
EIGERSUND KOMMUNE
Planteknisk utvalg

MØTEINNKALLING

Utvalg: Planteknisk utvalg
Møtested: Formannskapssalen
Dato: 17.01.2012 Tidspunkt: 12:30   NB! Merk tid

BEFARING:
Kl 08.30 Avreise fra rådhuset.

Kl 09.05 Sak 14/12
Søknad om fradeling av to parseller til bolig/landbruk -
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - gnr./bnr. 83/1 - Asle 
Klungland

Kl 10.05 Sak 08/12
Terrasser og tilbygg til campingvogner, gnr. 4 bnr. 129 -
Skadberg feriesenter. Tvangsmulkt.

Kl 10.40 Sak 06/12
Søknad om tillatelse / dispensasjon - kai, mur og vei, gnr. 2 bnr. 
94 og 158 - Anders Myklebust, Færevik. Klagebehandling.

Kl 11.05 Sak 10/12
Søknad om tillatelse til tiltak/dispensasjon - Tilbygg og 
fasadeendring bolighus, gnr. 46 bnr. 75 - Espen Andersen, 
Hellelandsgaten 8

Kl 11.25 Sak 09/12
Lysthus/oppholdshytte gnr. 13 bnr. 2441 - Sameiet i 
Spinnerigaten 7 og 9. Klagebehandling.

Kl 11.45 Sak 07/12
Garasje og terrasse gnr. 12 bnr. 1 fnr. 156 - Dag Ove Haddeland, 
Prestegårdsveien 84. Klagebehandling.

Kl 12.30 NB! Merk tid Møtestart formannskapssalen, rådhuset 4 etasje.

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

Saksliste:
Sak nr. Sakstittel L

001/12

Avgjøres av utvalget:

Godkjenning av protokoll fra planteknisk utvalgs møte 13.12.2011

002/12
Klage  på reguleringsendring Nysundhalsen - seilsportsenter m.m fra 
Thor Ole Fardal

003/12
Forespørsel om reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525 - Prestegårdsveien 
endring fra 1 til 3 boenheter

004/12
Delegasjon etter plan og bygningsloven av 2008 - delegering av 
myndighet i dispensasjonssaker til rådmannen

005/12
Naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, Lyng-    tangen 3. 
Klagebehandling. Overtredelsesgebyr.

006/12
Søknad om tillatelse / dispensasjon - kai, mur og vei, gnr. 2 bnr. 94 og 
158 - Anders Myklebust, Færevik. Klagebehandling.

007/12
Garasje og terrasse gnr. 12 bnr. 1 fnr. 156 - Dag Ove Haddeland, 
Prestegårdsveien 84. Klagebehandling.
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008/12
Terrasser og tilbygg til campingvogner, gnr. 4 bnr. 129 - Skadberg 
feriesenter. Tvangsmulkt.

009/12
Lysthus/oppholdshytte gnr. 13 bnr. 2441 - Sameiet i Spinnerigaten 7 og 
9. Klagebehandling.

010/12
Søknad om tillatelse til tiltak/dispensasjon - Tilbygg og fasadeendring 
bolighus, gnr. 46 bnr. 75 - Espen Andersen, Hellelandsgaten 8

011/12
Klage - Pålegg om retting/overtredelsesgebyr - Ulovlig disponering 
parkeringsplasser gnr. 13 bnr. 1250. Desconda AS.

012/12
Anmodning om utsettelse av pålegg om retting - gnr. 5 bnr. 17 - Bernt 
Berentsen, Stie

013/12 Søknad om dispensasjon - Grillhytte gnr. 123 bnr. 59 - Risvikveien 57

014/12
Søknad om fradeling av to parseller til bolig/landbruk - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel - gnr./bnr. 83/1 - Asle Klungland

015/12
Søknad om konsesjon til erverv av fast eiendom  - gnr. /bnr. 58/10,11 og 
12  i Eigersund - Newco Holding AS

016/12
Søknad om konsesjon for å beholde/eie  gnr./bnr. 52/1 og 50/13 og 14 -
Lene Veronika Vågshaug  og Silje Helene Vågshaug

017/12 Referatsaker til planteknisk utvalgs møte 17.01.2012

018/12 Spørsmål/orienteringer i planteknisk utvalgs møte 17.01.2012

Egersund, 4. januar 2012

Bjørn Reidar Berentsen
Utvalgsleder Randi S. Haugstad

Utvalgsekretær

Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:

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

- Eventuelle forfall meldes til tlf. 51 46 80 24/489 98 284 til Randi Haugstad
- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:

- Ingen

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

Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på 
kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk.  Kopi av saksdokumentene 
kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. etasje.



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 02.01.2012
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
12/16
Journalpostløpenr.:
12/77

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/komite Møtedato
001/12 Planteknisk utvalg 17.01.2012

Godkjenning av protokoll fra planteknisk utvalgs møte 
13.12.2011
  

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

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Forslag til vedtak 02.01.2012:

Protokoll fra planteknisk utvalgs møte den 13.12.2011 godkjennes.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
206799 Protokoll fra planteknisk utvalgs møte 13.12.11.doc



Utvalg: Planteknisk utvalg
Møtedato: 13.12.2011 Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til:  15:45 
Sak – fra / til: 041/11 - 054/11

Følgende medlemmer møtte:

AP - Berentsen, Bjørn Reidar (Leder)                  V – Kvassheim, Brit L. (Medlem)
AP – Tråsavik, Renate (Medlem) KrF – Sæstad, Alf Tore (Medlem)
AP – Sæstad, Roger (Medlem) KrF – Gunvaldsen, Bente Skåra (Medlem)
H - Robertson, Astrid Hetland (Medlem)                  FrP – Ervik, May Helen Hetland (Medlem)
H - Nygård, Kjell Vidar (Nestleder)                              SP – Gya, Tor Olav (Medlem)                             
H – Carlsen, Bjørn (Medlem)                              

Følgende medlemmer hadde forfall:

Følgende varamedlemmer møtte:

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):

KRF – Iversen, Edmund, (Varamedlem) –
sak 042/11

AP – Ege, Anders (Varamedlem) – sak 050/11

Følgende fra administrasjonen/andre møtte:

Kons. kommunalsjef tekniske tjenester Per Steinar Berentsen, plansjef Dag Kjetil Tonheim og 
byggesakssjef Jarle Valle.

Merknader til møtet:

 Det ble foretatt befaring i sakene 49/11, 50/11 og 51/11 fra kl. 08.20. I tillegg var utvalget 
på omvisning på Eigersund kommunes renseanlegg på Hellvik (08.45 – 09.15).

 Bente Skåra Gunvaldsen (KRF) stilte spørsmål om hvorfor ikke planteknisk utvalg skulle 
behandle energi- og klimaplanen for Eigersund kommune. Plansjefen orienterte om at det 
er formannskapet som behandler tema- og sektorplaner.

Bjørn Reidar Berentsen Randi S. Haugstad
Utvalgsleder Utvalgssekretær

EIGERSUND KOMMUNE
Planteknisk utvalg
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Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer:

Arbeiderpartiet Varamedlemmer
Bjørn Reidar Berentsen
Roger Sæstad
Renate Tråsavik

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

Fremskrittspartiet Varamedlemmer
May Helen H. Ervik 1 Dag Rune Skår

2 Jan Aksel Skadberg
3 Hans Petter Helland

Høyre Varamedlemmer
Kjell Vidar Nygård
Astrid Hetland Robertson
Bjørn Carlsen

1 Liv Tone Øiumshaugen
2 Rune Hetland
3 Anja Hovland
4 Frank Fredriksen
5 Olaug Nordeide

Kristelig Folkeparti Varamedlemmer
Alf Tore Sæstad
Bente Skåra Gunvaldsen

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

Senterpartiet Varamedlemmer
Tor Olav Gya 1 Bernt Koldal

2 May Sissel Nodland
3 Johan Egeland

Venstre Varamedlemmer
Brit L. Kvassheim 1 Øyvind Misje

2 Asbjørn Mathisen Rake
3 Birgit Rodvelt

----0----

Saksliste:

Sak nr. Sakstittel L

041/11 Utbyggingsavtale gnr. 7 bnr. 96 - Knarrveien

042/11 Utbyggingsavtale - Egersund Seilforening gnr. 47 bnr. 63 festnr. 1

043/11 Utbyggingsavtale del av gnr. 60 bnr. 1, Hellvik

044/11 Utbyggingsavtale gnr. 13 bnr. 27, Terlandsstykket

045/11
Reguleringsendring Indre Vågen - Eieåna - byggelinje, ny avkjørsel, 
utfyllingsgrense - ny 2. gangsbehandling

046/11 Godkjenning av protokoll fra planteknisk utvalgs møte 22.11.11
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047/11
Bod m.m. gnr. 5 bnr. 177 - Torbjørn Lyssand, Maurholen. 
Ulovlighetsgebyr og rivingskrav. Klagebehandling.

048/11
Ny behandling - Bolighus og garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36 -
Ragnethe B. Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602

049/11
Dispensasjon - Opparbeidelse av grillplass gnr. 2 bnr. 104 - Egil 
Endresen - Seksarvik

050/11
Søknad om dispensasjon for forlengelse av flytebrygge gnr. 60 bnr. 36 -
Tom Vassvik, Vassvik

051/11
Søknad om tillatelse til fradeling/dispensasjon - Deling gnr. 2 bnr. 24 -
Tom Hammer, Midbrød

052/11
Søknad om fradeling av tilleggsparsell til fritidseiendom - dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel - gnr. 21 bnr. 7 - Karl Håkon Svanes - 2. 
gangs behandling

053/11 Referatsaker til planteknisk utvalgs møte 13.12.11

054/11 Spørsmål/orienteringer i planteknisk utvalgs møte 13.12.11
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041/11: Utbyggingsavtale gnr. 7 bnr. 96 - Knarrveien

Rådmannens forslag til vedtak 21.11.2011:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Utbyggingsavtale mellom Hellvik Hus Hellvik AS og Eigersund kommune for boligfelt i 
Knarrveien endres således:

1. Tillegg til pkt. 4.1: ”Det skal ikke gis ferdigattest eller brukstillatelse før kommunen har 
overtatt tekniske anlegg”, tas ut av avtalen.

2. Pkt. 4.6: ”Drift og vedlikehold av fellesområder / felles lekeplasser overlates til lokal 
velforening. Bestemmelser om dette skal inntas i kontrakter / skjøtene til den enkelte 
tomtekjøper på området”, tas ut av avtalen.

3. Tillegg til pkt. 4.9: ”Beregningsgrunnlaget er lik kr. 400 000,- pr. boenhet”, tas ut av 
avtalen.

13.12.2011 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
 MAY HELEN H. ERVIK (FRP) stilte spørsmål om sin habilitet da hun bor på nabofeltet, 

fl.§ 6. 2 ledd. Planteknisk utvalg fant ikke Ervik inhabil.
----0----

BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo slikt utsettelsesforslag:
”Saken utsettes for videre belysning.”

Votering utsettelsesforslag:
Berentsens utsettelsesforslag falt enstemmig.

----0----

BJØRN CARLSEN (H) foreslo:
”Godkjent utbyggingsavtale opprettholdes, med følgende endring: 
  punkt 4.6:

Drift og vedlikehold av fellesområder / felles lekeplasser overlates til lokal 
velforening. Bestemmelser om dette skal inntas i kontrakter / skjøtene til den 
enkelte tomtekjøper på området”, tas ut av avtalen.”

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for Carlsens forslag (H).

PTU-041/11 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Utbyggingsavtale mellom Hellvik Hus Hellvik AS og Eigersund kommune for boligfelt i 
Knarrveien endres således:

1. Tillegg til pkt. 4.1: ”Det skal ikke gis ferdigattest eller brukstillatelse før 
kommunen har overtatt tekniske anlegg”, tas ut av avtalen.
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2. Pkt. 4.6: ”Drift og vedlikehold av fellesområder / felles lekeplasser overlates til 
lokal velforening. Bestemmelser om dette skal inntas i kontrakter / skjøtene til 
den enkelte tomtekjøper på området”, tas ut av avtalen.

3. Tillegg til pkt. 4.9: ”Beregningsgrunnlaget er lik kr. 400 000,- pr. boenhet”, tas ut 
av avtalen.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

042/11: Utbyggingsavtale - Egersund Seilforening gnr. 47 bnr. 63 
festnr. 1

Rådmannens forslag til vedtak 04.11.2011:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Forslag til utbyggingsavtale mellom Egersund seilsportssenter og Eigersund kommune, 
datert 19.10.11, godkjennes.

13.12.2011 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
 ALF TORE SÆSTAD (KRF) erklærte seg ugild i saken da han er medlem av seilforeningen 

og har eierandeler i seilsportsenteret, jf. fvl. § 6, e. Det fremkom ikke merknader til saken. 
Edmund Iversen (KRF) tok sete.

---- o ----

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo:
”Tillegg til rådmannens innstilling, punkt 3.1; Planlegging og opparbeidelse:

Private vann- og avløpsledninger i offentlig vei innmåles. Innmålingen sendes 
kommunen ved overtakelsen.”

Votering:
Rådmannens innstilling med Nygårds tillegg enstemmig vedtatt.

PTU-042/11 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Forslag til utbyggingsavtale mellom Egersund seilsportssenter og Eigersund kommune, 
datert 19.10.11, godkjennes med følgende tillegg:

3.1. Planlegging og opparbeidelse:
Private vann- og avløpsledninger i offentlig vei innmåles. Innmålingen sendes 
kommunen ved overtakelsen.

Vedtaket er enstemmig.
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043/11: Utbyggingsavtale del av gnr. 60 bnr. 1, Hellvik

Rådmannens forslag til vedtak 21.11.2011:

Planteknisk utvalg innstiller til Kommunestyret:

Forslag til utbyggingsavtalen mellom Aktiv Eiendomsutvikling AS og Eigersund kommune, for 
utbygging på del av gnr. 60, bnr 1, Hellvik, datert 28.10.11, godkjennes. 

13.12.2011 Planteknisk utvalg

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

”Saken utsettes for videre belysning.”

Votering utsettelsesforslag:
Berentsens utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.

----0----

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-043/11 Vedtak:

Saken utsettes for videre belysning.

Vedtaket er enstemmig.

044/11: Utbyggingsavtale gnr. 13 bnr. 27, Terlandsstykket

Rådmannens forslag til vedtak 21.11.2011:

Planteknisk utvalg innstiller til Kommunestyret:

Forslag til utbyggingsavtalen mellom Aktiv Eiendomsutvikling AS og Eigersund kommune, for 
utbygging på Terlandstykket, del av gnr. 12, bnr 2 og gnr. 13, bnr. 27, datert 28.10.11, 
godkjennes. 

13.12.2011 Planteknisk utvalg

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

”Saken utsettes for videre belysning.”

Votering utsettelsesforslag:
Berentsens utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.

----0----
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Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-044/11 Vedtak:

Saken utsettes for videre belysning.

Vedtaket er enstemmig.

045/11: Reguleringsendring Indre Vågen - Eieåna - byggelinje, ny 
avkjørsel, utfyllingsgrense - ny 2. gangsbehandling

Rådmannens forslag til vedtak 28.11.2011:

Planteknisk utvalg innstiller til Kommunestyret:
Forslag til reguleringsendring for Indre Vågen med kart datert og bestemmelser sist revidert 
14.12.2010 blir vedtatt med følgende endring i bestemmelsene:

1. ”Utfyllingsarbeidet bør ikke gjøres i den viktigste oppvandringsperioden for laks og 
sjøaure (juni/juli-oktober). For ikke heller å påvirke smoltutgangen er det beste 
tidspunktet for arbeidet på våren før utløpet av april måned.”

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12

13.12.2011 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-045/11 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til Kommunestyret:

Forslag til reguleringsendring for Indre Vågen med kart datert og bestemmelser sist 
revidert 14.12.2010 blir vedtatt med følgende endring i bestemmelsene:

1. ”Utfyllingsarbeidet bør ikke gjøres i den viktigste oppvandringsperioden for laks 
og sjøaure (juni/juli-oktober). For ikke heller å påvirke smoltutgangen er det beste 
tidspunktet for arbeidet på våren før utløpet av april måned.”

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

Vedtaket er enstemmig.
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046/11: Godkjenning av protokoll fra planteknisk utvalgs møte 
22.11.11

Forslag til vedtak 25.11.2011:

Protokoll fra planteknisk utvalgs møte den 22.11.11 godkjennes.

13.12.2011 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
 BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) viste til sak 029/11 - Søknad om tillatelse til 

tiltak/dispensasjon for utvidelse av tak over eksisterende terrasse og utegrill gnr. 5 bnr. 
186 - Magnar Grødeland, Maurholen – og påpekte at det var protokollert ”feil” vedtak 
(feilprotokollert vedtak ble foreslått av May Helen H. Ervik (FRP), og trukket før votering). 
Vedtaket som skal protokolleres er rådmannens innstilling som ble enstemmig vedtatt, 
og lyder slik:

”Planteknisk utvalg finner ikke, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2, at kan gis 
dispensasjon fra kommuneplanbestemmelse § 3-12 for oppføring av tilbygg til 
fritidsbolig med totalt bebygd areal på 155 m2. Utvidelsen av taket og vegg ved 
terrasse som omsøkt medfører et bebygd areal over det dobbelte av øvre grense 
for bebygd areal fastlagt i kommuneplanen. Tiltaket bryter med hensynet bak 
kommuneplanbestemmelsen § 3-12.
Søknaden avslås derfor.  

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanbestemmelse § 3-12 og plan- og 
bygningsloven § 19-2.”

Votering:
Protokollen enstemmig godkjent med Berentsens merknader.

PTU-046/11 Vedtak:

Protokoll fra planteknisk utvalgs møte den 22.11.11 godkjennes med Berentsens 
merknader.

Vedtaket er enstemmig.

047/11: Bod m.m. gnr. 5 bnr. 177 - Torbjørn Lyssand, Maurholen. 
Ulovlighetsgebyr og rivingskrav. Klagebehandling.

Rådmannens forslag til vedtak 21.11.2011:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Torbjørn Lyssand, samt merknadene når det 
gjelder forhåndsvarslet gebyr for ulovlig byggearbeid, og har etter en samlet vurdering 
kommet til at klager ikke gis medhold ettersom klagen ikke inneholder vesentlige nye 
opplysninger som ikke var kjent da vedtaket om fjerning av boden ble fattet. 

Det forhåndsvarslede gebyret for ulovlig byggearbeid ilegges; kr 9.282,-.

Kravet om at boden skal fjernes innen 30.06.12 står ved lag.
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Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, og Gebyrregulativ plan- og 
byggesaker for Eigersund kommune, kap. 3.5.h.

13.12.2011 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-047/11 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Torbjørn Lyssand, samt merknadene når 
det gjelder forhåndsvarslet gebyr for ulovlig byggearbeid, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klager ikke gis medhold ettersom klagen ikke inneholder 
vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket om fjerning av boden ble 
fattet. 

Det forhåndsvarslede gebyret for ulovlig byggearbeid ilegges; kr 9.282,-.

Kravet om at boden skal fjernes innen 30.06.12 står ved lag.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, og Gebyrregulativ plan- og 
byggesaker for Eigersund kommune, kap. 3.5.h.

Vedtaket er enstemmig.

048/11: Ny behandling - Bolighus og garasje/redskapshus 
gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød og Rune Myklebust, 
Ytstebrødveien 602

Rådmannens forslag til vedtak 22.11.2011:
Planteknisk utvalg varsler med dette at det vil bli gitt pålegg om retting etter plan- og 
bygningslovens § 32-3 sammenholdt med vilkår i Miljøutvalgets vedtak M-102/08 av 
17.06.08 vedrørende riving av Ytstebrødveien 602.

Det var en forutsetning for at det kunne oppføres ny bolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 36 at 
eksisterende bolig ble revet senest 2 måneder etter at brukstillatelse for ny bolig var gitt. 
Denne fristen er nå gått ut, og tiltakshaver har dermed begått en overtredelse av plan- og 
bygningsloven.

Tiltakshavers eventuelle kommentarer bes innsendt innen 3 uker fra mottak av dette 
varselet.
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Dersom boligen ikke rives innen 8 uker etter at pålegg er gitt, vil det påløpe dagmulkt på kr. 
350,-.

Et eventuelt pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil kunne følges opp med 
forelegg som kan få samme virkning som rettskraftig dom.

Tiltakshaver varsles samtidig at det vil bli gitt overtredelsesgebyr på kr. 10.000 i henhold til 
plan- og bygningslovens § 32-8, 1.ledd bokstav d), sammenholdt med SAK § 16-1, 1.ledd 
bokstav b, nr. 2. Dette da tiltakshaver bruker et tiltak som er vesentlig i strid med vedtatte 
formål i kommuneplanens arealdel.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

Rådmannen vil fatte endelig vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr 3 uker etter at 
tiltakshaver har mottatt varselet.

13.12.2011 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

BJØRN CARLSEN (H) foreslo:
”Endring i rådmannens innstilling, 4.avsnitt:

Dersom boligen ikke er revet innen 01.05.2012, vil det bli gitt pålegg om riving. 
8 uker etter at pålegget er gitt vil det påløpe dagmulkt på kr 350,-.”

Votering:
Rådmannens innstilling med Carlsens forslag til nytt punkt 4, enstemmig vedtatt.

PTU-048/11 Vedtak:

Planteknisk utvalg varsler med dette at det vil bli gitt pålegg om retting etter plan- og 
bygningslovens § 32-3 sammenholdt med vilkår i Miljøutvalgets vedtak M-102/08 av 
17.06.08 vedrørende riving av Ytstebrødveien 602.

Det var en forutsetning for at det kunne oppføres ny bolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 36 
at eksisterende bolig ble revet senest 2 måneder etter at brukstillatelse for ny bolig var 
gitt. Denne fristen er nå gått ut, og tiltakshaver har dermed begått en overtredelse av 
plan- og bygningsloven.

Tiltakshavers eventuelle kommentarer bes innsendt innen 3 uker fra mottak av dette 
varselet.

Dersom boligen ikke er revet innen 01.05.2012, vil det bli gitt pålegg om riving. 8 uker 
etter at pålegget er gitt vil det påløpe dagmulkt på kr 350,-.

Et eventuelt pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil kunne følges opp med 
forelegg som kan få samme virkning som rettskraftig dom.

Tiltakshaver varsles samtidig at det vil bli gitt overtredelsesgebyr på kr. 10.000 i henhold 
til plan- og bygningslovens § 32-8, 1.ledd bokstav d), sammenholdt med SAK § 16-1, 
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1.ledd bokstav b, nr. 2. Dette da tiltakshaver bruker et tiltak som er vesentlig i strid med 
vedtatte formål i kommuneplanens arealdel.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

Rådmannen vil fatte endelig vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr 3 uker etter at 
tiltakshaver har mottatt varselet.

Vedtaket er enstemmig.

049/11: Dispensasjon - Opparbeidelse av grillplass gnr. 2 bnr. 104 -
Egil Endresen - Seksarvik

Rådmannens forslag til vedtak 07.11.2011:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden og har funnet at det ikke kan gis dispensasjon 
fra reguleringsplanens § 2, jamfør plan- og bygningslovens § 19-2, da dispensasjonen vil 
vesentlig tilsidesette hensynet bak bestemmelsen om begrensing av terrenginngrep.
Terskelen for å tillatte terrenginngrep i planområdet er svært høy, og tiltaket kan realiseres 
andre plasser på eiendommen som ikke nødvendiggjør permanente terrenginngrep.

På slik bakgrunn avslås søknaden.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 20-1 og reguleringsplan 
for Seksarvik.

