIN 
MAGNE 

HAUANVEIEN 6 4370 EGERSUND  

N STATENS VEGVESEN Postboks 8142 Dep 33 OSLO  
N STATENS VEGVESEN 

REGION VEST 
Askedalen 4 6863 LEIKANGER  

N ØSTEBRØD TORVALD YTSTEBRØDVEIEN 
451 

4370 EGERSUND  
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N ØSTEBRØD TØNNES SJUKEHUSVEIEN 38 
B 

4370 EGERSUND  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