22.11.2011 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
TOR OLAV GYA (SP) foreslo:

”Planteknisk utvalg har vurdert søknaden om anlegg av uteplass/grillplass på 
eiendommen gnr. 2 bnr. 104 og har etter plan- og bygningslovens § 19-2 funnet å 
kunne anbefale dispensasjon fra reguleringsplanens § 2 om begrensning av 
terrenginngrep.
Dispensasjonen vil ikke vesentlig tilsidesette hensynet bak bestemmelsen da 
grillplass ikke kan anlegges på omsøkt område uten terrenginngrep.
Fordelene er klart større enn ulempene da tiltaket vil bli lite synlig fra sjøen.

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

Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for 
uttale.”

ALF TORE SÆSTAD (KRF) foreslo slikt utsettelsesforslag:
”Saken utsettes for befaring.”

Votering utsettelsesforslag:
Sæstads forslag enstemmig vedtatt.

Gyas forslag og rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.
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PTU-032/11 Vedtak:

Saken utsettes for befaring.

Vedtaket er enstemmig.

13.12.2011 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

----0----

TOR OLAV GYA (SP) foreslo:
”Planteknisk utvalg har vurdert søknaden om anlegg av uteplass/grillplass på 
eiendommen gnr. 2 bnr. 104 og har etter plan- og bygningslovens § 19-2 funnet å kunne 
anbefale dispensasjon fra reguleringsplanens § 2 om begrensning av terrenginngrep.
Dispensasjonen vil ikke vesentlig tilsidesette hensynet bak bestemmelsen da grillplass 
ikke kan anlegges på omsøkt område uten terrenginngrep.
Fordelene er klart større enn ulempene da tiltaket vil bli lite synlig fra sjøen.

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

Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale.”

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for Gyas forslag (SP + FRP + 

Bente Skåra Gunvaldsen, KRF).

PTU-049/11 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden og har funnet at det ikke kan gis 
dispensasjon fra reguleringsplanens § 2, jamfør plan- og bygningslovens § 19-2, da 
dispensasjonen vil vesentlig tilsidesette hensynet bak bestemmelsen om begrensing av 
terrenginngrep.
Terskelen for å tillatte terrenginngrep i planområdet er svært høy, og tiltaket kan 
realiseres andre plasser på eiendommen som ikke nødvendiggjør permanente 
terrenginngrep.

På slik bakgrunn avslås søknaden.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 20-1 og 
reguleringsplan for Seksarvik.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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050/11: Søknad om dispensasjon for forlengelse av flytebrygge gnr. 
60 bnr. 36 - Tom Vassvik, Vassvik

Rådmannens forslag til vedtak 07.11.2011:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra § 4-2 i bestemmelser til 
reguleringsplan for del av gnr. 60 bnr. 36, men finner etter en konkret vurdering at det ikke
kan anbefales dispensasjon. Dette fordi en utvidelse som omsøkt vil forringe opplevelsen og 
bruk av badeplassen og medføre større risiko for de badende ved økt trafikk i friluftsområde i 
sjø/småbåter. Søknaden avslås.

Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for del av gnr. 60 bnr. 36 Vassvik. 

22.11.2011 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

 BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) ba om fritak idet han er onkel til part i saken og har 
nær personlig tilknytning til han, jf. fvl. § 6, 2. ledd.  Det fremkom ikke merknader til 
saken. Anders Ege (AP) tok sete.

---- o ----

 ASTRID H. ROBERTSON (H) foreslo at Bjørn Carlsen (H) velges som settenestleder i 
saken. Enstemmig vedtatt.

---- o ----

ASTRID H. ROBERTSON (H) foreslo slikt utsettelsesforslag:
”Saken utsettes for befaring.”

Votering utsettelsesforslag:
Enstemmig vedtatt.

PTU-034/11 Vedtak:

Saken utsettes for befaring.

Vedtaket er enstemmig.

13.12.2011 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

----0----

 BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) ba om fritak idet han er onkel til part i saken og har 
nær personlig tilknytning til han, jf. fvl. § 6, 2. ledd.  Det fremkom ikke merknader til saken. 
Anders Ege (AP) tok sete.

---- 0 ----

ROGER SÆSTAD (AP) foreslo slikt utsettelsesforslag:
”Saken sendes tilbake til administrasjonen. 
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Planteknisk utvalg ønsker belyst parkeringsforhold, og hvorvidt det er rettmessig 
tiltakshaver som har søkt dispensasjon.
Hvem eier eksisterende brygge ?”

Votering utsettelsesforslag:
Sæstads forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannen innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-050/11 Vedtak:

Saken sendes tilbake til administrasjonen. 
Planteknisk utvalg ønsker belyst parkeringsforhold, og hvorvidt det er rettmessig 
tiltakshaver som har søkt dispensasjon.
Hvem eier eksisterende brygge ?

Vedtaket er enstemmig.

051/11: Søknad om tillatelse til fradeling/dispensasjon - Deling gnr. 
2 bnr. 24 - Tom Hammer, Midbrød

Rådmannens forslag til vedtak 21.11.2011:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Tom Hammer, men finner ikke, jamfør 
plan- og bygningsloven § 19-2, at det foreligger grunner for fradeling av parsell fra 
eiendommen gnr. 2 bnr. 24 slik at parsellen legges til eiendommen gnr. 2 bnr. 43. En slik 
fradeling er i strid med plan- og bygningsloven § 1-8 da eiendommen ligger innenfor 100-
meters beltet og er vist med LNF-formål i kommuneplanen. Fradelingen vil tilsidesette 
hensynet bak plan- og bygningsloven § 1-8 og kan medføre en privatisering av strandsonen. 
Fradeling som omsøkt må løses gjennom en reguleringsplanprosess hvor alle berørte får 
anledning til å uttale seg. 

Omsøkte fradeling godkjennes ikke.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og1-8 og kommuneplan for 
kystdel, 2007-2018, vedtatt 2007. 

13.12.2011 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

----0----

MAY HELEN H. ERVIK (FRP) foreslo:
”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Tom Hammer og finner, jamfør plan-
og bygningsloven § 19-2, at det foreligger grunner for fradeling av parsell fra 
eiendommen gnr. 2 bnr. 24 slik at parsellen kan legges til eiendommen gnr. 2 bnr. 43. 

Fradeling godkjennes som omsøkt. 
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Dette med følgende begrunnelse:

1. Det er ikke kommet noen naboinnvendinger
2. Planteknisk utvalg kan ikke se at LNF området ikke skal fremdeles være et LNF 

område
3. Det blir ikke hinder for den allmenne ferdsel
4. Området kan lite trolig utnyttes på en god møte til landbruk       

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og1-8 og 
Kommuneplan for kystdel, 2007-2018, vedtatt 2007. 

Vedtaket oversendes fylkesmannen i Rogaland for uttale før endelig vedtak i saken 
fattes.”  

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

PTU-051/11 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Tom Hammer, men finner ikke, jamfør 
plan- og bygningsloven § 19-2, at det foreligger grunner for fradeling av parsell fra 
eiendommen gnr. 2 bnr. 24 slik at parsellen legges til eiendommen gnr. 2 bnr. 43. En slik 
fradeling er i strid med plan- og bygningsloven § 1-8 da eiendommen ligger innenfor 
100-meters beltet og er vist med LNF-formål i kommuneplanen. Fradelingen vil 
tilsidesette hensynet bak plan- og bygningsloven § 1-8 og kan medføre en privatisering 
av strandsonen. Fradeling som omsøkt må løses gjennom en reguleringsplanprosess 
hvor alle berørte får anledning til å uttale seg. 

Omsøkte fradeling godkjennes ikke.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og1-8 og 
kommuneplan for kystdel, 2007-2018, vedtatt 2007

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

052/11: Søknad om fradeling av tilleggsparsell til fritidseiendom -
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - gnr. 21 bnr. 7 - Karl 
Håkon Svanes - 2. gangs behandling              

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Planteknisk utvalg gir etter §19-2 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling av en 
tilleggsparsell på ca. 135 m2  til fritidseiendommen gnr./bnr. 21/23 og 32 fra gnr./bnr. 
21/7 i Eigersund.   

2. Planteknisk utvalg gir etter § 20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling av en 
tilleggsparsell på ca. 135 m2 til fritidseiendommen gnr./bnr. 21/23 og 32 fra gnr./bnr. 
21/7 i Eigersund. Det stilles krav om at gnr./bnr. 21/23 og 21/32 og omsøkte parsell 
sammenføyes.  
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13.12.2011 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-052/11 Vedtak:

1. Planteknisk utvalgt gir etter §19-2 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling av 
en tilleggsparsell på ca. 135 m2  til fritidseiendommen gnr./bnr. 21/23 og 32 fra 
gnr./bnr. 21/7 i Eigersund.   

2. Planteknisk utvalg gir etter § 20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling av 
en tilleggsparsell på ca. 135 m2 til fritidseiendommen gnr./bnr. 21/23 og 32 fra 
gnr./bnr. 21/7 i Eigersund. Det stilles krav om at gnr./bnr. 21/23 og 21/32 og omsøkte 
parsell sammenføyes.  

Vedtaket er enstemmig.

053/11: Referatsaker til planteknisk utvalgs møte 13.12.11

Referatsaker som legges frem for utvalget 25.11.2011:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 11/25471 MP 21.09.2011
Protokoll fra felles brukerutvalgs 
møte 21.09.2011

2 11/31513 X 25.11.2011
Byggesakssjefen delegert 
11.11.- 24.11.11

13.12.2011 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

PTU-053/11 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.
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054/11: Spørsmål/orienteringer i planteknisk utvalgs møte 13.12.11

Spørsmål/orienteringer i møtet 13.12.2011:

13.12.2011 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

59/11:
MAY HELEN H. ERVIK (FRP) viste til parkeringsproblemene i byen. Tidlig på morgenen 
er allerede parkeringsplassene fylt opp, og det er ingen, eller få ledige plasser til overs. 
På bakgrunn av dette ønskes det en sak på parkeringsproblematikken.

Brit L. Kvassheim (V) svarte at FRP bør ta dette opp i forbindelse med budsjettet, og 
tilføre mer midler til en allerede påtenkt utvidelse av parkeringsplassen ved Gruset.

Bjørn Carlsen (H) ville vite om kommunen kunne leie inn en politikonstabel for å utføre 
de nødvendige kontroller.

KONS. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER vil ta kontakt med politiet vedr. 
denne saken.

60/11:
BENTE SKÅRA GUNVALDSEN (KRF) stilte spørsmål om hvordan situasjonen for 
behandling av saker på byggesaksavdelingen er.

BYGGESAKSSJEFEN orienterte om at det pr. 21.11.2011 er 337 saker til behandling. 
Han delte også ut et notat som viser status på byggesaksavdelingen m.m.

Kjell Vidar Nygård (H) lurte på om det er noe å hente i et evt. samarbeid med andre for å 
føre tilsyn i Dalane.
Byggesakssjefen ser ingen mulighet for gevinst i et slikt samarbeid.

61/11:
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) stilte spørsmål om hvordan det er gått i saken ang. ulovlige 
sprengningsarbeider som var utført i Seksarvik. Denne saken behandlet miljøutvalget 
høsten 2010.

BYGGESAKSSJEFEN svarte at terrenget er tilbakeført og Eigersund kommune har 
mottatt alt som var gitt i gebyrer i denne saken.

62/11:
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) viste til dagens behandlinger av flere utbyggingsavtaler, og 
ber om at det lages en mal for disse. Det er viktig av SLP (sandlekeplasser, dvs. små 
lekeplasser) ikke driftes av kommunen, samt at det er viktig med forutsigbarhet/garantier 
av kommunaltekniske opparbeidelse.
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KONS. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER lager en sak på dette, og har notert 
hva planteknisk utvalg ønsker.

63/11:
ROGER SÆSTAD (AP) har via samarbeidsutvalget på Rundevoll skole blitt gjort 
oppmerksom på at det kan oppstå problemer – og til dels være farlig når syklister 
krysser veien for å komme inn på gang- og sykkelstien på Vikingveien. Her ferdes 
mange elever. Kan det settes opp et fysisk skille her?

KONS. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER vil se på saken. Men her er det  
også viktig at skolen tar dette opp med elevene.

64/11:
ROGER SÆSTAD (AP) stilte spørsmål om hvorfor kommunen stopper å strø/salte på 
toppen av Hoveræget. Det burde vært strødd og saltet videre.

KONS. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER orienterte at veiene videre ikke 
ligger inne i prioriteringen. Gang- og sykkelstier prioriteres, ellers er det hovedvei med 
stigning, bl.a. Hoveræget og Motalabakken.

65/11:
ROGER SÆSTAD (AP) viste til mediaomtale ang. Terlandsstykket, hvor det nå er 
forhandlinger med kommunen om en veistubbe. Hva er dette?  

KONS. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at det er kommet en 
forespørsel om kommunen kunne dekke 50 % av kostnadene av opparbeidelse av 
Storevollsveien. Dette ble tatt i forbindelse med budsjettet, men er ikke prioritert.

PTU-054/11 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.
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002/12 Planteknisk utvalg 17.01.2012

Klage  på reguleringsendring Nysundhalsen -
seilsportsenter m.m fra Thor Ole Fardal
  

Sammendrag:
Saken gjelder klage på kommunestyrets vedtak av reguleringsendring for Seilsportssenter 
m.m. i Nysundhalsen vedtatt i k.sak 054/11 den 03.10.2011. Rådmannen har vurdert 
klagen grundig, men kommer til at klagen ikke bringer inn momenter som tilsier 
endring eller omgjøring. Klagen anbefales derfor ikke tatt til følge.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør om klagen tas til følge eller ei. Dersom den ikke tas til følge 
oversendes den til Fylkesmannen i Rogaland.

Rådmannens forslag til vedtak 02.01.2012:
Klage datert 14.11.11  på vedtatt reguleringsendring – Seilsportsenter m.m., Nysundhalsen
tas ikke til følge.

Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.

Vedtaket er gjort i henhold til PBL jf. § 1-9 og §12-12.

Eventuell tidligere politisk behandling:

¨



2

Klage på reguleringsendring Nysundhalsen - seilsportsenter m.m fra Thor Ole 
Fardal

Innledning
I forbindelse med kunngjøring av reguleringsendring - for Seilsportssenter m.m. i 
Nysundhalsen vedtatt i k.sak 054/11 den 03.10.2011 har en mottatt klage fra Thor Ole Fardal
innenfor klagefristen. Klagen tas derfor opp til behandling.

Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. § 1-9 og §12-12.

Hva er en klage?
Det er etter forvaltningsloven § 28 klagerett på enkeltvedtak. Dette innebærer at klager får en 
rett til å få et vedtak overprøvd av nærmeste overordnede forvaltningsinstans 
(klageinstansen). I saker etter plan- og bygningsloven vil normalt kommunen fatte vedtak i 
første instans (underinstans), mens Fylkesmannen er klageinstans. Fylkesmannen kan da
prøve alle sider av saken, og enten treffe nytt vedtak i saken eller oppheve det og sende 
saken tilbake til helt eller delvis ny behandling i kommunen. Fylkesmannens vedtak er 
endelig og kan ikke påklages. 

Hvem kan klage?
Etter forvaltningsloven § 28 kan enkeltvedtak påklages av en part eller annen med rettslig 
klageinteresse. Plan- og bygningsloven § 1-9 gir også statlige myndigheter, fylkeskommunen 
klagerett på enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven innen sine respektive 
ansvarsområder. Klager vurderes derfor å ha klageadgang.

Klagefrist
Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket kom frem til den som skal klage. Klagen er 
mottatt innforbi klagefristen.

Begrensninger i klageretten
Plan- og bygningsloven gjør enkelte innskrenkninger i klageadgangen etter forvaltningsloven. 
Klagereglene i plan- og bygningsloven § 1-9 innebærer at forhold som er avgjort i planen 
eller i dispensasjonsvedtaket ikke kan brukes som grunnlag for klage i en byggesak. 
Klageadgangen avskjæres selv om retten faktisk ikke er benyttet i plansaken eller 
dispensasjonssaken. 

Gjennomgang av klagen
Etter at klagen ble mottatt av plankontoret, ble denne sendt over til tiltakshaver som er 
Egersund Seilforening for ev. kommentarer og en har i den forbindelse mottatt flere uttaler 
som er lagt ved da de vurderes å være en del av tiltakshavers dokumentasjon/grunngivelse:

 Egersund Seilforening datert 05.12.2011
 Arkitektkontor Kristiansen & Selmer Olsen datert 12.12.2011
 Eigersund og Sokndal Fiskarlag datert 06.12.2011
 Fiskarlaget Vest datert 16.12.2011

Klagen er begrenset til to forhold som er utdypet i klagen samt i vedlegg:
1. Innsnevringen i Asperøysundet med 
2. Tilflottsretten til Gnr 47, Bnr 798

Pkt. Klagen gjelder:
1 Innsnevringen i Asperøysundet N

”Som nevnt ovenfor er det vedtak som er truffet en endring av eksisterende 
reguleringsplan av 23.03.1982. I all hovedsak medfører endringen at brygge 
og kaianlegg utvides i betydelig grad ut i sundet. 
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En viser til ill. A.1 hvor en viser utvidelsen markert i rødt og der blått 
representerer tidligere reguleringsplan. Som det fremkommer medfører 
beslutningen en betydelig utvidelse av kaianlegget både i lengderetning, 
men også i retning ut i sundet.”

”Farled i sundet – nettopp fordi kaianlegget vil stikke så vidt langt ut i sundet har 
fagmyndigheten vært meget kritisk til at det kan etableres et så vidt stort brygge-
og kaianlegg i området. Viser i den forbindelse til uttaler fra Kystverket Vest i 
forbindelse med reguleringsplanarbeidet. En viser her til 1/3 prinsippet og at dette 
ikke er hensyntatt, hvilket medfører at sjøvertstrafikk gjennom sundet presses ut 
og over mot Asperøy. Dermed vil all sjøverttrafikk etter at brygge- og kaianleggene 
er etablert vil finne sted på den tredjedel som befinner seg på Asperøysiden.”

Det blir påpekt at sundet er trafikkert og en viser til uttale fra bl.a. Havnevesen der 
det sies at ”Asperøysundet er sterkt trafikkert”.

”Langs bryggeanlegget , 75 m lengde, på Asperøy er det naturlig å fortøye 
fritidsbåter med baugfeste i land og ankerfeste i sjø med dregg. En slik oppankring 
vil derfor ytterligere innsnevre passasje i forhold til det som angivelig nå skal være 
tilgjengelig etter reguleringsplanen jfr. ill. 1.2 og 1.3.”

En viser til at området benyttes til flittig oppankring av fritidsbåter jfr. bilag 3.

Videre er det forhold knyttet til tørrfalsområder. 

”Disse forhold tatt i betraktning vil sundet i realiteten bli overbelastet av 
brygge/kaianlegg, fritidsbåttrafikk og oppankrede fritidsfartøyer. Fagmyndighetens 
bekymring for trafikkfarlige situasjoner er åpenbart riktig og den eneste måten å 
løse dette på er å benytte Kystverkets alminnelige prinsipp om en tredeling av 
sundet slik den tidligere reguleringsplan gjorde i forhold den tidligere regulerte 
småbåthavnen.”

”I realiteten innebærer dette at den røde skraverte del i bilag 1 ovenfor må tas ut, 
og at ingen utvidelse av brygge og kaianlegget i sjø i forhold til eksisterende 
reguleringsplan kan vedtas.

Se klage for nærmere detaljer når det gjelder innsnevringen i Asperøysundet.

Kommentar og vurdering av klage i forhold til innsnevring i 
Asperøysundet

N

Rådmannen viser til at ved måling på kart holder en seg innforbi det som er vist i 
kommuneplanen. Kommuneplanen viser en annen avgrensning av området og 
reguleringsplanen forholder seg til denne avgrensningen. Planområdet strekker 
seg over et større areal enn den eldre reguleringsplanen. Areal som ligger mellom 
småbåthavnen og Asprøya er i all hovedsak er regulert til friluftsområde i sjø og 
vassdrag og det skal således ikke etableres brygge- og kaianlegg der. I 
lengderetningen er det i kommuneplanen vist en mulighet for utvidelse – Søre 
Kattavika og deler av dette inngår i reguleringsplanen.

En har forelagt dette for tiltakshaver som uttaler følgende: ”Reguleringsendringen 
er innenfor kommuneplanens begrensning. Som det fremkommer av vedlagt 
kartutsnitt får ikke Asperøysundet snevrere seilingsled enn 49 meter på noe sted.” 
En viser her til vedlegg 1 fra tiltakshaver. Videre; ” Smaleste sted i Asperøysundet 
er 84 meter og formålsgrensen for bryggeanlegg er 35 meter ut fra Nysundhalsen.”
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Rådmannen viser til at tiltakshaver har tatt opp dette med Kystverket og skriver 
følgende; ” Det vises til ”1/3 prinsipp” ved deling av sund. Dette er ikke noe 
prinsipp som er hjemlet i veiledninger, forskrifter eller lover. Det ble bekreftet under 
telefonsamtale med Kystverket v/Anne Britt Ottøy 01.12.2011 kl. 11.10”. 
Rådmannen viser til at 1/3 prinsippet i liten grad er brukt i forbindelse med andre 
reguleringsplaner i Eigersund kommune, utifra opplysninger fra Havnefogden til 
tiltakshaver er den kun brukt en gang tidligere. Utifra slik vedtatt reguleringsplan 
for småbåthavn for Lygre er utformet er det vanskelig for rådmannen å se hvordan 
dette er blitt brukt, da utformingen ikke stemmer mede 1/3 prinsippet.

Rådmannen viser til at arealbruken avklares i forbindelse med revidering av 
kommuneplanens arealdel. Kommuneplanen viser hvilke områder som skal brukes 
til ulike formål med en gitt utstrekning. Gjeldende reguleringsplan holder seg 
innforbi det som er vist i kommuneplanen så langt en kan se. Det er ikke lagt inn 
krav om 1/3 prinsipp i kommuneplanen, verken i bestemmelser eller i plankartet. 
Asprøya er vist som LNF område og det er heller ikke vist tiltak i sjø i tilknytning til 
øya. En viser her til uttaler fra Eigersund og Sokndal Fiskarlag datert 06.12.2011 
skriver følgende; ”…kan vi ikke se at planlagt bryggeanlegg i Asperøysundet vil 
medføre problemer for båttrafikken.” og Fiskarlaget Vest datert 16.12.2011 der 
disse skriver følgende; ”Ein går dermed ikkje i mot søknaden.”  Rådmannen viser 
til at Asperøysundet ikke på noe sted vil få snevrere seilingsled enn 49 meter. En 
vurderer at dette er tilfredsstillende og viser til at bredden i bileden i Nysund, under 
Egerøy bro, er smalere enn 35 meter, innseilingen til Egersund havn ved Lindøy er 
50 meter og passasjen under broen på Launes, innseilingen til Kjeøy, har 
friseilingshøyde på 1,5 meter og bredde på 20 meter. 

Når det gjelder Asperøysundet og i hvilken grad dette er sterkt trafikkert er dette 
noe som må basere seg på skjønn og lokalkunnskap. En har forelagt dette for 
Seilforeningen som skriver følgende ; ”Verken Egersund Havnevesen eller 
Kystverket har noen telling av trafikk i Asperøysundet. Det er finns kun telling der 
AIS-pliktige fartøyer seiler, slik at trafikkmengde kun er ”synsning” fra alle parter.” 

Rådmannen viser til at det ikke kan gå nyttefartøy gjennom Apserøysundet og at 
den ikke ligger i hoved eller biled. Trafikken til og fra må antas å være av lokal 
karakter. Lokalt er Asperøysundet kjent som et vanskelig område og dersom en 
ikke er lokalkjent antar en at de fleste velger å gå på nordsiden av Asperøya. 
Sjøkartet viser også at anbefalt seilingsled er på nordsiden av Asperøy og 
rådmannen legger dette til grunn. Uansett vil det sentrale være om det er 
tilstrekklig seilingsareal for å gå gjennom sundet  på en trygg måte og rådmannen 
vurderer at en minstebredde på 49 meter som er opplyst av Seilforeningen jfr. 
vedlegg er tilfredsstillende. Ikke minst utifra at bileden i Nysund, under Egerøy bro, 
er smalere enn 35 meter og denne trafikkeres av større nyttefartøy.    

Når det gjelder oppankring og tørrfalsområde har en forelagt dette for tiltkshaver 
som uttaler følgende; ” Det fremholdes at når en ankrer med baugfeste i land og 
ankerfeste i sjø med dregg, blir seilingsbredden for smal. Først må det nevnes i 
klagen fra Fardal fremholdes det at ”tørrfallsområdene” ved Asperøy skaper 
problemer med seilingsbredde, og så senere i brevet at en eventuell ankring også 
skaper problemer. Det offisielle sjøkartet viser tørrfallsområde langs hele 
bryggefronten, slik at ankring burde være umulig. Om en allikevel ankrer med 
baugfeste mot land og dregg i sjø er der god plass. Ved ankring med en båt på 10 
meter og 30 meter dreggtau, vil det være fri seilingsbredde, med dybde mer enn 2 
meter, på 35 meter, altså lik som ved Egerøy bro. Dette resonnement bygger på at 
det i Asperøysundet er ca 6 meter dybde og at en båt har kryssholt for feste av 
dreggtau 1 meter over sjø. Avstand fra bryggeanlegg på Asperøy til formålsgrense 
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for byggeanlegg i reguleringsplanen er ca 65 meter målt vinkelrett på 
bryggeanlegget til Asperøy.”

Rådmannen vurderer derfor ikke at det fremkommer nye opplysninger som ikke 
har vært kjent tidligere i planprosessen og/eller er av en slik karakter at en finner 
grunnlag for å endre planen. Tiltakshaver har regulert området i tråd med 
kommuneplanens arealdel og rådmannen legger denne til grunn for behandling av 
reguleringsplanen.  En viser også til at både Fiskarlaget Vest og Eigersund og 
Sokndal Fiskarlag har trukket sin protest mot planforslaget når det gjelder at 
bryggeanlegget vil medføre problemer for båttrafikken.

2 Tilflottsretten til Gnr 47, Bnr 798 N
”For øvrig vil kommunestyrets vedtak slik det foreligger i sterk grad begrense den 
tilflottsretten som hjemmelshaver til gnr. 47 bnr 7 på Asperøy har på landsiden ved 
gnr. 47 bnr. 798 jfr. ill. A.2. hvor eksisterende adkomst er inntegnet med tykk blå 
pil, og utgjør en distanse på ca 190 meter. Betinget av at reguleringsplanens 
utbyggingsomfang blir benyttet, viser stiplet rød pil ny farled som samlet sett gir en 
distanse på ca. 275 meter. Det etablerte bryggeanlegget på fastlandssiden og blir i 
realiteten inneklemt i forhold til den vedtatte plan og kun tilgjengelig gjennom en 
smal passasje fra øst forbi allerede eksisterende nabobryggeanlegg øst for 
47/798. … ”Dette medfører at selv om klagen ikke skulle føre frem vil det 
privatrettslig grunnlag være anledning for klageren til å motsette seg at 
bryggeanlegget etableres som foreslått. Dette fordi tilflottsretten blir så vidt 
begrenset at det i realiteten foreligger en utestengelse som tilflottsretten er 
beskyttet mot. Det synes derfor mer hensiktsmessig at reguleringsplanen endres 
tilbake til eksisterende plan, hvor også dette spørsmålet er løst.

Basert på ovennevnte klages det følgelig over at havneutvidelse finner sted ut over 
det som allerede er vedtatt i eksisterende reguleringsplan av 23.03.1982. Det bes 
følgelig om at vedtatt reguleringsplan endres slik at denne utvidelsen bortfaller.
Kommentar og vurdering av klage
Rådmannen viser til at avstand mellom brygge og Asperøy uten brygger er om lag 
om lag 195 meter og med den nye reguleringsplanen vil avstanden være mellom 
250-275 meter avhengig av hvordan en måler. Rådmannen vurderer ikke at en 
økning av reiselengden på mellom 60-80 meter til å være en vesentlig økning. 

Når det hevdes at en blir ” i realiteten inneklemt i forhold til den vedtatte plan og 
kun tilgjengelig gjennom en smal passasje fra øst forbi allerede eksisterende 
nabobryggeanlegg øst for 47/798” viser rådmannen til at det mellom østlige pir og 
eksisterende naustbebyggelse i Søndre Kattavika (ligger utenfor planområdet) er 
det om lag 70 meters bredde der det ikke skal være noe tiltak. En viser til at 
brygge til klager på landsiden (47/798) ligger utenfor planområdet og når en viser 
til smal passasje må dette gjelde det som er vist innforbi planens avgrensning og 
denne omfatter ikke hele Søndre Kattavika.

En har forelagt saken for Seilforeningen som uttaler følgende; ” Fra Fardal’s båtstø 
og ut til nærmeste planlagte hinder er det ca 27 meter. Det kan nevnes at ved 
prosjektering av bryggeanlegg legges det til grunn et manøvreringsbehov på 1,5 
gang båtlengde, dvs at det her er plass til fartøy på mer enn 15 meter (50 fot).”

Videre har Seilforeningen gitt uttale i forhold til vær og ferdsel til Asperøy:
”Dagens ”farled gir le for vinder med vinkel opp til 329 grader, ny ”farled” gir ly for 
vinder opp til 317 grader, altså en ubetydelig endring. Ny ”farled” er fremdeles i le 
for vind fra nordvest (315 grader). I sommerhalvåret er det vestlig til nordvestlige 
vinder som er mest dominerende, jf vindstatistikk i Den Norske Los 3. utgave, jf 
vedlegg 8. En må da interpolere statistikken mellom Obrestad og Lindesnes. På 
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disse fyrstasjoner ute ved havet er mer enn 80 % av gjennomsnittlig vind mindre 
enn laber bris, styrke 4 (7,9m/s). Det er derfor at de få fritidsbåter som ankrer 
nordøst for Asperøy, bruker den nordligste ankerplass, Kjønndalsvika, som er 
avmerket i sjøkartet.”

Når det gjelder oppankring er det enhver tid gjeldende reguleringsplan som 
avklarer bruken av et område. Her har kommunen gjennom kommuneplanen 
prioritert på annen måte. En er heller ikke kjent med eller har fått dokumentasjon 
på at dett er et ”flittig brukt” oppankringsområde. Uansette vil det være mulig å 
ankre i deler av området også områder som ligger utenfor planområdet, men en 
må ta hensyn til de installasjoner, tørrfallsområder og lignende som finnes i 
området slik som i dag.

Rådmannen vurderer at selv om klager får økt reiseavstanden med mellom 60-80 
meter avhengig av hvordan en måler, kan dette ikke sies å være vesentlig endring 
eller medføre store ulemper for klager.  En vurderer heller ikke at adkomsten til og 
fra er vesentlig forringet i forhold til bredde eller mulighet for sikker manøvrering. 

En viser til at området inngår i kommunedelplan for Egersund by og en vil måtte 
påregne endringer i arealbruken og her reguleres området i tråd med 
kommuneplanen. Faktisk er området som er avsatt i kommunedelplanen større 
enn det som er regulert og dette er bl.a. gjort for å sikre god avstand til 
eksisterende kaier og båthus i Sønde Kattavika. 

Rådmannen vurderer derfor ikke at det fremkommer nye opplysninger som ikke 
har vært kjent tidligere i planprosessen og/eller er av en slik karakter at en finner 
grunnlag for å endre planen.

2 Oppsettende virkning N
”Forøvrig bes det om at klagen gis oppsettende virkning.”
Kommentar og vurdering av klage
Rådmannen viser til gjennomgang av klagen og vurderer derfor at det ikke har 
fremkommet nye opplysninger som ikke har vært kjent tidligere i planprosessen 
og/eller er av en slik karakter at en finner grunnlag for at klagen gis oppsettende 
virkning.

En viser også at reguleringsplanen er i tråd med gjeldende kommunedelplan for 
Egersund by.

Oppsummering og konklusjon
Rådmannen har vurdert klagen og kan etter en samlet gjennomgang og vurdering ikke se at 
det fremkommer nye moment, eller forhold som ikke har vært kjent/vurdert ved tidligere 
behandlinger. Det har heller ikke fremkommet opplysninger som er av en slik karakter at 
rådmannen finner grunnlag for at klagen gis oppsettende virkning eller at planen bør endres i 
forhold til kommunestyrets vedtak.

Rådmannen viser til at det er gjennomført en planprosess i tråd med PBL og der klagers syn 
har vært kjent gjennom hele planprosessen.

Rådmannen vil derfor innstille på at klagen ikke imøtekommes og at den oversendes 
Fylkesmannen i Rogaland for endelig behandling.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen kjente.
Driftsmessige forhold Inneværende Neste år År 3



7

år

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Klage datert 14.11.11  på vedtatt reguleringsendring – Seilsportsenter m.m., Nysundhalsen
tas til følge og det gjøres følgende endringer i planen:.

Vedtaket er gjort i henhold til PBL  jf. § 1-9 og §12-12.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Dok.nr Tittel på vedlegg

205262
Uttalelse - reguleringsendring Nysundhalsen - seilsportsenter, brygge/kaianlegg, 
småbåthavn, grøntområde,

204786
Kommentarer til naboklage på vedtatt reguleringsendring for Nysundhalsen 
seilsportsenter

204773
Kommentarer til klage på vedtatt reguleringsendring for Nysundhalsen 
seilsportsenter

204774 Vedlegg 0
204775 Vedlegg 1
204776 Vedlegg 2
204777 Vedlegg 3
204778 Vedlegg 4
204779 Vedlegg 5
204780 Vedlegg 6
204781 Vedlegg 7
204782 Vedlegg 8
204783 Vedlegg 9
204629 Uttalelse reguleringsendring Nysundhalsen gnr. 47 bnr. 63

201383
Klage på vedtak knyttet til brygge- og kaianlegg for småbåthavn, Nysundhalsen -  
Egersund Seilforening

201384 Illustrasjonsplansje
201385 Kopi av brev av 09.08.11 fra Kystverket til Eigersund kommune
201386 Utskrift av møtebok Eigersund havnestyre 22.09.11
201387 Kopi av brev fra Fiskarlaget Vest til Fiskeridirektoratet region Sør
201388 2 illustrasjonsplansjer
201389 Illustrasjonsplansjer - etablert farleg mellom gbnr. 47/798 og 47/7
201390 Illustrasjonsplansje - etablert bryggeanlegg og tilflåtsrett til gbnr. 47/798

197003
Bestemmelser - reguleringsendring Nysundhalsen - seilsportsenter brygge kaianlegg 
småbåthavn grøntområde.pdf

197004
Reguleringsplankart - reguleringsendring Nysundhalsen - seilsportsenter brygge 
kaianlegg småbåthavn grøntområde.pdf

197005 Saksutredning - reguleringsendring Nysundhalsen - seilsportsenter brygge kaianlegg 
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småbåthavn grøntområde.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 23.08.2010
Kristiansen- og Selmer-
Olsen as

Etablering av seilsportsenter, Nysundhalsen -
melding om at detaljplan regulering påbegynnes

2 I 20.09.2010 Statens vegvesen
Melding om oppstart av detaljplan regulering -
Seilsportsenter - Nysundhalsen

4 I 24.09.2010 Thor-Ole Fardal
Merknader - melding om at detaljplan regulering 
påbegynnes, seilsportsenter Nysundhalsen

5 I 01.10.2010 Kystverket Vest
Uttalelse til melding om arbeid med 
reguleringsplan for Seilportsenter, Nysundhalsen

3 I 01.10.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Utalelse til planvarsel for 
småbåthavn/seilsportsenter på 47/63  m.m. 
Nysundhalsen

6 I 27.01.2011
Kristiansen & Selmer -
Olsen AS

Forslag til reguleringsplan for seilsportssenter på 
Nysundshalsen, Eigersund kommune

8 I 16.02.2011
Kristiansen & Selmer -
Olsen AS

Bestemmelser - justert -  Seilsportsenter, 
Nysundhalsen

9 U 04.04.2011

Åse Grete Vårlid; 
Øyvind Lindø; 
Thor Ole Fardal; 
Statens Vegvesen 
Region Vest; 
Johnny Jakobsen; 
Jernbaneverket; 
Jan Anders Bolstad; 
Henry Skogen; 
Hege Jacobsen; 
Gunnar Jacobsen; 
Frederik Münster-Mohn; 
ETMAN 
DISTRIBUSJON AS; 
Eigersund kommune; 
Egersund Seilforening; 
Ebba Helena Jacobsen; 
Astrid Helene Himle; 
Astrid Bjørg Eie; 
Arnhild Elvira Håland

Varsel/informasjon om befaring

10 I 11.04.2011 Thor Fardal
Vedr. varsel/informasjon om befaring 
reguleringsendring Nysundhalsen

12 U 27.05.2011 33 mottakere...
Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring 
Nysundhalsen - Seilsportsenter, 
brygge/kaianlegg, småbåthavn, grøntområde,

13 X 29.06.2011 Dag Kjetil Tonheim
Uttalelse fra miljøavdelinen - reguleringsendring 
Nysundhalsen - Seilsportsenter

14 I 08.07.2011
Barnas representant i 
plansaker

Høringsuttale BR-representanten -
reguleringsendring Nysundhalsen

16 I 22.07.2011
Eigersund havnevesen 
KF

Uttalelse - reguleringsendring Nysundhalsen, 
brygger/kaianlegg, småbåthavn

17 I 29.07.2011 Thor-Ole Fardal
Merknader til planforslag vedrørende 
reguleringsendring Nysundhalsen Seilsportsenter

18 I 01.08.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til reguleringsplan for brygge, kai, 
småbåthavn og seilsportsenter på 47/63 
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Nysundhalsen i Asperøysundet

19 I 03.08.2011 Egersund Seilforening
Kommentarer vedr. merknader/uttalelelser til ny 
reguleringsplan for Nysundhalsen seilsportsenter

20 I 09.08.2011 Statens vegvesen
Uttalelse til reguleringsendring Seilsportsenter -
Nysundhalsen

21 I 09.08.2011 Kystverket
Uttalelse til forslag til reguleringsendring -
Seilsportsenter

22 I 23.08.2011 Egersund Seilforening
Kommentar til uttalelser fra Kystverket vedr. 
reguleringsplan for Nysundhalsen seilsportsenter

24 I 06.09.2011
Kristiansen & Selmer-
Olsen AS Sivilarkitekter

Reguleringsplan for Seilsportsenter 
Nysundhalsen - planbeskrivelse

25 I 06.09.2011
Kristiansen & Selmer-
Olsen AS

Forslag til reguleringsplan for seilsportssenter på
Nysundhalsen

27 U 20.10.2011 34 mottakere...
Kunngjøring - Reguleringsendring Nysundhalsen 
- seilsportsenter, brygge/kaianlegg, småbåthavn, 
grøntområde,

29 I 14.11.2011
Arntzen de Besche 
advokatfirma as

Klage på vedtak knyttet til brygge- og kaianlegg 
for småbåthavn, Nysundhalsen -  Egersund 
Seilforening

31 I 05.12.2011 Egersund Seilforening
Kommentarer til klage på vedtatt 
reguleringsendring for Nysundhalsen 
seilsportsenter

30 I 06.12.2011
Eigersund og Sokndal 
Fiskarlag

Uttalelse reguleringsendring Nysundhalsen gnr. 
47 bnr. 63

32 I 12.12.2011
Kristiansen & Selmer -
Olsen AS

Kommentarer til naboklage på vedtatt 
reguleringsendring for Nysundhalsen 
seilsportsenter

33 I 16.12.2011 Fiskarlaget Vest
Uttalelse - reguleringsendring Nysundhalsen -
seilsportsenter, brygge/kaianlegg, småbåthavn, 
grøntområde,

Parter i saken:

            
Arnhild Elvira Håland Gamle Eigerøyveien 

90
4370 EGERSUND

Astrid Bjørg Eie Eideveien 19 4370 EGERSUND
Astrid Helene Himle Sponavikdalen 15 5411 STORD
Ebba Helena Jacobsen Bønesstranden 61 5155 BØNES
Egersund Seilforening Postboks 287 4379 EGERSUND
Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND
ETMAN 
DISTRIBUSJON AS

Gamle Eigerøyvei 87 4370 EGERSUND

Frederik Münster-Mohn Orreleiken 16 1388 BORGEN
Gunnar Jacobsen Strandgata 55 4250 KOPERVIK
Hege Jacobsen Bønesstranden 61 5155 BØNES
Henry Skogen Eigesveien 404 4375 HELLVIK
Jan Anders Bolstad Ludvig Feylingsgate 17 4370 EGERSUND
Jernbaneverket Postboks 4350 2308 HAMAR
Johnny Jakobsen Østremnesvegen 14 4250 KOPERVIK
Statens Vegvesen 
Region Vest

Askedalen 4 6863 LEIKANGER

Thor-Ole Fardal 44 Buckingham Court
Øyvind Lindø Lyngveien 11 4370 EGERSUND
Åse Grete Vårlid Kvivollveien 13 4027 STAVANGER































































































DETALJREGULERING FOR SEILSPORTSENTER PÅ NYSUNDHALSEN 
PLANBESTEMMELSER 

 
EIGERSUND KOMMUNE 

 
Plankart sist rev. 06.09.2011 

Plan ID 2212 
 

GENERELT 
 
§ 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt 

plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som 
vist på plankartet.  

 
REGULERINGSFORMÅL 
 
§ 3 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: 
 

• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, 
pkt. 2) 

- Veg 
- Gang- og sykkelveg 
- Annen veggrunn – grøntareal 
- Parkeringsplasser 

• Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (PBL 
§ 12-5, pkt. 5) 

- Friluftsformål 
• Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12-5, pkt. 6) 

- Farleder 
- Friluftsområde i sjø og vassdrag 
- Seilsport senter 
- Småbåtanlegg  
- Brygge/kaianlegg 

• Hensynssoner 
- Byggeforbud rundt veg, bane og flyplass, H130_BF 
- Frisikt, H140_F 
- Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler), H370_HSP 
- Båndlegging etter lov om kulturminner, H730_KM 

 
FELLESBESTEMMELSER 
 
§ 4 Tiltak i sjø skal godkjennes av havnemyndighetene i 

henhold til havne- og farvannslovens bestemmelser. 
 
§ 5 Opparbeidelse av planområdet skal baseres på prinsippet om 

universell utforming.  
 
§6  Rammesøknad skal redegjøre for: 

- Bygningens plassering på tomten 
- Situasjonsplan i mål 1:200 som viser bygninger, murer, 

utvendige trapper, skjæring, fylling, materialbruk, 
biloppstilling, sykkeloppstilling, beplantning, avfall 
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- Terrengsnitt som viser tomt og minst 5 m inn på 
naboeiendom, eksisterende og nytt terreng 

- Bygningens konstruksjon og materialer. Materialer med 
kjente miljøulemper skal redegjøres for 

- Fasader, snitt og planer i mål 1:100 
- Eksisterende eller planlagt bygg på naboeiendommen skal 

tegnes inn på samlet fasadeoppriss (valgfri målestokk) 
- Høyder og utnyttelse (BRA eller BYA) 
- Kommunen kan kreve fysisk modell av prosjektet evt. 3D 

modell dersom en finner dette nødvendig. 
 
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, pkt. 
2) 
 
§7  Adkomstveg 

7.1 Det skal etableres adkomstveg som vist i planen. 
Vegbredde er regulert til 5,0 meter. Den private 
vegen skal være åpen for allmenn ferdsel til 
friluftsområdet, og skal være uten fysiske 
hindringer. 

 
7.2 Statens vegvesen skal godkjenne planer for kryss 

mellom adkomstveg, gang- og sykkelveg og Gamle 
Eigerøy veg. 

 
7.3 Skjæringer og fyllinger skal beplantes med stedegen 

vegetasjon og tilbakeføres til friluftsområde når 
vegen er ferdig opparbeidet. 

 
§ 8 Brygge/kaianlegg 

8.1 Bryggefront 
Bryggefront skal ha en høyde på mellom 0,9 og 1,3 
meter over sjø. 

   
Det skal etableres ramper ned til bryggefront. 
 

  Det kan etableres utsettingsrampe for joller. 
 
Det skal etableres heisanordning på kaien i 
tilknytning til småbåthavnen for at bla 
rullestolbrukere skal ha adkomst til båt. 

 
 8.2 Vaskeplass 

Ved etablering av vaskeplass for båter må det 
etableres oppsamlingskum for forurenset spylevann. 
Det må søkes om utslippstillatelse. 

 
 8.3 Tømmestasjon for septik 

Ved etablering av tømmestasjon for septik ved 
bryggefront, må spillvann ledes til kommunalt 
ledningsnett. 

 
 8.4 Fellesbygg 
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Det tillates oppført servicebygg innenfor angitte 
byggegrense.  
Bygget kan ha en BYA på 350 kvm.  
Gesimshøyde maks 6,0 meter og mønehøyde maks 10,0 
meter. Høyder er målt fra gjennomsnitt terreng.  
Takvinkel skal være 30-45 grader. Påtegnet planlagt 
bebyggelse er ikke juridisk bindende. 
Sikker høyde ferdig gulv er kote 2,10. 

  
 8.5 Tekniske bygg 

Innenfor området og angitte byggegrenser kan det 
oppføres mindre bygg for hovedstrømstavle, 
vannfordelingsanlegg, pumpehus, miljøstasjon mv.  
Maks BYA er 20 kvm for hvert bygg.  
Gesimshøyde maks 3,5 meter og mønehøyde maks 5,0 
meter.  
Utforming av byggene skal være i samsvar med 
servicebygg.  

 
§ 9 Parkeringsplasser 

9.1 Det må etableres min. 1 parkeringsplass pr. båtplass 
i småbåtanlegget. 

 
9.2 Det skal avsettes 2 parkeringsplasser for 

funksjonshemmede i tilknytning til småbåthavnen. 
 

9.2 Det tillates vinterlagring av båter på 
parkeringsplassen. 

 
9.3 Innenfor området kan det plasseres trafokiosk for 

høyspentanlegg.  
Omriss av påtegnet trafo i planen er ikke juridisk 
bindende. 
Det er ikke tillatt å oppføre bygg nærmere enn 5 
meter fra yttervegg trafo. 

 
LNF-OMRÅDER SAMT REINDRIFT (PBL § 12-5, pkt.5) 
 
§ 10 Friluftsformål 

10.1 Friluftsområde i sjø er åpen for allmenn ferdsel 
herunder kjøring til eiendommene. 

  
10.2 Det er ikke tillatt med tiltak i området.   

 
BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PBL § 12-5, pkt. 6) 
 
§ 11 Farleder 
 11.1 Farledene skal være åpne for allmenn ferdsel. 
 

11.2 I området er det ikke tillatt å etablere faste 
fortøyninger. 

 
§ 12 Friluftsområde i sjø og vassdrag 
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12.1 I friluftsområde i sjø er det ikke tillatt med 
permanente installasjoner eller konstruksjoner. 
Unntatt er nødvendige anker for bryggeanlegg.  

 
12.2 Friluftsområde i sjø skal være åpne for allmenn 

ferdsel herunder kjøring til eiendommene.  
 
§ 13 Seilsport senter 
 13.1 Området er forbeholdt seilbåter. 
 

13.2 Innenfor området kan det legges ut bøyer som er 
markører for regattabane. 

 
13.3 Området skal nyttes til annen ”ikke-motorisert 

vannsport”. 
 
§ 14 Småbåtanlegg 

14.1 Innenfor området kan det legges ut flytebrygger. 
Påtegnet plassering er ikke juridisk bindende.  

 
14.2 Flytebrygger skal utformes slik at 

vanngjennomstrømningen i området opprettholdes. 
 
14.3 Det skal etableres heisanordning på kaien i 

tilknytning til småbåthavnen for at bla 
rullestolbrukere skal ha adkomst til båt. 

 
HENSYNSSONER I REGULERINGSPLAN (PBL § 12-6) 
  
§ 15 Frisiktssone 

Innenfor området tillates ikke etablert tiltak eller 
vegetasjon som rager over 0,5 meter over tilstøtende 
vegers nivå.    

 
§ 16 Høyspenningsanlegg 

15.1 Byggeforbudsbelte med bredde som vist på plankartet. 
Innenfor området er det ikke tillatt å oppføre bygg 
og anlegg, eller legge virksomheter som er i strid 
med Forskrifter for elektriske forsyningsanlegg.  

 
15.2 Dersom høyspenningsanlegg fjernes, bortfaller 

byggeforbudet.  
 
§ 17 Båndlegging etter lov om kulturminner 

Området må ikke nyttes til noen formål som kan skade 
kulturminner i området. Eventuelle tiltak innenfor området 
må på forhånd avklares med kulturminnemyndighetene, jf Lov 
om kulturminner §§ 3 og 8. 

 
REKKEFØLGEBESTEMMELSER  
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§ 18 Det gis ikke igangsettingstillatelse for bryggeanlegg 
eller servicebygg før vegkryss er opparbeidet og godkjent 
av Statens vegvesen. 

 
§ 19 Kartlegging av bunnforholdene i områder som blir berørt 

av fysiske tiltak skal utføres før tiltak igangsettes. Ev. 
avbøtende tiltak skal skisseres. 

 
§ 20 Området skal koples til offentlig vann og avløpsnett. 
 
§ 21 Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av kabel. 
 
§ 22 Tillatelse etter forurensningsloven og havne- og 

farvannsloven må innhentes før utfylling av masser i sjøen 
kan gjennomføres. 

 
§ 23 All aktivitet og arbeid under brua og nær landkaret skal 

forelegges Statens Vegvesen ved bruseksjonen. 
 
§ 24 Dersom båter skal ligge på sjøen i hele året, må det 

iverksettes tiltak mot isgang og lignende. Avbøtende 
tiltak skal dokumenteres og fremgå av detaljplan. 

 
§25 Kommunen skal kreve utbyggingsavtale. 
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Reguleringsendring Nysundhalsen - seilsportsenter, 
brygge/kaianlegg, småbåthavn, grøntområde m.m - 2. 
gangsbehandling 
   
 
Sammendrag: 
En har mottatt forslag til reguleringsendring for Nysundhalsen som omfatter seilsportsenter, 
småbåthavn med tilhørende funksjoner. En vurderer at dette vil være et positivt tilskudd til 
seilsport og vil bidra til å øke antall småbåtplasser i kommunen.  Rådmannen vurderer at 
dette vil bedre tilgangen til sjø for kommunens innbyggere og ikke minst gi et tilbud til barn 
og unge i trygge omgivelser. Rådmannen vurderer at fordelene er betydelig større enn bev. 
ulemper.  Planen er i tråd med kommuneplanen. Rådmannen vil etter en samlet vurdering av 
merknader og lignende anbefale at reguleringsplanen blir vedtatt i tråd med fremlegg til 
vedtak. 
 
 
Saksgang: 
MU innstiller til kommunestyret. 
 
  
 
Rådmannens forslag til vedtak 23.09.2011: 
MU innstiller til kommunestyret: 
Forslag til reguleringsendring Nysundhalsen - Seilsportsenter, småbåthavn med tilhørende 
anlegg grøntområde med kart og bestemmelser datert 27.01.2011 blir vedtatt med følgende 
endring i: 
Kart 

1. Adkomstvei til området er merket som privat veg i plankart og bestemmelser. 
2. Planområdet justeres slik at tørrfallsområder tas ut av planen. 
3. Bølgebryter tas ut. 

Bestemmelsene 
4. Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av kabel. 
5. Dersom båter skal ligge på sjøen i hele året, må det iverksettes tiltak mot isgang og 

lignende. Avbøtende tiltak skal dokumenteres og fremgå av detaljplan. 
6. Det skal avsettes 2 parkeringsplasser for funksjonshemmede i tilknytning til 

småbåthavnen. 
7. Det skal etableres heisanordning på kaien i tilknytning til småbåthavnen for at bla 

rullestolbrukere skal ha adkomst til båt. 
8. Tillatelse etter forurensningsloven og havne- og farvannsloven må innhentes før 

utfylling av masser i sjøen kan gjennomføres. 
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9. Kommunen kan kreve utbyggingsavtale. 
10. All aktivitet og arbeid under brua og nær landkaret skal forelegges Statens Vegvesen 

ved bruseksjonen. 
11. Friluftsområde i sjø er åpen for allmenn ferdsel herunder kjøring til eiendommene. 
12. §13-2 tas ut. 
13. §17 endres i tråd med uttale fra Statens Vegvesen. 
14. Ny § 11.2 som sikrer allmenn ferdsel i område for friluftsområde sjø. 

 
 
 
 
20.09.2011 Miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo: 
 ”Endring i rådmannens innstilling, punkt 9: 
  Kommunen kan skal kreve utbyggingsavtale.” 
 
ASTRID H. ROBERTSON (H) foreslo: 
 ”Tillegg i rådmannens innstilling, bestemmelsene: 
  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
  § 7 Adkomstvei 

7.1 Det skal etableres adkomstveg som vist i planen. Vegbredde er 
regulert til 5,0 meter. Den private vegen skal være åpen for allmenn 
ferdsel til friluftsområdet, og skal være uten fysiske hindringer.” 

 
ROALD EIE (FRP) foreslo: 
 ”Endring i rådmannens innstilling, punkt 4: 

Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av nedgravd kabel.” 
 
  
 
”Tillegg i rådmannens innstilling, bestemmelsene: 
  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
  § 8 Vaskeplass 
   8.2 Ved etablering av vaskeplass for båter må det etableres 

 oppsamlingsplass for forurenset spylevann. Det må søkes  
om utslippstillatelse.” 

   
Votering: 
Berentsens forslag til endring i punkt 9 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens 

innstilling punkt 9. 
Robertsons forslag til tillegg i bestemmelsene § 7, punkt 7.1 enstemmig vedtatt mot 0 

stemmer for rådmannen innstilling i bestemmelsene § 7, punkt 7.1. 
Eies forslag til endring i punkt 4 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling 

punkt 4. 
Eies forslag til tillegg i bestemmelsene § 8, punkt 8.2 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for 

rådmannen innstilling i bestemmelsene § 8, punkt 8.2. 
Rådmannens øvrige innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
M-152/11 Vedtak: 
 

Miljøutvalget innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til reguleringsendring Nysundhalsen - Seilsportsenter, småbåthavn med 
tilhørende anlegg grøntområde med kart og bestemmelser datert 27.01.2011 blir 
vedtatt med følgende endring i: 
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Kart 
1. Adkomstvei til området er merket som privat veg i plankart og bestemmelser. 
2. Planområdet justeres slik at tørrfallsområder tas ut av planen. 
3. Bølgebryter tas ut. 

Bestemmelsene 
4. Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av nedgravd kabel. 
5. Dersom båter skal ligge på sjøen i hele året, må det iverksettes tiltak mot 

isgang og lignende. Avbøtende tiltak skal dokumenteres og fremgå av 
detaljplan. 

6. Det skal avsettes 2 parkeringsplasser for funksjonshemmede i tilknytning til 
småbåthavnen. 

7. Det skal etableres heisanordning på kaien i tilknytning til småbåthavnen for at 
bla rullestolbrukere skal ha adkomst til båt. 

8. Tillatelse etter forurensningsloven og havne- og farvannsloven må innhentes 
før utfylling av masser i sjøen kan gjennomføres. 

9. Kommunen skal kreve utbyggingsavtale. 
10. All aktivitet og arbeid under brua og nær landkaret skal forelegges Statens 

Vegvesen ved bruseksjonen. 
11. Friluftsområde i sjø er åpen for allmenn ferdsel herunder kjøring til 

eiendommene. 
12. § 13-2 tas ut. 
13. § 18 endres i tråd med uttale fra Statens Vegvesen. 
14. Ny § 11.2 som sikrer allmenn ferdsel i område for friluftsområde sjø. 
15. Tillegg til § 7.1: Den private vegen skal være åpen for allmenn ferdsel til 

friluftsområdet, og skal være uten fysiske hindringer. 
16. Tillegg til § 8.2: Det må søkes om utslippstillatelse. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12  

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 
 
03.10.2011 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Nytt dokument i saken: Havnestyrets vedtak av 22.09.11 – Høring og offentlig ettersyn- 
reguleringsendring Nysundhalsen-Seilsport, brygge/kaianlegg, småbåthavn, grøntområdet. 
 
 

---0--- 
Votering: 
Miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KS-054/11 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring Nysundhalsen - Seilsportsenter, småbåthavn med 
tilhørende anlegg grøntområde med kart og bestemmelser datert 27.01.2011 blir vedtatt 
med følgende endring i: 
Kart 

1. Adkomstvei til området er merket som privat veg i plankart og bestemmelser. 
2. Planområdet justeres slik at tørrfallsområder tas ut av planen. 
3. Bølgebryter tas ut. 

Bestemmelsene 
4. Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av nedgravd kabel. 
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5. Dersom båter skal ligge på sjøen i hele året, må det iverksettes tiltak mot isgang 
og lignende. Avbøtende tiltak skal dokumenteres og fremgå av detaljplan. 

6. Det skal avsettes 2 parkeringsplasser for funksjonshemmede i tilknytning til 
småbåthavnen. 

7. Det skal etableres heisanordning på kaien i tilknytning til småbåthavnen for at bla 
rullestolbrukere skal ha adkomst til båt. 

8. Tillatelse etter forurensningsloven og havne- og farvannsloven må innhentes før 
utfylling av masser i sjøen kan gjennomføres. 

9. Kommunen skal kreve utbyggingsavtale. 
10. All aktivitet og arbeid under brua og nær landkaret skal forelegges Statens 

Vegvesen ved bruseksjonen. 
11. Friluftsområde i sjø er åpen for allmenn ferdsel herunder kjøring til 

eiendommene. 
12. § 13-2 tas ut. 
13. § 18 endres i tråd med uttale fra Statens Vegvesen. 
14. Ny § 11.2 som sikrer allmenn ferdsel i område for friluftsområde sjø. 
15. Tillegg til § 7.1: Den private vegen skal være åpen for allmenn ferdsel til 

friluftsområdet, og skal være uten fysiske hindringer. 
16. Tillegg til § 8.2: Det må søkes om utslippstillatelse. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12  

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reguleringsendring Nysundhalsen - seilsportsenter, brygge/kaianlegg, 
småbåthavn, grøntområde, 2-gangsbehandling 
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1. Innledning og bakgrunn 
Forslag til reguleringsplan for Seilsportsenter og småbåthavn med tilhørende anlegg ligger 
innforbi rektangelet: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET 
 
Kommuneplan 
I kommunedelplanens arealdel for Egersund by, vedtatt 17.09.07 og 09.06.08, er det avsatt 

et område på Kattavika, nordøst for Asperøy til 
sjøsportformål - forbeholdt seiling, samt areal i 
Asperøysundet for småbåthavn.  
 
I kommuneplan for kultur-, idrettsanlegg og fysisk 
aktivitet er det medtatt at det skal etableres 
seilsportssenter på Nysundhalsen. Tiltaket er 
kategorisert som ordinært nyanlegg og inngår i 
handlingsplan for 2010-2013.  
 
Reguleringsplan 
Gjeldende reguleringsplan for Småbåthavn 
Nysundhalsen, stadfestet 23.03.82, regulerer store 

deler av planområdet til småbåthavn, parkeringsplass, adkomstvei og område båndlagt for 
kulturminner.  Det er også to andre reguleringsplaner som berøres og arealet som omfattes 
er sjøområder som er regulert til friluftsområde og lignende. 
 

3. HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 
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Det er sendt ut varsel om høring og offentlig ettersyn til grunneiere, naboer, statlige og 
regionale myndigheter og kunngjort i Dalane Tidende og på kommunens hjemmeside.  
 
V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D 

Offentlige merknader 
1.  Fylkesmannen � Ingen merknad O 
2.  Statens vegvesen  � Merknad J 
3.  Kystverket � Merknad D 
4.  Miljøavdelingen  � Merknad  J 
5.  BR-representanten � Ingen merknad O 
6.  Felles brukerutvalg � Merknad E 
7.  Eigersund havnevesen � Merknad D 

Private merkander 
8.  Thor-Ole Fardal � Merknad J 

 
INNSENDTE MERKNADER 
 
  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 
1. Fylkesmannen � Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til 

orientering. 
2. Statens vegvesen  � Deler av arealet vil være 

aktuelt for plassering av 
landkar i forbindelse med 
bygging av ny bru. All 
aktivitet og arbeid under 
brua og nær landkaret må 
skje i samråd med vår 
Bruseksjon v/ M. 
Langeteig. 

� Rekkefølgebestemmelsen
e §17 må omformuleres 
slik at opparbeidelse av 
vegkryss skal være utført 
og godkjent av Statens 
Vegvesen før 
byggetillatelse blir gitt, ikke 
brukstillatelse. 

J
 
 
 
 
 
 
 
 
J

Følgende bestemmelse blir lagt 
inn som ivaretar dette; ” All 
aktivitet og arbeid under brua og 
nær landkaret skal forelegges 
Statens Vegvesen ved 
bruseksjonen.” 
 
 
 
Brukstillatelse blir endret til 
igangsettingstillatelse i §18. 

3. Kystverket � 1/3 prinsippet bør legges 
til grunn for deling av 
sundet. 

 
’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reguleringsplanforslaget er i 
henhold til gjeldende 
kommuneplan, både arealdel og 
plan for kultur-, idrettsanlegg og 
fysisk aktivitet. Denne har prioritert 
bruken av området, herunder 
arealbruk, og denne legges derfor 
til grunn. Det er ikke regulert inn 
farled i området, men det er vist 
friluftsområde i sjø og der dette er 
tillatt med ferdsel jfr. fremlegg til 
vedtak. Friluftsformål er det 
sentrale og en viser også til at 
dette området i all hovedsak 
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� All fortøyning må innrettes 

slik at de ikke blir til hinder 
for ferdselen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Merknad til luftspenn 
 
 
 
 
 
 
� Området for seilsport bør 

gis en fleksibel bruk. 
 
 
� §14.2 om ”grønt signallys” 

må endres eller fjernes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E
 
 
 
 
 
 
O
 
 
 
J
 
 

benyttes av fritidsbåter. En har 
forelagt dette for tiltakshaver som 
opplyser følgende; ” Det er ikke 
funnet dokumentasjon på at 
Asperøysundet er sterkt trafikkert 
om sommeren. Seilingsleden på 
nordsiden av Asperøy er en rett 
led uten hindringer, slik at det 
antas at denne led brukes av de 
fleste båter som skal til 
Tengsvågen.  
I reguleringsplanforslaget er det 
innregulert friluftsområde sjø med 
en bredde på minimum 15 meter, 
for å sikre adkomst både for 
allmennheten og brukere av 
området. En tredeling av sundet 
synes derfor ikke å være 
nødvendig i denne sammenheng.” 
Bølgebryter er tatt ut av plankartet 
og bestemmelsene. Når det 
gjelder alle fortøyninger i området, 
vil disse være oppankret ved hjelp 
av betongankre og ”daumenn”. 
Dette medfører at alle 
tau/kjettinger står tilnærmet 
vertikalt i sjøen ned til ”daumann”, 
og så horisontalt bort til 
betonglodd. Denne form for 
oppankring vil ikke være til hinder, 
verken for brukere av 
flytebryggene eller for allmenn 
ferdsel i sundet. 
Det er inngått avtale med Dalane 
Energi om strømforsyning til 
området, herunder fjerning av 
luftspenn. Tiltakshaver påtar seg 
ansvaret for sjøkabler, både de 
som er merket og de som ikke er 
avmerket på sjøkart.  
Området avsatt til seilsport vil 
være åpent for allmenn ferdsel, 
utenom de dager det foregår 
aktivitet der.  
§ 13.2 i bestemmelsen om ”grønt 
signallys” er fjernet. 
 

4. Miljøavdelingen �  Det bør framgå i 
plankart/bestemmelser at 
vei ned til seilsport senter, 
samt tilhørende 
parkeringsplass, er privat 
og ikke offentlig. For øvrig 
ingen merknader. 

J Dette er innarbeidet i fremlegg til 
vedtak. 

5. BR-representanten � Ingen merknader. O Rådmannen tar uttalen til 
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orientering. 
6. Felles brukerutvalg � Ber om at universell 

utforming blir ivaretatt i 
planen 

E Rådmannen viser til at PBL 
sammen med TEK gir 
bestemmelser som angår 
universell utforming. Det er i 
bestemmelsene til planen gitt 
føringer for at all opparbeidelse i 
området skal utføres etter prinsipp 
om universell utforming.  
Adkomsten fra hovedveg er bratt, 
men det er god adkomst med bil. 
Det skal avsettes 2 
parkeringsplasser for 
funksjonshemmede i tilknytning til 
småbåthavnen. 
Det skal etableres heisanordning 
på kaien i tilknytning til 
småbåthavnen for at bla 
rullestolbrukere skal ha adkomst til 
båt. 

7. Eigersund 
Havnevesen 

� Sundet mellom Asprøy og 
fastlandet er i hele 
sommerhalvåret sterkt 
trafikkert av mindre båter. 
Gjennomføre prinsippet 
med tre deling av sund, 
1/3 av farvannet til 
eiendom på Asprøy, 1/3 
av farvannet til allmenn 
ferdsel og 1/3 av farvannet 
til bryggeanlegg for 
småbåt/seilbåt-havn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Det er ikke vist 

ankringsområde og dette 
blir flittig brukt i 

N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N
 
 

Rådmannen viser til at en her 
forholder seg til kommuneplanen 
og de avgrensingene som er vist i 
denne. Denne har prioritert bruken 
av området, herunder arealbruk, 
og denne legges derfor til grunn. 
Det er ikke regulert inn farled i 
området, men det er vist 
friluftsområde i sjø og der dette er 
tillatt med ferdsel jfr. fremlegg til 
vedtak. Friluftsformål er det 
sentrale og en viser også til at 
dette området i all hovedsak 
benyttes av fritidsbåter. En har 
forelagt dette for tiltakshaver som 
opplyser følgende; ” Det er ikke 
funnet dokumentasjon på at 
Asperøysundet er sterkt trafikkert 
om sommeren. Seilingsleden på 
nordsiden av Asperøy er en rett 
led uten hindringer, slik at det 
antas at denne led brukes av de 
fleste båter som skal til 
Tengsvågen.  
I reguleringsplanforslaget er det 
innregulert friluftsområde sjø med 
en bredde på minimum 15 meter, 
for å sikre adkomst både for 
allmennheten og brukere av 
området. En tredeling av sundet 
synes derfor ikke å være 
nødvendig i denne sammenheng.” 
Rådmannen har forelagt dette for 
tiltakshaver som uttaler følgende:  
”Det er ikke kjent at 
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sommerhalvåret av 
fritidsbåter som søker ly 
for været. Anbefaler sterkt 
at område seilsport tas ut 
av planen. 

 
 
 
 
� Tørfallsområder er heller 

ikke markert. Plankart 
viser ikke ferdselsområdet 
i farvannet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
� Planen synes ikke å ta 

hensyn til tilflottsretten til 
tilgrensende eiendommer. 

 
 
 
 
� Bølgebryter bør tas ut av 

planen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
J
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J
 
 
 
 
 
 
J

Asperøysundet er mye brukt som 
ankringssted. ” 
Området blir ikke avsperret og det 
er kunn ved seilinger at det er 
begrensninger. Utifra at en 
vurderer at det er svært begrenset 
bruk som ankringsområde 
vurderer rådmannen at en ikke tar 
området ut av planen. 
Planens begrensning er endret slik 
at definerte tørrfallsområder ikke 
inngår i planområdet. Vi vil 
presisere at en reguleringsplan er 
et plankart og ikke et sjøkart, og 
det er derfor ikke naturlig å tegne 
inn tørrfallsområder på plankartet. 
Område avsatt til seilsport blir ikke 
et avsperret område, og er dermed 
åpen for allmenn ferdsel. Det er 
ved trening/regatta at området er 
forbeholdt seilbåter.  
I planforslaget er det regulert inn 
friluftsområde i sjø, for å sikre 
tilflottsretten til brygger og naboer 
til planområdet.  Dette skulle 
således være ivaretatt på en 
tilfredsstillende måte i plankart og 
bestemmelser. 
Bølgebryter er tatt ut av plankartet 
og bestemmelsene.  

Private uttaler 
8. Thor-Ole Fardal � Merknader knyttet til 

fremkommeligheten i 
Asperøysundet se uttale 
for detaljer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Endring i tilflåttsretten til 

eiendom 47/798 og der en 
ber om at østre 
fortøyningspir trekkes mot 

O
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D
 
 
 

Rådmannen har lagt dette frem for 
tiltakshaver som uttaler seg 
følgende; ”Det er i 
kommuneplanen avsatt et område 
til småbåthavn (SH) i 
Asperøysundet frem til båthusene i 
Kattavika. Avsatt areal dekker 
mindre enn halvparten av 
Asperøysundet. Fra flytebryggene 
og til Asperøy er det ca 50 meter. I 
Nysund, under Eigerøy bro, i 
sundet mellom Lindøy og Varberg 
er bredden lik eller smalere. Se for 
øvrig kommentarer til Egersund 
Havnevesen og Kystverket.” Utifra 
en samlet vurdering vurderer en at 
det fremlagte planforslaget ivaretar 
disse hensynene på en 
tilfredstillende måte. 
Rådmannen har lagt dette frem for 
tiltakshaver som uttaler seg 
følgende; ”I reguleringsplan-
forslaget er det er avsatt område til 
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vest pga. lengre 
seilingsdistanse og 
farvann som ligger åpent 
for vind og strøm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Kommentarer knyttet til 

anleggets størrelse 
herunder 
støyproblematikk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O

friluftsområde sjø som sikrer 
allmenn ferdsel i sundet samt 
tilflottsretten til flytebryggene og 
eiendommen 47/798 og 47/799. 
Ny bestemmelse legges til § 11.2 
som sikrer allmenn ferdsel i 
områder avsatt til friluftsområde 
sjø.  
Seilingslengden fra eiendom 
47/799 og 47/798 til 47/7 vil øke 
fra ca 140 meter til ca 200 meter.” 
En vurderer at dette er 
tilfredsstillende løst i planen. 
Rådmannen har lagt dette frem for 
tiltakshaver som uttaler seg 
følgende;”Reguleringsplanen er en 
reduksjon i antall båtplasser i 
forhold til gjeldende plan. Vist 
forslag er ca 80 båtplasser, mot ca 
90 båtplasser i gjeldende plan.  
Småbåtanleggets plassering i 
Asperøysundet er på grunn av at 
sundet er godt skjermet for 
nordlige vinder, samt at det er 
brakkvann. Støy fra rigg/mast på 
seilbåtene, anses å ikke være til 
sjenanse for fritidsboligen på 
Asperøy.” 
En vurderer at dette er 
tilfredsstillende løst i planen. 

 
Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte 
merknaden innstille på at planen blir vedtatt med følgende endringer i: 
Kart 

1. Adkomstvei til området er merket som privat veg i plankart og bestemmelser. 
2. Planområdet justeres slik at tørrfallsområder tas ut av planen. 
3. Bølgebryter tas ut. 

Bestemmelsene 
4. Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av kabel. 
5. Dersom båter skal ligge på sjøen i hele året, må det iverksettes tiltak mot isgang og 

lignende. Avbøtende tiltak skal dokumenteres og fremgå av detaljplan. 
6. Det skal avsettes 2 parkeringsplasser for funksjonshemmede i tilknytning til 

småbåthavnen. 
7. Det skal etableres heisanordning på kaien i tilknytning til småbåthavnen for at bla 

rullestolbrukere skal ha adkomst til båt. 
8. Tillatelse etter forurensningsloven og havne- og farvannsloven må innhentes før 

utfylling av masser i sjøen kan gjennomføres. 
9. Kommunen kan kreve utbyggingsavtale. 
10. All aktivitet og arbeid under brua og nær landkaret skal forelegges Statens Vegvesen 

ved bruseksjonen. 
11. Friluftsområde i sjø er åpen for allmenn ferdsel herunder kjøring til eiendommene. 
12. §13-2 tas ut. 
13. §17 endres i tråd med uttale fra Statens Vegvesen. 
14. Ny § 11.2 som sikrer allmenn ferdsel i område for friluftsområde sjø. 
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4. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN 
Planområdet ligger på Nysundhalsen under Eigerøy bro. Landområdet som omfattes av 
planen består stort sett av friluftsområde.  

 
Midtre del av landområde er under 
opparbeidelse i henhold til gjeldende 
planer i området. Både sør og øst for 
planområdet er det etablerte 
båtplasser. Nysundhalsen er 
hovedferdselsåren til Tengsvågen, noe 
som gir mye båttrafikk i området på 
sommeren.  
 
Planen begrenser seg til å omfatte et 
område på ca. 114 daa, både land og 
sjøareal. Plankartet viser eksakt hvor 
planområdet befinner seg.  
 
4.1 Brygge/kaianlegg/andre 
bygninger 
Innenfor området og angitte 
byggegrense kan det oppføres et 
fellesbygg som inneholder ulike 
servicefunksjoner i tilknytning 
seilsportssenteret, så som 
garderobeanlegg, verksted, lager og 
møterom. Bygningen kan ha en BYA 
på 350 kvm.  
 
I området kan det også oppføres andre 
mindre tekniske bygg, med maks BYA 
20 kvm pr. bygg. Disse byggene kan 
inneholde hovedstrømstavle, 
vannfordelingsanlegg, pumpehus, 
miljøstasjon mv. Utforming av byggene 
skal være i samsvar med fellesbygget. 
Byggene skal oppføres innenfor på 
planen angitte byggegrenser. 
 
Det er under brua vist et mindre 
brygge/kaianlegg og en er usikker på 
om denne lar seg realisere på en 
fornuftig måte av hensyn til Eigerøy bru 
og sikkerhetshensyn. En vil foreta en 

ny vurdering etter høring, men vil signalisere at denne vurderes tatt ut. Dette også av hensyn 
til ny kommuneplan som viser dette som et fremtidig utfyllingsområde for industri og havn. 
 
I tillegg kan det oppføres installasjoner som vaskeplass for båtene, miljøstasjon og 
tømmestasjon for septikk i området. Ved etablering av vaskeplass for båtene, skal dette 
være en fast installasjon som har eget lukket anlegg for å fange opp forurenset vann. 
Kildesortering av avfall sikres i egen miljøstasjon. Tømmestasjon for septikk kobles direkte til 
offentlige kloakkledninger.  
 
Det skal opparbeides ramper ned til bryggefronten som vist på plankartet. Utsettingsramper 
for jollene i sjøen kan etableres i bryggefronten.  
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Det er stilt klare krav i forbindelse med hva rammesøknad skal redegjøre for herunder: 
1. Bygningens plassering på tomten 
2. Situasjonsplan i mål 1:200 som viser bygninger, murer, utvendige trapper, skjæring, 

fylling, materialbruk, biloppstilling, sykkeloppstilling, beplantning, avfall 
3. Terrengsnitt som viser tomt og minst 5 m inn på naboeiendom, eksisterende og nytt 

terreng 
4. Bygningens konstruksjon og materialer. Materialer med kjente miljøulemper skal 

redegjøres for 
5. Fasader, snitt og planer i mål 1:100 
6. Høyder og utnyttelse (BRA eller BYA) 
 
4.2 Område for seilsport 
Innenfor området seilsport er det tillatt å drive aktiviteter forbeholdt seilbåter. Motorisert 
vannsport er ikke tillatt i dette området. Det kan legges ut bøyer for å markere regattabaner.  
 
4.3 Småbåtanlegg 
I område for småbåtanlegg kan det legges ut flytebrygger og det er angitt til sammen 79 
båtplasser. Plasseringen av bryggene i planen er ikke juridisk bindende.  
 
Flytebryggene utformes slik at vanngjennomstrømningen i sjøen opprettholdes. Anlegget er i 
hovedsak tenkt brukt av seilbåter som bruker seilsportssenteret.  
 
For å hindre at store bølger ødelegger flytebryggene, kan det legges ut bølgebryter for 
småbåtanlegget som vist i plankartet.  
 
Alle flytebryggene i småbåtanlegget og bølgebryteren skal være utstyrt med grønt signallys 
på enden, i tråd med retningslinjer for farvannsmerking.  
 
 
4.4 Friluftsområde i sjø 
Friluftsområde i sjø i Asperøysundet ivaretar allmenn ferdsel gjennom planområdet, samt 
tilkomst til bryggeanlegget til Seilsportssenteret jfr. kart og bestemmelser. 
 
Farvannet sørvest for bryggene er Biled 2110 Nysund, og har vesentlig mer båttrafikk enn i 
Asperøysundet. I farledene er det ikke tillatt å etablere faste fortøyninger.  
 
4.5 Trafo 
Innenfor området er det tillatt å plassere en trafokiosk for høyspenningsanlegg. Trafoen har 
en byggeforbudssone på 5 meter fra yttervegg.  
 
5. TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
5.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt 
Adkomst til brygge/kaianlegget er via vei A, som er en videreføring av adkomstveien til 
eiendom 47/468. Vei A er planlagt opparbeidet med en vegbredde på 5 meter. Skjæringer og 
fyllinger som berører friområde i forbindelse med anleggelse av vegen, skal tilbakeføres til 
friområde når vegen er ferdig opparbeidet.  
 
Utformingen av krysset mellom adkomstvei, Gamle Eigerøy vei og gang- og sykkelvei skal 
opparbeides etter planer godkjent av Statens vegvesen. Kryssløsningen vist i planen er i 
henhold til vegvesenets normaler. Krysset er dimensjonert for lastebil og krav til frisikt for de 
ulike vegene inkl gang- og sykkelveien fra Eigerøy bro er ivaretatt i plankartet.   
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Det skal avsettes min. 1 parkeringsplass pr. båtplass i småbåtanlegget til sammen 83 p-
plasser. Parkeringsplassen kan også brukes til vinterlagring av båter. Parkering for 
funksjonshemmede er innarbeidet i bestemmelsene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opparbeidelse av vegkryss skal være utført og godkjent av Statens vegvesen før det gis 
brukstillatelse av bryggeanlegg eller servicebygg og dette er sikret i bestemmelsene. 
 
Det er skilt mellom om vegen skal være privat eller offentlig. 
 
5.2 Trafikksikkerhet 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Ulykke i av-/påkjørsler   X 1 1 Grønn  

Ulykke med gående/syklende   x 1 1 Grønn  

Andre ulykkespunkter  X 1 1 Grønn  

Byggelinje mot veg  x 1 1 Grønn  

 
En har i planforslaget fulgt opp Statens Vegvesens krav i forhold til utforming av avkjørsler, 
lagt inn gang og sykkelveg m.m.  Statens Vegvesen er sikret kontroll med avkjørsel fra 
fylkesvegen gjennom følgende bestemmelse som ivaretar dette: ”Det gis ikke 
igangsettingstillatelse for bryggeanlegg eller servicebygg før vegkryss er opparbeidet og 
godkjent av Statens vegvesen.” 
 
Planområdet ligger under Eigerøy bro, Fv. 502. Det er ingen bygninger eller andre 
installasjoner som ligger slik til at de vil bli rammet hvis hendelser på veg. 
 
5.4 Vann og avløp 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vann  X 1 1 Grønn  

Avløp  x 1 1 Grønn  

 
Det er lagt inn rekkefølgetiltak knyttet til at området skal knyttets til offentlig vann og avløp. 
 
5.5 Fremføring av strøm m.m. 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 
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 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Fremføring av strøm m.m  X 1 1 Grønn  

Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av kabel jfr. kommuneplanen og bestemmelsen . 
 
5.6 Avfallshåndtering 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Avfallsbehandling  X 1 1 Grønn  

 
Er ikke redegjort for, men legger til grunn at dette skjer i tråd bestemmelsene til DIM.  
 
6. UNIVERSELL UTFORMING: 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 
utforming ivaretas 

 x 1 1 Grønn  

Plan- og bygningsloven 2008 gir bestemmelser som angår universell utforming. Det er i 
bestemmelsene til planen gitt føringer for at all opparbeidelse i området skal utføres etter 
prinsipp om universell utforming.  
 
Adkomsten fra hovedveg er bratt, men det er god adkomst med bil. Det skal avsettes 2 
parkeringsplasser for funksjonshemmede i tilknytning til småbåthavnen. 
Det skal etableres heisanordning på kaien i tilknytning til småbåthavnen for at bla 
rullestolbrukere skal ha adkomst til båt. 
 
Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget. 
 
7. BARN OG UNGE 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 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  

 
Hovedformålet med planen er å etablere et fast tilholdssted for barn og ungdom som ønsker 
å holde på med seiling, kano, kajakk og lignende. 
 
Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget. 
 
8. SIKKERHET OG BEREDSKAP 
 
8.1 Flom herunder stormflo 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Elveflom/stormflo/høy 
vannstand/bølgeslag 

x  3 3 Rød  
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Bygninger i området skal plasseres på min. ferdig gulv kote 2.10. Rådmannen vurderer at 
dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget. 
 
8.2 Støy, støv og lukt 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Støv og støy  X 1 1 Grønn Ikke kjent. 

Egersund seilforening ønsker å etablere et seilsportsanlegg hvor det kan drives med 
vannsport som seiling, kano, kajakk og lignende for ungdom. Siden området er forbeholdt 
seilbåter, anses støyproblematikken å være lav. Aktiviteten på lang kan muligens generere 
noe støy, men ikke utover det en må påregne fra en småbåthavn. Det er ikke fremkommet 
noe som skulle tilsi at dette skulle være noe problem jfr. planbeskrivelsen. 
 
8.3 Ras 

 

Hendelse/Situasjon 

Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Masseras/-skred  x 1 1 Grønn  

Snø-/isras  X 1 1 Grønn  

Flomras  X 1 1 Grønn  

 
Det er ikke vist i skrednett og en er heller ikke kjent med slike forhold fra området. 
 
8.4 Vær og vind 
 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vindutsatte områder  X 1 1 Grønn  

Nedbørutsatte områder  x 1 1 Grønn  

Det er lagt opp til å etablere en bølgebryter mot farleden, men der en sikrer 
vanngjennomstrømning.  
 
Dersom båter skal ligge på sjøen i hele året, må det iverksettes tiltak mot isgang og lignende. 
Avbøtende tiltak skal dokumenteres og fremgå av detaljplan.  
 
Tiltak i sjø skal godkjennes av havnemyndighetene i henhold til havne- og farvannslovens 
bestemmelser jfr. §4. 
 
Rådmannen vurderer at dette derfor er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget. 
 
8.5 Radon 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Radongass  x   Grønn Ikke kjent.  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
8.6 Høyspent og magnetfelt 
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Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Høyspent/magnetfelt  x 1 1 Grønn  

Byggeforbudsbelte med bredde som vist på plankartet. Innenfor området er det ikke tillatt å 
oppføre bygg og anlegg, eller legge virksomheter som er i strid med Forskrifter for elektriske 
forsyningsanlegg. 
 
Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget. 
 
8.7 Brann og eksplosjonsfare 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Risikofylt industri mm 
(kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, 
radioaktiv) 

 X 1 1 Grønn  

 
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
8.8 Strategiske områder 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vei, bru, knutepunkt  x 1 1   

Havn, kaianlegg  x 1 1   

Sykehus/-hjem, kirke /Brann/politi/SF  X 1 1   

Forsyning kraft, vann  X 1 1   

Forsvarsområde/ Tilfluktsrom  X 1 1   

 
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
8.9 Grunnforhold 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Grunnforhold  X 1 1 Grønn  

 
Det er lagt inn krav om at bunnforholdene skal undersøkes. Rådmannen vurderer at dette er 
tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget. 
 
9. FORURENSNING 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Industri  X 1 1 Grønn  

Bolig  X 1 1 Grønn  

Landbruk  X 1 1 Grønn  

Akutt forurensning  X 1 1 Grønn  
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Forurensning i sjø  X 1 1 Grønn Se 8.9 

Forurenset grunn   X 1 1 Grønn  

Høyspentlinje/EMS/Stråling  X 1 1 Grønn  

 
Ved etablering av spyleplass for båt på land, skal det monteres eget lukket anlegg for å 
fange opp forurenset vann.  
 
Det er lagt inn rekkefølgetiltak knyttet til at området skal knyttets til offentlig vann og avløp. 
Ved etablering av tømmestasjon for septikk, vil dette bli koblet til offentlige kloakkledninger.  
 
Det skal etableres egen miljøstasjon i området, slik at avfallet kan kildesorteres.  
 
Alle brygger i Asperøysundet skal være flytebrygger, slik at vanngjennomstrømningen i 
Asperøysundet ikke hindres. Krav til overnevnte forhold er sikret i bestemmelsene i følge 
tiltakshaver. 
 
10. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER 
 
10.1 Sjø og vasssdrag 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

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

 X 1 1 Grønn  

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder/restriksjonsområder 

 X 1 1 Grønn  

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget. 
 
10.2 Naturverdier og rødlistart 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Sårbar flora/inngrepsfrie områder  X 1 1 Grønn Eikeskog. 

Sårbar fauna/fisk/leveområde for 
rødlistart 

 X 1 1 Grønn  

 
Har ikke fremkommet opplysninger som skulle tilsi spesielle vurderinger så langt i 
planprosessen. 
 
10.2 Viltområde 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Viltområde  X 2 1 Grønn  

 
Har ikke fremkommet opplysninger som skulle tilsi spesielle vurderinger så langt i 
planprosessen. 
 
10.3 Kulturminner/kulturmiljø 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 



 

 18

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK  x 1 1 Grønn  

Eksisterende kulturminne er vist i planen som båndlegging etter lov om kulturminner. 
 
10.4 Friluftsliv 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Friluftsliv og rekreasjon 
(friluftsområder, LNF-F/N, friområder 
m.m.) 

 x 1 1 Grønn  

 
Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget. Reguleringsplanen 
vil bedre muligheten for å drive båtsport og gjøre tilgangen til sjø bedre for kommunens 
innbyggere. 
 
10.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Landbruk/kjerneområde for 
jordbruk/skogbruk 

 X 1 1 Grønn  

 
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.6 Landskapsvern og estetikk 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Landskapsvern/estetikk  X 1 1 Grønn  

Vakre landskap  X 1 1 Grønn  

Planen vil så langt en vurderer det kunne få en utforming som vil ivareta hensyn til 
sammenheng mellom form og funksjon. En vurderer at området vil fremstå med god kvalitet 
når det er ferdig utbygd. 
 
10.7 Terreng 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Terreng  X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 
og 
bestemmelser. 

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.8 Vegetasjon og markslag 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vegetasjon og markslag  X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 
og 
bestemmelser. 
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Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.9 Lokalklima 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Lokalklima  X 1 1 Grønn  

 
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.10 Miljøkonsekvenser 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Miljøkonsekvenser  X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 
og 
bestemmelser. 

 
Ikke kjent med spesielle forhold se pkt. 9. 
 
11. VURDERING OM PLANEN HAR VESENTLIG KONSEKVENS FOR MILJØ OG 
SAMFUNN / UTBYGGINGSAVTALE 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vesentlige konsekvenser for miljø og 
samfunn 

 X 1 1 Grønn  

 
Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. Dette gjelder også ved en omdisponering av arealer i strid med 
kommuneplanen.  Rådmannen vurderer at den foreslåtte reguleringsplanen holder i 
hovedsak innforbi rammene i kommuneplanen jfr. byggeområder.  
 
Rådmannen vurderer ikke at denne planen har vesentlige virkninger for miljø og samfunn og 
heller ikke at ev. avvik fra kommuneplanen er av en slik karakter at det medfører behov for 
konsekvensutredning jfr. § 4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger”. 
 
Det er i tråd med kommuneplanen lagt inn mulighet for utbyggingsavtale ved at følgende blir 
lagt inn; ”Kommunen kan kreve utbyggingsavtale.” 
 
12. KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN 
Ingen kjente. 
 
13. 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    
 
14. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 
Reguleringsplanen bygger på vedtatt kommunedelplan og gjeldende reguleringsplan for 
området. Ny reguleringsplan er en utbedring av gjeldende planer, og skisserer en helhetlig 
løsning for et seilsportssanlegg på Nysundhalsen. 
 
Rådmannen vurderer at dette vil bli et svært positivt tilbud og vil bidra til bl.a. å ivareta barn 
og unge gjennom å tilrettelegge for ny sjørettet aktivitet i området.  
 
Etablering av dette anlegget vil medføre mer trafikk og aktivitet i tilknytning til området jfr. 
uttalelse fra nabo. Samtidig er dette området innforbi kommunedelplan for Egersund by og 
en må påregne endringer og økt aktivitet i området. Tiltaket er i tråd med foreslått arealbruk i 
kommunedelplanen for Egersund by. Gjeldende reguleringsplan viser en allerede godkjent 
småbåthavn og denne i seg selv ville medføre økt trafikk og aktivitet.  
 
En har i dette tilfellet valgt å prioritere aktiviteten til seilsportsenteret, da en vurderer at 
fordelene langt vil overstige ev. bakdeler. Dette er et tilbud som vil være positivt for de aller 
fleste og gi et forbedret tilbud til innbyggerne i Eigersund kommune. Det vil slik rådmannen 
vurderer det bedre tilgangen til sjøen og bidra positivt til at bl.a. barn og unge får en positiv 
opplevelse av sjø- og båtliv herunder også sikkerhet. Anlegget er sentralt plassert i forhold til 
de viktigste områdene for friluftsliv til sjø.  
 
Gjennom denne planen er det presentert en plan som viser en helhetlig utnyttelse av 
området og der ulike aktiviteter blir sett i sammenheng. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at forslag til reguleringsplan blir vedtatt i tråd med innstillingen. 
En viser til at tiltakshaver har gjort justeringer i kart og bestemmelser for å forsøke å komme i 
møte uttaler som er kommet i forbindelse med høring, noe en vurderer som positivt. 
 
En har hatt godt samarbeid med tiltakshaver og planen fremstår som entydig og klar og der 
de viktigste problemstillingene har fått sin avklaring gjennom planprosessen.  
 

~ o ~ 
 
  
 
 
Alternative løsninger: 
 

~ o ~ 
 

  
 
Dokumenter - vedlagt saken: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
182045 Uttalelse fra miljøavdelinen - reguleringsendring Nysundhalsen - Seilsportsenter 
183435 Høringsuttale BR-representanten - reguleringsendring Nysundhalsen 

184530 Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. reguleringsendring Nysundhalsen - 
Seilsportsenter, brygge/kaianlegg, småbåthavn, grøntområde, 

185351 Uttalelse - reguleringsendring Nysundhalsen, brygger/kaianlegg, småbåthavn 
185352 Situasjonskart 
185460 Merknader til planforslag vedrørende reguleringsendring Nysundhalsen 



 

 21

Seilsportsenter 
185461 110725OversiktAsperoysundetFinal.pdf 

185610 Uttalelse til reguleringsplan for brygge, kai, småbåthavn og seilsportsenter på 47/63 
Nysundhalsen i Asperøysundet 

186645 Uttalelse til reguleringsendring Seilsportsenter - Nysundhalsen 
187594 Uttalelse til forslag til reguleringsendring - Seilsportsenter 
190096 Bestemmelser datert 06.09.11 
190081 2212 regplan _rev060911 A1.pdf 
190080 Forslag til reguleringsplan for seilsportssenter på Nysundhalsen 
190078 Reguleringsplan for Seilsportsenter Nysundhalsen - planbeskrivelse 
 
 
 
 
 
 
 

 
Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 

Nr  Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

1 I 23.08.2010 Kristiansen- og Selmer-
Olsen as 

Etablering av seilsportsenter, Nysundhalsen - 
melding om at detaljplan regulering påbegynnes 

2 I 20.09.2010 Statens vegvesen Melding om oppstart av detaljplan regulering - 
Seilsportsenter - Nysundhalsen 

4 I 24.09.2010 Thor-Ole Fardal Merknader - melding om at detaljplan regulering 
påbegynnes, seilsportsenter Nysundhalsen 

5 I 01.10.2010 Kystverket Vest Uttalelse til melding om arbeid med 
reguleringsplan for Seilportsenter, Nysundhalsen 

3 I 01.10.2010 Fylkesmannen i 
Rogaland 

Utalelse til planvarsel for 
småbåthavn/seilsportsenter på 47/63  m.m. 
Nysundhalsen 

6 I 27.01.2011 Kristiansen & Selmer - 
Olsen AS 

Forslag til reguleringsplan for seilsportssenter på 
Nysundshalsen, Eigersund kommune 

8 I 16.02.2011 Kristiansen & Selmer - 
Olsen AS 

Bestemmelser - justert -  Seilsportsenter, 
Nysundhalsen 

9 U 04.04.2011 

Åse Grete Vårlid;  
Øyvind Lindø;  
Thor Ole Fardal;  
Statens Vegvesen 
Region Vest;  
Johnny Jakobsen;  
Jernbaneverket;  
Jan Anders Bolstad;  
Henry Skogen;  
Hege Jacobsen;  
Gunnar Jacobsen;  
Frederik Münster-Mohn; 
ETMAN 
DISTRIBUSJON AS;  
Eigersund kommune;  
Egersund Seilforening;  
Ebba Helena Jacobsen; 
Astrid Helene Himle;  
Astrid Bjørg Eie;  
Arnhild Elvira Håland 

Varsel/informasjon om befaring 

10 I 11.04.2011 Thor Fardal Vedr. varsel/informasjon om befaring 
reguleringsendring Nysundhalsen 

12 U 27.05.2011 33 mottakere... 
Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring 
Nysundhalsen - Seilsportsenter, 
brygge/kaianlegg, småbåthavn, grøntområde, 
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13 X 29.06.2011 Dag Kjetil Tonheim Uttalelse fra miljøavdelinen - reguleringsendring 
Nysundhalsen - Seilsportsenter 

14 I 08.07.2011 Barnas representant i 
plansaker 

Høringsuttale BR-representanten - 
reguleringsendring Nysundhalsen 

16 I 22.07.2011 Eigersund havnevesen 
KF 

Uttalelse - reguleringsendring Nysundhalsen, 
brygger/kaianlegg, småbåthavn 

17 I 29.07.2011 Thor-Ole Fardal Merknader til planforslag vedrørende 
reguleringsendring Nysundhalsen Seilsportsenter

18 I 01.08.2011 Fylkesmannen i 
Rogaland 

Uttalelse til reguleringsplan for brygge, kai, 
småbåthavn og seilsportsenter på 47/63 
Nysundhalsen i Asperøysundet 

19 I 03.08.2011 Egersund Seilforening Kommentarer vedr. merknader/uttalelelser til ny 
reguleringsplan for Nysundhalsen seilsportsenter

20 I 09.08.2011 Statens vegvesen Uttalelse til reguleringsendring Seilsportsenter - 
Nysundhalsen 

21 I 09.08.2011 Kystverket Uttalelse til forslag til reguleringsendring - 
Seilsportsenter 

22 I 23.08.2011 Egersund Seilforening Kommentar til uttalelser fra Kystverket vedr. 
reguleringsplan for Nysundhalsen seilsportsenter

25 I 06.09.2011 Kristiansen & Selmer-
Olsen AS 

Forslag til reguleringsplan for seilsportssenter på 
Nysundhalsen 

24 I 06.09.2011 Kristiansen & Selmer-
Olsen AS Sivilarkitekter 

Reguleringsplan for Seilsportsenter 
Nysundhalsen - planbeskrivelse 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Parter i saken: 
                 
 Arnhild Elvira Håland Gamle Eigerøyveien 

90 
4370 EGERSUND  

 Astrid Bjørg Eie Eideveien 19 4370 EGERSUND  
 Astrid Helene Himle Sponavikdalen 15 5411 STORD  
 Ebba Helena Jacobsen Bønesstranden 61 5155 BØNES  
 Egersund Seilforening Postboks 287 4379 EGERSUND  
 Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND  
 ETMAN 

DISTRIBUSJON AS 
Gamle Eigerøyvei 87 4370 EGERSUND  

 Frederik Münster-Mohn Orreleiken 16 1388 BORGEN  
 Gunnar Jacobsen Strandgata 55 4250 KOPERVIK  
 Hege Jacobsen Bønesstranden 61 5155 BØNES  
 Henry Skogen Eigesveien 404 4375 HELLVIK  
 Jan Anders Bolstad Ludvig Feylingsgate 17 4370 EGERSUND  
 Jernbaneverket Postboks 4350 2308 HAMAR  
 Johnny Jakobsen Østremnesvegen 14 4250 KOPERVIK  
 Statens Vegvesen 

Region Vest 
Askedalen 4 6863 LEIKANGER  

 Thor-Ole Fardal 44 Buckingham Court    
 Øyvind Lindø Lyngveien 11 4370 EGERSUND  
 Åse Grete Vårlid Kvivollveien 13 4027 STAVANGER  
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato:  06.12.2011
Arkiv: :PL-, FA-L12, 
GBR-12/525
Arkivsaksnr.:
11/2152
Journalpostløpenr.:
11/32278

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

Sentraladministrasjonen
Plankontoret
Dag Kjetil Tonheim
Plansjef
51 46 83 21
dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no

      

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
003/12 Planteknisk utvalg 17.01.2012

Forespørsel om reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525 -
Prestegårdsveien endring fra 1 til 3 boenheter
  

Sammendrag:
En har mottatt forespørsel om regulering som medfører at en endrer antall bliger til 3. Saken 
har vært til uttale og det er kommet inn merknader som er lagt til grunn for det videre 
planarbeidet. Det er ikke innkommet naboprotester. Rådmannen vil derfor etter en samlet 
gjennomgang og vurdering av de innsendte merknaden samt vurdering av planområdet 
innstille på at en anbefaler at det startes opp reguleringsendring, men der de forhold som 
påpekes i uttalene forutsettes ivaretatt i det videre planarbeidet.

Saksgang:
Planteknisk utvalg anbefaler eller fraråder reguleringsendring.

Rådmannens forslag til vedtak 06.12.2011:
Planteknisk utvalg anbefaler at det startes opp reguleringsendring for gnr. 12 bnr. 525, 
Prestegårdsveien med sikte på å regulere inn 3 boenheter, men der de forhold som påpekes 
i uttalene og saksutredningen forutsettes ivaretatt i det videre planarbeidet.

Eventuell tidligere politisk behandling:
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Forespørsel om reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525 - Prestegårdsveien endring 
fra 1 til 3 boenheter

En har mottatt forespørsel om reguleringsendring som omfatter 12/525 og gjelder omgjøring 
til 3-mannsbolig samt justering av formålsgrenser i forhold til kjøp av area  og omfatter 
følgende eiendom:

Gjeldende reguleringsplan for området
Fo området gjelder eldre reguleringsplan som viser eiendommen som bolig. Endring til 3 

boenheter vil ikke være i tråd med gjeldende 
reguleringsplan jfr. bestemmelsene. En ønsker 
derfor å endre reguleringsplanen.

Forespørsel om regulering
Forespørselen er sendt ut varsel til grunneiere, naboer, berørte statlige og regionale 
myndigheter samt interne i kommunen.  

V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D

Offentlige merknader

1. Rogaland fylkeskommune  Merkand E
2. Statens vegvesen  Merknad E
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3. Felles brukerutvalg  Merknad E
4. BR- representanten  Merknad E

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Rogaland 
fylkeskommune

 Fylkesrådmannen 
vurderer endring av 
formålsgrenser som 
fornuftig slik den 
foreligger i vedlegget til
saken. Vi har heller 
ingenting å anmerke i 
forhold til omgjøring til 3-
mannsbolig. 

 Den videre planleggingen 
må ha prinsippene bak 
universell utforming som 
premiss.

 Fylkesrådmannen ber om 
at det i det videre 
planarbeidet legges til 
rette for gode 
uteoppholdsareal for 
barn, unge og voksne, 
med gode solforhold. 

 Planområdet ligger i 
sykkelavstand til mange 
sentrale målpunkt, det 
bør derfor legges arbeid i 
utforming av lett 
tilgjengelige, overdekte, 
opplyste og låsbare 
parkeringsplasser for 
sykkel.

 Det forutsettes at 
forslagsstiller sikrer en 
planløsning som best 
mulig ivaretar estetiske 
hensyn og hensynet til 
bokvalitet for 
nærliggende 
boligbebyggelse.  

 Videre forutsettes det at 
forslagsstiller vurderer 
hvorvidt tiltaket utløser 
sårbarhets- og 
risikomomenter for 
nærliggende bebyggelse, 
og at en sikrer avbøtende 

E

J

J

J

J

J

Rådmannen tar uttalen til 
etterretning.

Rådmannen tar uttalen til 
etterretning.

Rådmannen legger dette til grunn 
og viser til at uteopholdsareal, 
solforhold og lignende må 
dokumenteres. Dette vil også 
være et tema på oppstartsmøtet.

Rådmannen tar dette til orientering 
og viser til at dette må tiltkashaver 
dokumentere og kommentere i 
forbindelse med det videre 
planarbeidet.

Rådmannen tar uttalen til 
etterretning og legger dette til 
grunn og forutsetter at dette 
dokumenteres i det videre 
planarbeidet av tiltakshaver.

Det må utarbeides ROS analyse 
for tiltaket på vanlig måte.
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tiltak dersom dette skulle 
vise seg nødvendig. 

 Det vises for øvrig til 
retningslinjer og 
bestemmelser for 
kommuneplanens 
arealdel. 
Fylkesrådmannen 
forutsetter at disse ligger 
til grunn for 
reguleringsarbeidet. 

J Rådmannen viser til at disse skal 
legges til grunn.

2. Statens vegvesen  Ingen merknader. E Rådmannen tar uttalen til 
etterretning.

3. Felles brukerutvalg  Felles brukerutvalg 
forutsetter for universell 
utforming ivaretas, og 
beskrives.

J Rådmannen legger dette til grunn 
og forutsetter at dette 
dokumenteres i det videre 
planarbeidet av tiltakshaver.

4. BR- representanten  Forutsetter at trafikk 
sikkerheten i området 
ivaretas i forbindelse 
med 
reguleringsendringen

J Rådmannen legger dette til grunn 
og forutsetter at dette 
dokumenteres i det videre 
planarbeidet av tiltakshaver.

Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte 
merknaden samt vurdering av planområdet innstille på at en anbefaler at det startes opp 
reguleringsendring, men der de forhold som påpekes i uttalene forutsettes ivaretatt i det 
videre planarbeidet.

Trafikale forhold
Prestegårdsveien er en trafikkert gate og er også en av hovedforbindelsene til Husabø 
barne- og ungdomsskole. Fortauet ligger lang denne eiendommen og hensynet til 
trafikksikkerhet for ban og unge som går til og fra skolen vil derfor være sentralt å ivareta. 
Planarbeidet må legge til grunn en avkjørsel til Prestgårdsveien av hensyn til at myke 
trafikanter. Rådmannen legger avgjørende vekt på at tiltaket ikke må øke faren for 
trafikkuhell mellom biler og myke trafikanter. Dette må dokumenteres og vurderes av 
tiltakshaver.

Planområde – vurdering av hva som vil være hensiktsmessig avgrensning
En vurderer at en forsiktig fortetting som det er skissert i dette området ikke vil  redusere 
bokvalitetene i området eller medføre ulemper for eksisterende boliger. En viser her til at det 
ikke er innkommet naboprotester. Rådmannen legger til grunn at endring i utsikt m.m. for 
naboer må reduseres til et minimum. 

Barn og unge og uteoppholdsareal
Slik forslaget er utformet vurderer en at det er mulig å ta hensyn til ute og oppholdsareal.  
Ved planlegging av nye boliger, skal det legges til rette for gode uteoppholdsarealer på 
bakkeplan for barn, unge og voksne. 

Private og felles uterom skal ha gode sol- og støyforhold. Et vanlig minimum er at uteplassen 
i hovedsak er solbelyst høst- og vårjevndøgn kl. 15.00. Arealer på balkonger godkjennes 
vanligvis ikke som uteoppholdsareal, men kan være gode supplementer til 
uteoppholdsarealene. Dette må dokumenteres ved en  reguleringsendring.
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Estetikk og tilpassning til omkringliggende bebyggelse
I forbindelse med fortettingsprosjekt er hensynet til estetikk og tilpassning til omkringliggende 
bebyggelse viktig. I forbindelse med fortetting skiller en ofte mellom homogene områder og 
fortettingsområder. Dette er et området som i stor grad fremstår som et homogent område.. 

En opplever et stadig større press på å få disse bebygd utover rammene i gjeldende 
reguleringsplan. Det er således positivt at dette fremmes som en forespørsel. I 
fortettingssaker er det viktig å ivareta hensynet til eksisterende beboelse og beboere samt gi 
rom for fortetting innforbi fornuftige rammer. 

En er i utgangspunktet positiv til fortetting, når dette skjer på en slik måte av omgivelsene blir 
tilfredsstillende ivaretatt. Fortetting og transformasjon innenfor eksisterende bebyggelse 
representerer et boligpotensiale som kommunen ønsker å utnytte. På denne måten vil en 
kunne få etablert boliger i tilknytning til sentrum. Fortetting kan ha både fordeler og ulemper 
og en må gjennom reguleringsplanen søke å bevare det positivt og reduserer de ev. 
negative. 

I dette konkrete tilfellet vurderes fortetting å kunne ivareta disse hensynene og der en kan 
redusere ulempene for de som bor i området. En viser bl.a. til at en ikke skal rive 
eksisterende bebyggelse, men tilpasse denne med et på bygg. En vil derfor ikke endre 
hovedtrekkene i bygningsstrukturen og utformingen i området.

Erfaringer med fortetting
Fortetting vil si økt bruksareal som kan resultere i flere beboere innenfor et allerede utbygget
område. Fortetting med kvalitet kan gi positive effekter på flere områder. Dårlig begrunnede
fortettinger, hvor kvalitetskrav ikke får nok oppmerksomhet, og hvor konsekvensene ikke er 
nok belyst, vil lett oppfattes som negativt og bidra til dårligere boområder/bomiljø.
Kommunen sitter med erfaringsmateriale fra begge deler. Målet er fortetting med kvalitet som 
både bevarer bokvaliteter, lokalt særpreg, kulturhistorie og landskap. En vurderer at i dette 
tilfellet kan en oppnå dette gjennom en god plan der en ivaretar de ulike hensynene på en 
fagkyndig måte.

Forhold til naboer
Ved fortettingsprosjekt er det særlig viktig å dokumentere og ta hensyn til naboer. Dette har 
også noe med forutsigbarhet og fremtidig forebygging av konflikter og sikre gode bomiljø. I
dette tilfellet er det ikke kommet nabomerknader til det omsøkte prosjektet. 

For rådmannen er det viktig at nye tiltak ikke skal bidra til å forringe noe som oppleves som 
bra av de som allerede bor der, samtidig må en akseptere noe endringer når en bor i en by.
Fortetting stiller store krav til kvalitet for å kunne bli vellykket. I Egersund ser en stadig oftere 
at boligtomter blir kjøpt opp med hensikt å fortette. I noen tilfeller vil det kunne gjøres på en 
god måte, og i andre tilfeller må hensynet til de som allerede bor der veie tyngst. 

Rådmannen vil klart signalisere at en i fortettingssaker legger avgjørende vekt på hva de 
som bor i området mener, da det er de som har kjøpt og investert tid, penger og krefter på 
sine boligeiendommer utifra gitte forutsetninger. Kommunen plikter å følge opp dette, da den 
som planmyndighet vedtar reguleringsplaner som bl.a. skal gi forutsigbarhet og trygge og 
gode bo- og oppvekstmiljø for de som bor i et område. 

Ved en reguleringsendring må tiltakshaver kommentere og dokumentere følgende forhold:
 Innsyn: Det må påregnes innsyn til store deler av hagen i et boligområde. Økt innsyn 

skal likevel søkes begrenset til et minimum ved fortetting, vesentlig ombygging og 
nybygg.

 Solforhold: Det må påregnes at ny og endret bebyggelse gir mer skygge på 
uteoppholdsarealer på naboeiendommer. Reduserte solforhold skal likevel søkes 



6

begrenset til et minimum ved fortetting, vesentlig ombygging og nybygg. Et minimum 
er at uteplassene i hovedsak er solbelyst høst- og vårjevndøgn kl. 15.00.

 Utsikt: Reduksjon av utsikt må påregnes. Slik reduksjon skal likevel søkes begrenset 
til et minimum ved fortetting, vesentlig ombygging og nybygg. Total blokkering av 
naboers utsikt skal unngås.

Risiko og sårbarhet jfr. §68
Det er ikke pekt på forhold fra tiltakshaver. Rådmannen vurderer at en i forbindelse med 
videre planarbeid må vurdere de trafikale forholdende, trafikksikkerheten i området både for 
gående og kjørende jfr. at dette er hovedadkomsten til Husabø barne og ungdomsskole 
sørfra. Det vil bare bli akseptert en adkomst til eiendommen, da en viser til at fortauet går på 
denne siden og en ikke ønsker å åpne oppf or flere kryssinger av dette. En vurderer at dette 
vil redusere trafikksikkerheten for barn og ungdom som skal til og fra skolen. 
Grunnforholdene må utredes. En må¨på vanlig måte utrede ROS.

Universell utforming:
Plan- og bygningslovens formål § 1-1 må følges vedrørende ivaretakelse av prinsippet om 
universell utforming. Nybygg skal ha prinsippene bak universell utforming som premiss for 
utforming av atkomst, bygning og uteoppholdsareal. 

Oppsummering og konklusjon
I utgangspunktet er kommunen positiv til at det skjer fortetting i sentrumsnære områder, og 
en vurderer at en i dette tilfellet kan anbefale fortetting som skissert. Dette forutsetter at de 
forhold som er påpekt i uttaler og gjennom saksutredningen følges opp og dokumenteres av 
fagkyndige i den videre planprosessen:

 Trafikksikkerhet må vurderes herunder gangtrafikk til og fra Husabø skolene.
 Det blir kun akseptert en avkjørsel til Prestgårdsveien. 
 Fortau langs kortsiden mot Husabø skal reguleres og opparbeides, jfr. areal som skal 

selges av kommunen.
 ROS.- vurdering må gjennomføres og avbøtende tiltak vurderes og ev. innarbeides i 

bestemmelsene.

 Det må legges til rette for gode uteoppholdsareal for barn, unge og voksne, med 
gode solforhold og dette må dokumenteres med sol/skygge diagram. Det skal 
avsettes uteareal på minst 25m2 pr. bolig, tilgjengelig og egnet til lek og opphold 
utendørs.

 Forhold knyttet til sykkel må ivaretas.
 Planløsning som velges må ivareta estetiske hensyn og hensynet til bokvalitet for 

nærliggende boligbebyggelse.  Strøkkarakteren skal videreføres.
 Bestemmelser for kommuneplanens arealdel forutsettes legges til grunn for 

reguleringsarbeidet.
 Innsyn, solforhold og utsikt for naboer må dokumenteres av fagkyndig.
 Planavgrensning bestemmes på oppstartsmøte.

Fortetting er krevende og kan gi store utfordringer, som stiller store krav til de som skal 
gjennomføre reguleringsarbeidet. En vurderer at i dette tilfellet vil dette kunne være mulig og 
gjøres på en tilfredsstillende måte dersom en ivaretar de ulike hensynene. 

Økonomiske konsekvenser:
Ingen kjente.
Driftsmessige forhold Inneværende 

år
Neste år År 3

Sum
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Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
PTU fraråder at det startes opp reguleringsendring for gnr. 12 bnr. 525, Prestegårdsveien 
med sikte på å regulere inn 3 boenheter.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

202181
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525 -
Prestegårdsveien 1 til 3 boenheter

201776 Uttalelse til reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525 - Prestegårdsveien 1 til 3 boenheter

201090
Uttalelse fra BR-representant til reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525 -
Prestegårdsveien 1 til 3 boenheter

200425 Uttalelse til forespørsel om reguleringsendring, gnr. 12 bnr. 525, Prestegårdsveien 1

197064
Forespørsel ang. oppstart av reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525, Prestegårdsveien 
1

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 20.10.2011 Rambøll
Forespørsel ang. oppstart av reguleringsendring 
gnr. 12 bnr. 525, Prestegårdsveien 1

2 U 31.10.2011

TØNNESSEN TERJE; 
RASMUSSEN HERLUF 
INGVE; 
OPPLYSNINGSVESEN
ETS FOND; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
DYBING JAN 
LEANDER; 
BILSTAD SIGVART; 
AGUIRRE THOMAS 
FREDRIKSEN; 
Miljøavdelingen; 
Bjarne Rosenblad; 
Mattilsynet; 
Roger Tengsareid; 
Barnas representant i 
plansaker; 
Felles brukerutvalg; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Dalane Energi; 
Rogaland 

Forespørsel om reguleringsendring gnr. 12 bnr. 
525, Prestegårdsveien 1 til 3-mannsbolig
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fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen; 
Eigersund politistasjon; 
Brannvesenet i Sør 
Rogaland IKS; 
Dalane Miljøverk IKS

3 I 07.11.2011 Statens vegvesen
Uttalelse til forespørsel om reguleringsendring, 
gnr. 12 bnr. 525, Prestegårdsveien 1

4 I 18.11.2011
Barnas representant i 
plan- og byggesaker

Uttalelse fra BR-representant til 
reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525 -
Prestegårdsveien 1 til 3 boenheter

5 I 22.11.2011
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525 -
Prestegårdsveien 1 til 3 boenheter

Parter i saken:
            
N AGUIRRE THOMAS 

FREDRIKSEN
POSTBOKS 161 4370 EGERSUND

N BILSTAD SIGVART PRESTEGÅRDSVEIEN 
3

4370 EGERSUND

N DYBING JAN LEANDER PRESTEGÅRDSVEIEN 
3

4370 EGERSUND

N EIGERSUND KOMMUNE Postboks 580 4379 EGERSUND
N OPPLYSNINGSVESENETS 

FOND
Postboks 535  Sentrum 105

N RASMUSSEN HERLUF 
INGVE

SANDBAKKVEIEN 23 4370 EGERSUND

N TØNNESSEN TERJE PRESTEGÅRDSVEIEN 
4

4370 EGERSUND



Internt notat
  

  

Mottakere:

Dag Kjetil Tonheim Plansjef

Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. reguleringsendring gnr. 12 bnr. 
525 - Prestegårdsveien 1 til 3 boenheter

Vår ref.: 11/31624 / 11/2152 / PL-, FA-L12, GBR-12/525 Dato: 28.11.2011

Saksbehandler: Randi Haugstad Telefon: 51 46 80 24 Mobiltelefon:   

E-post: randi.haugstad@eigersund.kommune.no

I sitt møte 16.11.2011 har Felles brukerutvalg behandlet sak 36/11 – Referatsaker til felles 
brukerutvalgs møte 16.11.11:

RS 6 – Forespørsel om reguleringsendring gnr.12 bnr.525, Prestegårdsveien 
            1 til 3-mannsbolig

Felles brukerutvalgs vedtak den 16.11.2011:

Felles brukerutvalg forutsetter for universell utforming ivaretas, og beskrives.

Vedtaket er enstemmig.

Du bes foreta videre forføyning/oppfølging av saken. Det vises til vedtaket.
   

Med hilsen

Edmund Iversen Randi S. Haugstad
Setteleder felles brukerutvalg Politisk sekretær



FYLKESRÅDMANNEN
 Regionalutviklingsavdelingen

POSTADRESSE BESØKSADRESSE TELEFON TELEFAKS BANKGIRO: 3201.05.50520
Postboks 130 Sentrum Arkitekt Eckhoffsgt. 1 51 51 66 00 51 51 68 90

Eigersund kommune
Postboks  580

4379 EGERSUND 22.11.2011

Deres ref.: Saksbehandler: Knut Thorkildsen Slettebak Saksnr. 11/20035-2
Direkte innvalg: 51 51 66 83 Løpenr. 64719/11

Arkivnr. FR-RB EIG 
PRESTEGÅRDSV. 1/REG.ENDR.

EIGERSUND KOMMUNE - GNR.12,BNR.525 - REGULERINGSENDRING -
FORESPØRSEL

Vi viser til ovennevnte sak som er sendt fylkeskommunen til uttalelse.

Fylkesrådmannen har vurdert saken som regional planmyndighet. Vi vil opplyse om at i 
denne saken kommer det ikke egen uttalelse fra Fylkesmannen.

Fylkesrådmannen vurderer endring av formålsgrenser som fornuftig slik den foreligger i 
vedlegget til saken. Vi har heller ingenting å anmerke i forhold til omgjøring til 3-
mannsbolig. 

Den videre planleggingen må ha prinsippene bak universell utforming som premiss. 
Fylkesrådmannen ber om at det i det videre planarbeidet legges til rette for gode 
uteoppholdsareal for barn, unge og voksne, med gode solforhold. 

Planområdet ligger i sykkelavstand til mange sentrale målpunkt, det bør derfor legges 
arbeid i utforming av lett tilgjengelige, overdekte, opplyste og låsbare parkeringsplasser for 
sykkel.

Det forutsettes at forslagsstiller sikrer en planløsning som best mulig ivaretar estetiske 
hensyn og hensynet til bokvalitet for nærliggende boligbebyggelse.  

Videre forutsettes det at forslagsstiller vurderer hvorvidt tiltaket utløser sårbarhets- og 
risikomomenter for nærliggende bebyggelse, og at en sikrer avbøtende tiltak dersom dette 
skulle vise seg nødvendig. 

Det vises for øvrig til retningslinjer og bestemmelser for kommuneplanens arealdel. 
Fylkesrådmannen forutsetter at disse ligger til grunn for reguleringsarbeidet. 

Med disse kommentarer ønsker fylkesrådmannen lykke til i det videre planarbeidet.



Med hilsen

Ida Andreassen Knut Thorkildsen Slettebak 
Rådgiver Rådgiver

Kopi: 
Fylkesmannen i Rogaland

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.



Vedr: Forespørsel om reguleringsendring gnr.12 bnr.525, prestegårdsveien 1 til 3 
mannsbolig.

Jeg forutsetter at trafikk sikkerheten i området ivaretas i forbindelse med reguleringsendringen.

m.v.h.
Åshild Stornes Slettebø,
BR-representant.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato:  31.12.2011
Arkiv: :FE-044, FA-L00, 
TI-&00
Arkivsaksnr.:
11/1173
Journalpostløpenr.:
11/34188

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

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Jarle Valle
Byggesakssjef
51 46 83 20
jarle.valle@eigersund.kommune.no

      

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
004/12 Planteknisk utvalg 17.01.2012

Delegasjon etter plan og bygningsloven av 2008 -
delegering av myndighet i dispensasjonssaker til 
rådmannen
  
Sammendrag:
Miljøutvalget fattet i møte den 27.10.09 vedtak om å videredelegere myndighet knyttet til
dispensasjonssaker i henhold til plan- og bygningsloven til rådmannen fram til 01.07.10.
Rådmannen ble gitt myndighet til å fatte vedtak i saker hvor administrasjonen mener det er 
grunnlag for å gi dispensasjon. I saker der vedtatt plandato er nyere enn 5 år kunne 
rådmannen avslå dispensasjon. Klagesaker behandles av miljøutvalget. 
Dispensasjonssaker av prinsipiell betydning legges fram for politisk behandling.

Miljøutvalget fattet i møte den 15.06.10 vedtak om å forlenge myndigheten til 01.07.11.
Miljøutvalget fattet i møte den 14.06.11 vedtak om å forlenge myndigheten til 01.07.12.

Effektiv utnyttelse av knappe ressurser i Eigersund kommune tilsier et kontinuerlig fokus på 
forbedring. Målet må være å oppnå kostnadseffektive og gode tjenester. Vi må rett og slett 
øke produktiviteten i kommunal tjenesteproduksjon.
Delegasjonen har bidratt til raskere og mer effektiv saksbehandling ved seksjon byggesak. 
For å effektivisere saksbehandlingen ytterliggere bør rådmannen i tillegg til dagens ordning 
også kunne avslå søknader om dispensasjon og forestå klagebehandling.

På slik bakgrunn foreslår rådmannen at ordningen utvides slik at byggesakssjefen gis 
mulighet til å avslå søknader om dispensasjon og forestå klagebehandlingen.
Dispensasjonssaker av prinsipiell betydning legges fram for politisk behandling.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak 31.12.2011:
Planteknisk utvalg videredelegerer følgende myndighet knyttet til dispensasjonssaker i 
henhold til plan- og bygningsloven til rådmannen:
1. Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak i dispensasjonssaker i henhold til plan- og
     bygningsloven.
2. Dispensasjonssaker av prinsipiell betydning legges fram for politisk behandling.
3. Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak i klagesaker.
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Rådmannen kan videredelegere gitt myndighet til byggesakssjefen.

Eventuell tidligere politisk behandling:

14.06.2011 Miljøutvalget
Møtebehandling:

BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo:
”Miljøutvalget videredelegerer følgende myndighet knyttet til dispensasjonssaker i 
henhold til plan- og bygningsloven til rådmannen:

1. Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak i dispensasjonssaker i henhold til plan- og
bygningsloven hvor administrasjonen mener det er grunnlag for å gi dispensasjon til
01.07.12.
2. I saker der vedtatt plandato er nyere enn 5 år kan rådmannen avslå søknader om 
dispensasjon. 
3. Saker med negativ vurdering av dispensasjon og klager behandles av miljøutvalget.
4. Dispensasjonssaker av prinsipiell betydning legges fram for politisk behandling.

Rådmannen kan videredelegere gitt myndighet i pkt. 1 og pkt. 2.”

Votering:
Berentsens forslag vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for rådmannens innstilling (H).

M-106/11 Vedtak:

Miljøutvalget videredelegerer følgende myndighet knyttet til dispensasjonssaker i henhold til 
plan- og bygningsloven til rådmannen:

1. Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak i dispensasjonssaker i henhold til plan- og
bygningsloven hvor administrasjonen mener det er grunnlag for å gi dispensasjon til
01.07.12.

2. I saker der vedtatt plandato er nyere enn 5 år kan rådmannen avslå søknader om 
dispensasjon. 

3. Saker med negativ vurdering av dispensasjon og klager behandles av miljøutvalget.
4. Dispensasjonssaker av prinsipiell betydning legges fram for politisk behandling.

Rådmannen kan videredelegere gitt myndighet i pkt. 1 og pkt. 2.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

15.06.2010 Miljøutvalget
Møtebehandling:

ARNE STAPNES (H) foreslo:
”Miljøutvalget videredelegerer følgende myndighet knyttet til dispensasjonssaker iht.
Plan- og bygningsloven til rådmannen:
1. Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak i dispensasjonssaker iht. Plan- og
bygningsloven hvor administrasjonen mener det er grunnlag for å gi dispensasjon.
2. Saker der vedtatt plandato er nyere enn 5 år kan rådmannen avslå
dispensasjonssaker. Klagesaker behandles av miljøutvalget.
3. Saker med negativ vurdering av dispensasjon og klager behandles av miljøutvalget.
4. Dispensasjonssaker av prinsipiell betydning legges fram for politisk behandling.
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Rådmannen kan videredelegere gitt myndighet i pkt. 1.”

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt med 8 stemmer mot 2 stemmer for Stapnes forslag (H).

M-088/10 Vedtak:
Miljøutvalget videredelegerer følgende myndighet knyttet til dispensasjonssaker iht. Plan- og
bygningsloven til rådmannen:
1. Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak i dispensasjonssaker iht. Plan- og
bygningsloven hvor administrasjonen mener det er grunnlag for å gi dispensasjon til
01.07.2011.
2. Saker der vedtatt plandato er nyere enn 5 år kan rådmannen avslå
dispensasjonssaker. Klagesaker behandles av miljøutvalget.
3. Saker med negativ vurdering av dispensasjon og klager behandles av miljøutvalget.
4. Dispensasjonssaker av prinsipiell betydning legges fram for politisk behandling.
Rådmannen kan videredelegere gitt myndighet i pkt. 1.

Vedtaket er enstemmig.

27.10.2009 Miljøutvalget
Møtebehandling:

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo:
”Miljøutvalget videredelegerer følgende myndighet knyttet til dispensasjonssaker iht. plan og
bygningsloven til rådmannen:
1. Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak i dispensasjonssaker iht. Plan- og
bygningsloven hvor administrasjonen mener det er grunnlag for å gi dispensasjon.
2. Saker der vedtatt plandato er nyere enn 5 år kan rådmannen avslå
dispensasjonssaker. Klagesaker behandles av miljøutvalget.
3. Saker med negativ vurdering av dispensasjon og klager behandles av miljøutvalget.
4. Dispensasjonssaker av prinsipiell betydning legges fram for politisk behandling.

Rådmannen kan videredelegere gitt myndighet i pkt. 1.”

BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo:
”Nygårds forslag tidsbegrenses til 01.07.2010.”

Votering:
Rådmannens innstilling falt enstemmig.

Berentsens forslag vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer for Nygårds forslag (H + FRP).

M-182/09 Vedtak:
Miljøutvalget videredelegerer følgende myndighet knyttet til dispensasjonssaker iht. plan og
bygningsloven til rådmannen:
1. Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak i dispensasjonssaker iht. Plan- og
bygningsloven hvor administrasjonen mener det er grunnlag for å gi dispensasjon til
01.07.2010.
2. Saker der vedtatt plandato er nyere enn 5 år kan rådmannen avslå
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dispensasjonssaker. Klagesaker behandles av miljøutvalget.
3. Saker med negativ vurdering av dispensasjon og klager behandles av miljøutvalget.
4. Dispensasjonssaker av prinsipiell betydning legges fram for politisk behandling.

Rådmannen kan videredelegere gitt myndighet i pkt. 1.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Rådmannens forslag til vedtak 15.07.2009:
Miljøutvalget videredelegerer følgende myndighet knyttet til dispensasjonssaker iht. Plan- og
bygningsloven til rådmannen:
1. Behandle og fatte vedtak i dispensasjonssaker iht. Plan- og bygningsloven.
2. Behandle og fatte vedtak i klagesaker knyttet til dispensasjonssaker iht. Plan- og
bygningsloven.
3. Dispensasjonssaker av prinsipiell betydning legges fram for politisk behandling.

Rådmannen kan videredelegere gitt myndighet i pkt. 1 og 2.

18.08.2009 Miljøutvalget
Møtebehandling:
SISSEL VOILÅS (AP) foreslo:
”Dagens ordning endres ikke.”

----0---
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo:
”Miljøutvalget videredelegerer følgende myndighet knyttet til dispensasjonssaker iht. Plan- og
bygningsloven til rådmannen:
1. Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak i dispensasjonssaker iht. Plan- og
bygningsloven hvor administrasjonen mener det er grunnlag for å gi dispensasjon.
2. Saker der vedtatt plandato er nyere enn 5 år kan rådmannen avslå dispensasjonssaker.
Klagesaker behandles av miljøutvalget.
3. Saker med negativ vurdering av dispensasjon og klager behandles av miljøutvalget.
4. Dispensasjonssaker av prinsipiell betydning legges fram for politisk behandling.

Rådmannen kan videredelegere gitt myndighet i pkt. 1.”

Prøvevotering:
Voilås forslag vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer for Nygårds forslag (H+FRP).

Nygård trakk sitt forslag.

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

M-131/09 Vedtak:
Dagens ordning endres ikke.

Vedtaket er enstemmig.
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Andre opplysninger / fakta i saken:
Det vises til vedlagt saksframlegg i sak M-182/09, M-088/10 og M-106/11.

Saksbehandlers vurderinger:
Planteknisk utvalg har i tillegg til kommunestyret en viktig rolle som samfunnsutvikler ved å 
legge til rette for hvordan kommunens ulike arealer skal nyttes på kort og lang sikt. Dette 
skjer i hovedsak gjennom kommuneplan, kommunedelplaner og reguleringsplaner.

Det kommunale systemet bygger på ulike plannivåer som skal være styrende for
enkeltvedtak (byggetillatelser). Forenklet sagt vil for eksempel en byggesak bygge på enten 
kommuneplanen eller en reguleringsplan.

Både kommuneplan og reguleringsplaner blir vedtatt etter en omfattende prosess hvor ulike
aktører, både offentlige og private, får anledning til å tilkjennegi sitt syn. Når en 
kommuneplan / reguleringsplan er vedtatt gir disse klare retningslinjer for hva som kan 
aksepteres av ulike tiltak innenfor planområdet.

Mange dispensasjonssøknader som skal ha en politisk behandling, medfører mye arbeid for
administrasjonen. Dette gjør at rådmannen er opptatt av hvordan arbeidet med søknader om 
dispensasjon iht. plan- og bygningsloven kan gjøres så effektivt som mulig uten at
rettssikkerheten svekkes.

Effektiv utnyttelse av knappe ressurser i Eigersund kommune tilsier et kontinuerlig fokus på 
forbedring. Målet må være å oppnå kostnadseffektive og gode tjenester. Vi må rett og slett 
øke produktiviteten i kommunal tjenesteproduksjon.
For å effektivisere saksbehandlingen ytterliggere bør rådmannen i tillegg til dagens ordning 
også kunne avslå søknader om dispensasjon og forestå klagebehandlingen.

Ved delegert klagebehandling vil rettssikkerheten til søker være ivaretatt ved at en 
uavhengig klageinstans (fylkesmannen) vil vurdere om vedtaket er i tråd med gjeldende
planer, lover, forskrifter etc.
Andre med klagerett (naboer etc.) vil ha klagerett uavhengig av om vedtak treffes
administrativt eller politisk

Når en sak av stor betydning for kommunen eller en søknad viser seg å være en prinsipiell 
sak som ikke er vurdert i vedtatte planer, og/eller saken har en klar politisk dimensjon, vil 
rådmannen, etter en totalvurdering, legge saken fram for politisk behandling. Rådmannen 
foreslår at dispensasjonssaker av prinsipiell betydning legges fram for politisk behandling.

Fordeler og ulemper ved at rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak i både 
dispensasjonssaker og klagesaker iht. Plan- og bygningsloven.
Argumenter mot: Det eneste som fra et politisk synspunkt kan hefte ved en slik modell er at
dispensasjonssaker / klagesaker ikke blir forelagt for politisk vurdering, men behandlet
administrativt i tråd med gjeldende planverk, lover, forskrifter etc.

Argumenter for: Kortere saksbehandlingstid og ”større” forutsigbarhet i forhold til vedtatte
planer for innbyggere / næringsliv.
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Konklusjon:
Byggesakssjefens delegerte myndighet har bidratt til en effektiv og god løsning for 
saksbehandlingen ved seksjon byggesak. 
Det har så langt rådmannen kjenner til ikke oppstått disputter/uenighet i den perioden 
(27.10.09 - dags dato) hvor dispensasjonsmyndigheten har vært delegert.
Rådmannen anbefaler derfor at ordningen utvides slik at rådmannen gis myndighet til å også 
å avslå søknader om dispensasjons samt delegeres klagebehandlingen. En slik ordning vil 
etter rådmannens vurdering sikre en raskere saksbehandling og større forutsigbarhet i 
forhold til vedtatte planer.
Innbyggernes / næringslivets rettssikkerhet vil uavhengig av valgt løsning være sikret da
klager vil bli behandlet / endelig avgjort av fylkesmannen.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne sak.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Miljøutvalget videredelegerer følgende myndighet knyttet til dispensasjonssaker i henhold til 
plan- og bygningsloven til rådmannen:

1. Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak i dispensasjonssaker i henhold til plan- og
bygningsloven hvor administrasjonen mener det er grunnlag for å gi dispensasjon.
2. I saker der vedtatt plandato er nyere enn 5 år kan rådmannen avslå søknader om 
dispensasjon. 
3. Klager behandles av planteknisk utvalg.
4. Dispensasjonssaker av prinsipiell betydning legges fram for politisk behandling.

Rådmannen kan videredelegere gitt myndighet i pkt. 1 og pkt. 2.

~ o ~
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 30.12.2011
Arkiv: :GBR-13/2050, 
FA-L42
Arkivsaksnr.:
08/2289
Journalpostløpenr.:
11/31765

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

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Jarle Valle
Byggesakssjef
51 46 83 20
jarle.valle@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
005/12 Planteknisk utvalg 17.01.2012

Naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, Lyng-    
tangen 3. Klagebehandling. Overtredelsesgebyr. 
  

Sammendrag:
Miljøutvalget behandlet i møte den 30.08.11 søknad om endring av tillatelse etter plan- og 
bygningslovens § 20-1, i forbindelse med oppføring av naust på eiendommen gnr. 13, bnr. 
2050 på Lyngtangen. Naustet ble opprinnelig godkjent av Miljøutvalget den 20.01.09 (sak 
019/09).
Miljøutvalget fant at det ikke var samsvar mellom bygningens utforming/utseende og 
funksjon, jfr. plan- og bygningslovens §§ 29-1, 29-2 og kap. 32, og avslo søknaden om 
endring av tillatelse. Det ble krevd at vinduer og dør som er innsatt i fasade mot sjø må 
fjernes, og at tiltaket oppføres slik det ble godkjent av Miljøutvalget den 20.01.09 (sak 
019/09). Det tillates ikke innlagt vann- og kloakk i naust.

Det er kommet inn klage på deler av Miljøutvalgets vedtak i sak 146/11 den 30.08.11. Klagen 
gjelder vedtaket om at det ikke kan installeres vann og avløp i naustet, samt at det er ilagt 
overtredelsesgebyr overfor tiltakshaver.

Rådmannen anbefaler at vedtaket om forbud mot installering av vann og avløp oppheves og 
at et eventuelt nytt vedtak fattes etter at det er kommet inn en eventuell søknad om slik 
tilknytning. Endringen medfører ikke en aksept av utførte arbeider da installering kun kan 
utføres lovlig etter at det er gitt byggetillatelse. Byggesakssjefen følger opp ulovlig utført 
arbeid på vanlig måte.
Da forskrift om byggesak i § 16-1 anfører at privatpersoner kan ilegges overtredelsesgebyr 
inntil halvparten av angitt beløpsgrense anbefaler rådmannen at overtredelsesgebyret 
overfor tiltakshaver reduseres fra kr 50.000,- til kr 5.000,-.
Ansvarlig søker har allerede akseptert sitt overtredelsesgebyr.

Saksgang:
Klagen behandles av Planteknisk utvalg. Dersom klager får medhold, stopper saken der, 
men partene har klagerett på det nye vedtaket. Hvis klager ikke får medhold, sendes klagen 
over til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 

Rådmannens forslag til vedtak 30.12.2011:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra advokat Eyolf Lund på vegne av tiltakshaver 
Odd Roger Knutsen, samt merknadene til forhåndsvarslet overtredelsesgebyr, og har etter 
en samlet vurdering kommet til at klager gis delvis medhold.
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Følgende formulering i vedtaket i sak 146/11 slettes: ”Det tillates ikke innlagt vann- og kloakk 
i naust.” Etter at det er innsendt søknad om tillatelse til installering av vann og avløp, vil den 
søknaden bli vurdert på vanlig måte.

Følgende formulering i vedtaket i sak 146/11 slettes: 
”Overtredelsesgebyr, jfr. plan- og bygningslovens § 32 – 8:

Det gis gebyr til tiltakshaver på kr 50.000,- og til ansvarlig søker på kr 50.000,-.
Jfr. Eigersund kommunes gebyrregulativ.”

Nytt punkt i vedtaket:
Overtredelsesgebyr, jfr. plan- og bygningslovens § 32 – 8:

Det gis gebyr til tiltakshaver på kr 5.000,- og til ansvarlig søker på kr 50.000,-.
Jfr. Eigersund kommunes gebyrregulativ.

De øvrige punktene i vedtaket i sak 146/11 opprettholdes.

Det er klagerett for partene på det nye vedtaket.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloves §§ 29-1, 29-2 og kap.32, jf. forskrift 
om saksbehandling § 16, jf. forvaltningslovens §§ 28-36, jf. gebyrregulativ for plan- og 
byggesaker for Eigersund kommune 2011.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Miljøutvalget behandlet søknad om tillatelse til tiltak / dispensasjon i møte 20.01.09. 
Følgende enstemmige vedtak ble fattet:

M-019/09 Vedtak:

Miljøutvalget finner, jfr. pbl. § 7, at det foreligger en overvekt av særlige grunner, som 
tilsier at det kan gis dispensasjon fra pbl. § 70.2 vedrørende avstand til nabogrensen 
og fra § 8 i reguleringsbestemmelsene vedrørende utnyttelsesgrad.

Dette med følgende begrunnelse:
 Det er gitt flere tilsvarende dispensasjoner i området tidligere.
 Tomtene er smale og kan være vanskelig å bebygge uten å komme i strid med 

avstandsbestemmelsene i pbl. § 70.2.

Søknaden anbefales godkjent på følgende vilkår:
1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
2. Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk 

før ferdigattest er gitt, jfr. pbl. § 99.
3. Tiltaket plasseres som vist på godkjent situasjonskart.
4. Det tillates ikke rom for varig opphold i bygningen.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7.

Miljøutvalget behandlet 30.08.11 søknad om endring av tillatelse i forbindelse med oppføring 
av naust. Følgende enstemmige vedtak ble fattet:
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M-146/11 Vedtak:
Miljøutvalget finner ikke at det er samsvar mellom bygningens utforming / utseende 
og funksjon, jfr. plan- og bygningslovens §§ 29-1, 29-2 og kap. 32, og med bakgrunn i 
dette avslås søknaden om endring av tillatelse. Vinduer og dør som er innsatt i 
fasade mot sjø må fjernes, og tiltaket oppføres slik det ble godkjent av Miljøutvalget 
den 20.01.09 (sak 019/09). Det tillates ikke innlagt vann- og kloakk i naust.

Overtredelsesgebyr, jfr. plan- og bygningslovens § 32 – 8:
Det gis gebyr til tiltakshaver på kr 50.000,- og til ansvarlig søker på kr 50.000,-.
Jfr. Eigersund kommunes gebyrregulativ.

Bygget skal tilbakeføres til godkjente tegninger senest 8 uker etter at endelig vedtak 
foreligger. Dersom pålegget ikke er etterkommet innen fristen, påløper dagbøter 
à kr 300,-.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloves §§ 29-1, 29-2 og kap.32.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Advokat Eyolf Lund klager i brev av 10.10.11 på vegne av Odd Roger Knutsen over deler av 
vedtaket i Miljøutvalget i sak 146/11.

Når det gjelder den delen av vedtaket som gjelder vinduer og dører, så har eller vil klager 
rette disse forholdene. Resten av vedtaket påklages. Det kreves at klager får adgang til å 
legge inn vann og avløp i sitt naust og at ilagt overtredelsesgebyr frafalles. Ifølge adv. Lund 
lider vedtaket av alvorlige saksbehandlingsfeil som alene medfører at vedtaket er ugyldig. 
Det kreves at klagen gis oppsittende virkning, slik at gebyret ikke skal betales før saken er 
endelig avgjort av siste klageorgan.

Vann og avløp.
Adv. Lund viser til reguleringsbestemmelsene. Han finner at det ikke er i strid med disse 
bestemmelsene å legge inn vann og avløp. I bestemmelsene er det angitt at det ikke er tillatt 
å innrede rom for overnatting, bolig eller fritidsformål. Adv. Lund skriver videre at å legge inn 
vann og avløp ikke betyr at naustet skal bebos eller overnattes i. Lund mener at det å legge 
inn vann er helt naturlig fordi man da for eksempel kan ha en stor utslagsvask til bruk når 
man sløyer og vasker fisk, og generelt behandler sin hobbyfangst. Videre trenger man vann 
til mye annet som et naust naturlig brukes til, ifølge Lund. Adv. Lund skriver videre at ikke er 
unaturlig å ha et toalett til bruk i naustet. Dette betyr heller ikke at naustet kan bebos eller 
overnattes i, men man må dog tidvis gjøre sitt fornødne, skriver Lund.

Adv. Lund viser også til at de fleste nabonaustene har innlagt vann og avløp. Det vises til 
vedlagt situasjonskart. Lund skriver videre at dersom Knutsen ikke får anledning til vann og 
avløp, vil dette være uten hjemmel i reguleringsbestemmelsene og samtidig en grov 
forskjellsbehandling. Man kan ikke gi alle andre nausteiendommer i samme området tillatelse 
til vann og avløp, men ikke hans klient. En slik forskjellsbehandling er lovstridig ifølge adv. 
Lund, som mener at vedtaket da er ugyldig.

Overtredelsesgebyr.
Adv. Lund viser til at hans klient er ilagt er gebyr på kr 50.000,-. Han skriver videre at 
størrelsen på gebyret er helt hinsides enhver fornuft og det pretenterte lovbruddet. Lund 
mener videre at det ikke er hjemmel for å ilegge gebyr overhodet, da det ikke er i strid med 
reguleringsbestemmelsene å legge inn vann og avløp. Adv. Lund skriver videre at hans klient 
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allerede har mottatt krav om innbetaling av gebyret, noe som er i strid med loven fordi 
oppfyllelsesfristen uansett ikke skal være før klagefristen er utløpt, og fristen var ikke, og er 
ikke utløpt. 

Klager vil også anføre at det først skal gis varsel om pålegg om retting av et tiltak som 
kommunen mener er ulovlig og at gebyr bare kan pålegges i den grad retting ikke utføres 
innen satt frist. Slikt varsel skal også gi informasjon om hva som kan skje av sanksjoner hvis 
retting ikke foretas. Lund viser til plan- og bygningsloven § 32-2 og 32-3. Lund skriver videre 
at saksbehandlingen og den manglende varslingen er i strid med Den europeiske 
menneskerettighetskonvensjonens (EMK) artikkel 6 om at alle har krav på ”fair trial”. Når 
kommunen ikke varsler og følger spillereglene i plan- og bygningsloven, så er dette også i 
strid med EMK artikkel 6.

Adv. Lund skriver videre at kommunen har ilagt gebyret i vedtak med møtedato 30.08.11, før 
hans klient i det hele tatt har fått uttale seg i saken. Dette er ifølge Lund i strid med 
kontradiksjonsprinsippene. Hans klient måtte selvsagt få anledning til å imøtegå de fakta 
kommunen bygger sitt vedtak og gebyrileggelse på før slikt gebyr ilegges. Å ilegge et slikt 
gebyr er en alvorlig sak, skriver adv. Lund, som kun i spesielle tilfeller bør gjøres. Adv. Lund 
ber om at man husker på at hans klient er en vanlig innbygger uten stor kjennskap til alle 
regler som måtte finnes i forbindelse med bygging av et slikt naust. I sakens anledning var 
det helt naturlig for hans klient å anta at det var mulig å legge inn vann og avløp, både basert 
på reguleringsbestemmelsene og ikke minst når det er på det rene at de aller fleste 
nabonaustene har innlagt vann og avløp. Lund påpeker at det ikke er koblet til vann og 
avløp, slik at det denne dag kun ligger noen ledninger inni en vegg. Det har slik ikke skjedd 
noen skade, ulempe, ingen 3. mann har lidt skade av noen art, ei heller kommunen, ifølge 
Lund. I det hele tatt er saken slik den fremstår av bagatellmessig karakter, ifølge adv. Lund. 
Under slike forutsetninger synes det særdeles lite skjønnsomt å ilegge gebyr på kr. 50.000,-, 
synes Lund, som mener at beløpets størrelse er uhørt.

Adv. Lund skriver at han med stor undring registrerer at i en nærværende sak hvor et stort 
lokalt firma har forurenset land og sjøområde i kommunen med betongavfall i en årrekke, at 
kommunen har fattet flere vedtak som stadfester dette, uten at noe som helst reelt har skjedd 
i saken for forurenser, og ikke minst at firmaet ikke har blitt ilagt en krone i noe som helst 
gebyr for sine synder. Dette firmaets lovovertredelse er under enhver omstendighet av en 
langt grovere karakter enn hans klients eventuelle synder. Lund spør om det er slik at 
Eigersund kommune skiller mellom en stor lokal foretningsaktør og en vanlig ”ola nordmann” 
innbygger. I denne forbindelse kan det bli aktuelt å sjekke andre saker i kommunen for å se 
når man ilegger gebyrer og hvor man ikke gjør det, ifølge Lund.

Adv. Lund påpeker at arbeidene er foretatt av et firma. Hans klient må kunne legge til grunn 
at utførende firma kjenner regelverket og ikke hadde lagt inn vann og avløp hvis det ikke var 
lovlig. Den pretenderte feilen har slik da blitt begått av utførende håndverker. Lund mener at 
hans klient da ikke kan ilegges gebyr. Han viser til vedlegg der det aktuelle rørleggerfirmaet 
redegjør for sin rolle. 

Lund skriver videre at dersom det skulle være slik at hans klient har overtrådt loven, er 
overtredelsen ikke av en slik art at det skal ilegges gebyr. Gebyret er uansett satt vesentlig 
for høyt, ifølge Lund. Skulle det vise seg at kommunen kan dokumentere at det er ulovlig å 
legge inn vann og avløp, er denne ”forseelsen” så liten at man ikke kan ilegge gebyr, og i 
hvert fall ikke på kr. 50.000,- ifølge Lund. Adv. Lund mener at kommunen her har ”dømt” i 
strid med plan- og bygningsloven og forskriftens § 16. Vedtaket er slik som følge av feil 
lovanvendelse og dette medfører at vedtaket er ugyldig ifølge Lund.

Adv. Lund skriver videre at kommunen kan ved ulovligheter ilegge gebyr, og for 
privatpersoner er gebyrstørrelsen halvparten av hva kommunen kan ilegge foretak. I deres 
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sak vil det måtte være forskriftens § 16-1 litra a som får anvendelse, hvis klager har gjort noe 
galt (hvilket klager ikke har), skriver Lund. Det er da anledning til å ilegge kr 10.000,- i gebyr 
for foretak, og halvparten for en privatperson, skriver Lund. Lund skriver videre at hvis man 
legger til grunn at klager har gjort noe galt, kunne gebyret maksimalt være kr 5.000,-. Under 
enhver omstendighet er tiltaket i det vesentlige i overensstemmelse med krav gitt i eller med 
hjemmel i plan- og bygningsloven. Når det gjelder utmåling, har Lund vært gjennom dette 
ovenfor, men nevner oppsummeringsvis i henhold til forskriftens § 16:

- Hvor alvorlig er overtredelsen, skade eller mulig skade? (ikke overtredelse eller 
ubetydelig overtredelse).

- Om pålegger fulgt? (Klager har ikke fått adgang til dette ennå).
- Om overtrederen åpenbart kjente til at handlingen var ulovlig? (Klager har ikke hatt 

kjennskap til at det var ulovlig å legge inn vann og avløp og stolte også på at 
utførende håndverker kjente regelverket).

- Har overtreder brutt plan- og bygningsloven? (Nei).
- Økonomisk gevinst? (Ingen).
- Vinnings hensikt? (Nei).

Adv. Lund skriver også at kommunen ikke har lovhjemmel for en eksakt gebyrfastsettelse. Et 
slikt gebyr er en straff som skal fastsettes individuelt, slik alle botsanksjoner skal. Lund 
krever at hans klient får lov å ha vann og avløp i sitt naust på lik måte som alle andre naust i 
området. Videre kreves det at overtredelsesgebyret frafalles. Når varslingskravet som nevnt 
ovenfor ikke er fulgt, er vedtaket ugyldig grunnet saksbehandlingsfeil, skriver Lund. Han 
avslutter med at i den grad kommunen fastholder gebyrileggelse, kreves det subsidiært at 
gebyret må settes ned vesentlig.

Det er ikke kommet inn klage fra ansvarlig søker som ble ilagt et overtredelsesgebyr på kr 
50.000,-. Det er heller ikke kommet inn merknader i etterkant av at det ble sendt 
forhåndsvarsel om gebyr. 

Saksbehandlers vurderinger:
Adv. Lund representerer part i saken og klagen er innkommet innen klagefristen. Klagen tas 
derfor opp til behandling.

Vann og avløp.
Det medfører riktighet at det i gjeldende reguleringsbestemmelser ikke er noe forbud mot å 
legge inn vann og avløp i naust i dette området. Installering av vann og avløp i en bygning er 
søknadspliktig, jf. plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd litra f (oppføring, endring eller 
reparasjon av bygningstekniske installasjoner). Det er ikke tillatt å utføre rørarbeider med 
vann og avløp i en bygning før tillatelse fra bygningsmyndighetene foreligger, og det er ikke 
tillatt å knytte seg til offentlig vann og avløp før det foreligger tillatelse fra vann- og 
avløpsmyndigheten. Det er altså ikke slik at man kan utføre rørleggerarbeidene før tillatelse 
foreligger. På samme måte som for oppføring av en bygning, må tillatelsen foreligge før 
byggearbeidene begynner, ikke først når bygningen skal tas i bruk. Dette forholdet har vi 
påpekt overfor utførende rørleggerfirma. 

Det foreligger ikke søknad om tillatelse til å installere vann- og avløpsinstallasjoner i 
bygningen. Det vil ikke være riktig å ta stilling til spørsmålet om installering av vann og avløp 
før det foreligger en søknad om dette. Den delen av vedtaket som gjelder vann og avløp bør 
dermed oppheves. Når det eventuelt foreligger en søknad om installering av vann og avløp, 
bør man ta stilling til denne søknaden bl.a. ut fra tilsvarende søknader i området, samt om 
slik installering vil være med på å legge til rette for en bruk av naustet som er i strid med 
tillatt bruk.
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Overtredelsesgebyr:

§ 32-8. Overtredelsesgebyr

       Overtredelsesgebyr kan ilegges den som forsettlig eller uaktsomt: 

a) prosjekterer eller utfører et tiltak i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov når 
dette kan føre eller har ført til personskade, vesentlig materiell skade eller skade for miljøet 

b) utfører, lar utføre, bruker eller lar bruke tiltak uten at det foreligger nødvendig tillatelse etter denne 
lov, eller er i strid med vilkårene i slik tillatelse 

c) ikke utfører kontroll av tiltak i samsvar med bestemmelser om dette gitt i eller i medhold av denne 
lov, og gitte tillatelser 

d) bruker eller lar bruke byggverk eller del av byggverk eller areal uten at det foreligger nødvendig 
tillatelse etter denne lov, eller bruken er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne 
lov, vedtak eller plan 

e) prosjekterer, utfører eller lar utføre eller kontrollerer et tiltak etter § 20-1 uten at arbeidet blir 
forestått av ansvarlige som er godkjent etter § 22-1 og er tildelt ansvarsrett etter § 21-4 tredje ledd 

f) gir uriktige eller villedende opplysninger til plan- og bygningsmyndighetene 

g) tross skriftlig pålegg ikke oppfyller vilkår for midlertidig dispensasjon etter § 19-3 

h) tross skriftlig pålegg ikke oppfyller plikten etter § 31-3 første ledd første punktum1 til å holde 
byggverk og installasjoner i stand 

i) ikke etterkommer skriftlig pålegg etter § 31-5 om å fjerne bygning eller rester av bygning eller 
innretning, eller om å rydde tomta 

j) tross skriftlig pålegg ikke oppfyller plikten etter § 28-2 til å treffe sikringstiltak 

k) ikke etterkommer skriftlig pålegg etter § 29-6 tredje ledd om å treffe tiltak for å avhjelpe ulempe fra 
bygningstekniske installasjoner 

l) ikke etterkommer særskilt pålegg eller forbud, gitt i medhold av plan- og bygningsloven, når 
kommunen først skriftlig har gjort ham kjent med at overtredelsesgebyr kan inntre hvis forholdet 
ikke blir brakt i orden innen en fastsatt frist, og denne frist er oversittet. 

       Overtredelsesgebyr kan også ilegges ved overtredelse av forskriftsbestemmelser gitt i medhold av 
loven, når det i forskriften er fastsatt at overtredelse av den aktuelle bestemmelse kan medføre 
overtredelsesgebyr. 

       Den ansvarlige skal varsles særskilt før overtredelsesgebyr vedtas, og gis anledning til å uttale 
seg innen en frist som ikke skal være kortere enn 3 uker. Forhåndsvarsel skal gis skriftlig. 

       Overtredelsesgebyr ilegges den ansvarlige av plan- og bygningsmyndighetene. 
Overtredelsesgebyret tilfaller kommunen. Oppfyllelsesfristen er 4 uker fra vedtaket ble truffet, med 
mindre annet er fastsatt i vedtaket. 

       Når en overtredelse som kan medføre overtredelsesgebyr er begått av noen som har handlet på 
vegne av et foretak, kan overtredelsesgebyret ilegges foretaket. Dette gjelder selv om det ikke kan 
anvendes overtredelsesgebyr mot noen enkeltperson. 

       Departementet gir forskrifter med nærmere regler om gjennomføring av denne bestemmelsen, 
herunder utmåling, renter og registrering av ilagt overtredelsesgebyr. Det skal fastsettes et 
maksimumsbeløp for overtredelsesgebyret. 

       Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg. 

Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27. 

1 § 31-3 (1) har bare ett punktum. 
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Også §16 i Forskrift om byggesak og veiledningen til denne omhandler overtredelsesgebyr.

Tidspunkt for ileggelse av overtredelsesgebyr.
I veiledningen til Forskrift om saksbehandling, § 16, står det bl.a.:
”Overtredelsesgebyr bør derfor ilegges etter at kommunen har fattet eventuelle vedtak om 
pålegg om retting, og påleggene er fulgt. Tilsyn bør være avsluttet.”

Saksbehandler er ikke enig med adv. Lund i at ”det først skal gis varsel om pålegg om retting 
av et tiltak som kommunen mener er ulovlig og at gebyr bare kan pålegges i den grad retting 
ikke utføres innen satt frist.”

Men gebyret bør ikke ilegges før pålegget om tilbakeføring av bygget til det som er godkjent 
er gjennomført. Egers Bygg AS opplyser til saksbehandler 01.12.11 at endringene ble 
forsinket av at den leverandøren som portene var bestilt hos gikk konkurs. Arbeidene skal 
gjennomføres i løpet av desember 2011.

Hva er gebyret ilagt for?
Klager synes å legge til grunn at overtredelsesgebyret kun er ilagt for installering av vann og 
avløpssystemer i naustet uten at tillatelse foreligger. Det er i tillegg oppført et naust som til 
dels avviker i forhold til gitt tillatelse. At ansvarlig søker som også er utførende tømrerfirma 
også er ilagt overtredelsesgebyr, men ikke rørleggerfirmaet, tyder på at det i første rekke er 
de bygningsmessige avvikene det er reagert på i forhold til overtredelsesgebyret.

Krav om forhåndsvarsling av overtredelsesgebyr.
Det fremkommer i plan- og bygningsloven § 32-8 tredje ledd at den ansvarlige skal varsles 
særskilt før overtredelsesgebyret vedtas, og gis anledning til å uttale seg innen en frist som 
ikke skal være kortere enn 3 uker. Forhåndsvarsel skal gis skriftlig.

Ettersom Miljøutvalget vedtok overtredelsesgebyret uten at kravet om forhåndsvarsel var gitt 
verken til tiltakshaver eller ansvarlig søker, foreligger det en mangel / saksbehandlingsfeil 
som gjør at denne delen av vedtaket er ulovlig, og må oppheves.

Denne feilen ble forsøkt rettet opp ved at det ble sendt forhåndsvarsel om overtredelses-
gebyr til både tiltakshaver og ansvarlig søker i etterkant av møtet. Dersom Planteknisk utvalg 
vil ilegge et slikt gebyr, må dette vedtas etter at uttalefristen er utløpt. Klagen fra adv. Lund er 
innkommet etter at forhåndsvarselet ble sendt ut, så det må kunne tolkes som merknad til 
forhåndsvarselet.

Det kan derfor vedtas et nytt overtredelsesgebyr nå, så lenge det ikke er høyere enn det som 
er forhåndsvarslet til de aktuelle partene.

Størrelsen på gebyret: 
I Saksbehandlingsforskriftens § 16-1 nr 1 står det følgende:
”Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige eller 
uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav a til g. Privatpersoner kan ilegges over-
tredelsesgebyr inntil halvparten av angitte beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme 
overtredelser som nevnt i bokstav a til g.”

Både tiltakshaver og ansvarlig søker er ilagt et overtredelsesgebyr på kr 50.000,-. Gebyret er 
ilagt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-8. Det klages på det gebyret som er ilagt til 
tiltakshaver, subsidiert at gebyret må reduseres betydelig.
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I saksbehandlingsforskriftens § 16-1 første ledd litra a står det følgende:
”Den som utfører eller lar utføre tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 20-1 og § 20-2 
uten at det foreligger nødvendig tillatelse, ilegges gebyr:

1. inntil kr 10.000 der tiltaket for øvrig i det vesentlige er i overensstemmelse med krav 
gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.

2. inntil kr 50.000 der tiltak ikke i det vesentlige er i samsvar med krav gitt i eller med 
hjemmel i plan- og bygningsloven.

3. inntil kr 200.000 der tiltaket medfører alvorlig skade eller fare for dette.”

Denne bestemmelsen er aktuell i forhold til ulovlig installering av deler av vann- og 
avløpssystemet.

I saksbehandlingsforskriftens § 16-1 første ledd litra c står det følgende:
”Den som prosjekterer, utfører, lar prosjektere eller lar utføre tiltak som nevnt i plan- og 
bygningsloven § 20-1 og § 20-4 i strid med bestemmelser gitt i eller i med hjemmel i plan- og 
bygningsloven, ilegges gebyr:
1. inntil kr 10.000 ved mindre avvik fra krav i byggteknisk forskrift, plan og regler for 

plassering m.v, samt plan, plankrav og forbudet i plan- og bygningsloven § 1-8.
2. inntil kr 50.000 ved avvik fra krav i byggteknisk forskrift, plan og regler for plassering m.v, 

samt plan, plankrav og forbudet i plan- og bygningsloven § 1-8 som ikke er mindre.
3. inntil kr 200.000 der overtredelsen har ført til, eller ved fare for at den kan føre til 

personskade, alvorlig materiell skade eller skade på miljøet, samt ved vesentlige avvik fra 
plan, plankrav og forbudet i plan- og bygningsloven § 1-8.”

Når det gjelder det forhold at deler av fasaden ikke er oppført i samsvar med gitt tillatelse, så 
er det denne bestemmelsen som er aktuell. Spørsmålet er om man skal legge punkt 1 eller 2 
til grunn for gebyret. Saksbehandler er av den formening at avviket på fasadene hører 
hjemme i punkt 1, med en øvre grense på kr 10.000,-.

Det anbefales at overtredelsesgebyret for Odd Roger Knutsen reduseres fra kr. 50.000,- til kr 
5.000,-.

Skyldkrav.
Adv. Lund nevner flere ganger i klagen at tiltakshaver ikke kunne vite at de utførte arbeidene 
var ulovlige. I veiledningen til Forskrift om saksbehandling, § 16, står det bl.a.: ”Skyldkravet 
følger av loven, jf. pbl. § 32-8 første ledd. Overtredelsesgebyr kan ilegges for forsettelige 
eller uaktsomme overtredelser. Skyldspørsmålet må vurderes av kommunen. Kommunen må 
altså vurdere om den ansvarlige visste eller burde ha visst at handlingen var ulovlig.” Det 
forhold at også rørleggerbedriften trodde at de kunne foreta installering av vann- og 
avløpsutstyr før det forelå tillatelse, bare de ikke koblet seg til offentlig anlegg, taler for at 
også tiltakshaver handlet i god tro når det gjelder dette forholdet. Når det gjelder forskjellene 
mellom godkjente fasadetegninger og utført arbeid, stiller det seg derimot annerledes. Det 
kan ikke være tvil om at tiltakshaver har vært inneforstått med at disse arbeidene ble foretatt 
i strid med gitte tillatelser, og at han i det minst burde visst at bygget ikke kunne oppføres 
forskjellig fra de godkjente tegningene. 

Henvisning til en annen sak i Eigersund kommune.
Adv. Lund viser til en annen sak i Eigersund kommune der ”et stort lokalt firma har forurenset 
land og sjøområde i kommunen med betongavfall i en årrekke”. Lund er ikke konkret på 
hvilken sak dette gjelder, men det er grunn til å tro at adv. Lund viser til saken på 
Langholmen. I den saken fremstår adv. Lund som advokat for en del av naboene til 
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Langholmen. Vanligvis er man konkret når man henviser til mulig forskjellsbehandling. Adv. 
Lund har valgt å ikke være konkret i denne saken. 

I saken på Langholmen ble vedtakene om ulovlige utfyllingsarbeider fattet før dagens plan-
og bygningslov ble iverksatt. Man hadde derfor ikke hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr 
på det tidspunkt aktuelle vedtak i den saken ble fattet. Etter tidspunktet for iverksetting av 
dagens plan- og bygningsloven har det kun vært behandlet klagesak, med unntak av 
tillatelse til tiltaket som ble vedtatt administrativt på delegert myndighet av byggesakssjefen 
24.10.11, sak BMD 385/11. I dette vedtaket inngår et gebyr for saksbehandling av ulovlig 
byggearbeid på kr 9.282,-, som er i tråd med kommunens gebyrregulativ.

Ansvarlig søker
Ettersom gebyret ble ilagt før det var gitt forhåndsvarsel med anledning for ansvarlig søker til 
å uttale seg, anbefales det at gebyrvedtaket overfor Egers Bygg AS oppheves og at det 
fattes et nytt vedtak med det samme gebyret som i sak 146/11.

Konklusjon
Med henvisning til saksframstillingen anbefaler rådmannen at vedtaket om forbud mot 
installering av vann og avløp oppheves og at et eventuelt nytt vedtak fattes etter at det er 
kommet inn en eventuell søknad om slik tilknytning.  
Da forskrift om byggesak i § 16-1 anfører at privatpersoner kan ilegges overtredelsesgebyr 
inntil halvparten av angitt beløpsgrense for foretak anbefaler rådmannen at 
overtredelsesgebyret overfor tiltakshaver reduseres fra kr 50.000,- til kr 5.000,-.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Reduksjon eller bortfall av overtredelsesgebyr vil gi en tilsvarende reduksjon i inntekten for 
Eigersund kommune. Dette forhold er ikke vektlagt i saksforelegget.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage fra advokat Eyolf Lund på vegne av tiltakshaver 
Odd Roger Knutsen, samt merknadene til forhåndsvarslet overtredelsesgebyr, og har etter 
en samlet vurdering kommet til at klager ikke gis medhold, men ettersom det ikke var sendt 
forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr før vedtaket i sak 146/11 ble fattet, oppheves denne 
delen av vedtaket og overtredelsesgebyrene vedtas på ny med de samme beløpene etter at 
forhåndsvarsel er sendt ut.
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Følgende formulering i vedtaket i sak 146/11 slettes: 
”Overtredelsesgebyr, jfr. plan- og bygningslovens § 32 – 8:

Det gis gebyr til tiltakshaver på kr 50.000,- og til ansvarlig søker på kr 50.000,-.
Jfr. Eigersund kommunes gebyrregulativ.”

Nytt punkt i vedtaket:
Overtredelsesgebyr, jfr. plan- og bygningslovens § 32 – 8:

Det gis gebyr til tiltakshaver på kr 50.000,- og til ansvarlig søker på kr 50.000,-.
Jfr. Eigersund kommunes gebyrregulativ.

De øvrige punktene i vedtaket i sak 146/11 opprettholdes.

Det er klagerett for partene på det nye vedtaket.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloves §§ 29-1, 29-2 og kap.32, jf. forskrift 
om saksbehandling § 16, jf. forvaltningslovens §§ 28-36, jf. gebyrregulativ for plan- og 
byggesaker for Eigersund kommune 2011.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

157082
Søknad om endring av tillatelse gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 
3

157085 2552420_Tegning_ny_plan.pdf
157087 2552420_Foto.pdf

178825
Odd Roger Knutsen - Søknad om endring av tillatelse ifm. oppføring av naust - Gnr. 
13 bnr. 2050, Lyngtangen 3

157077
Søknad om tillatelse i ett trinn - oppføring av naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger 
Knutsen, Lyngtangen 3

179292 Diverse bilder 13-2050.pdf
184916 Fasade og plantegninger godkjent av MU 200109.pdf

160458
Uttalelse vedr. søknad om endring av tillatelse - naust, gnr. 13 bnr. 2050, 
Lyngtangen 3

184198 Reguleringsplan med bestemmelser 13-2050.pdf

191475
Forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr - Naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger 
Knutsen, Lyngtangen 3

191669
Forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr - Naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger 
Knutsen, Lyngtangen 3

195789
Klage på vedtak vedr. naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 3 -
2 vedlegg

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 15.05.2008 Eger Bygg AS
Ett-trinns søknadsbehandling, oppføring naust 
Lyngtangen 3

2 U 28.05.2008 Eger Bygg AS
Odd Roger Knutsen - Utgravingsarbeider ifm. 
framtidig naust - Gnr. 13 bnr. 2050, Lyngtangen 3

4 U 30.08.2008
Rogaland 
fylkeskommune; 

Søknad om oppføring av naust - Ber om uttalelse
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Fylkesmannen i 
Rogaland

5 I 09.09.2008
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til søknad om oppføring naust gnr. 13 
bnr. 2050, Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 3

7 U 03.02.2009 Eger Bygg AS Utsending av vedtak - Oppføring av naust

8 I 07.01.2011 DKT Eiendom AS
Nabovarsel mm. gnr. 13 bnr. 2050 - endring av 
fasade, naust

9 I 26.01.2011 Eger Bygg AS
Søknad om tillatelse i ett trinn - oppføring av 
naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, 
Lyngtangen 3

10 I 29.01.2011 DKT Eiendom AS
Søknad om endring av tillatelse gnr. 13 bnr. 2050 
- Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 3

11 U 09.02.2011 Eger Bygg AS
Foreløpig svar / varsel om mulig 
overtredelsesgebyr - Oppføring av naust

12 I 16.02.2011 Eger Bygg as
Uttalelse vedr. søknad om endring av tillatelse -
naust, gnr. 13 bnr. 2050, Lyngtangen 3

14 U 22.08.2011
Odd Roger Knutsen; 
Eger Bygg AS

Varsel/informasjon om befaring

15 U 12.09.2011 Eger Bygg AS
Miljøutvalgets vedtak: Naust gnr. 13 bnr. 2050 -
Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 3

16 U 15.09.2011 Eger Bygg AS
Innkalling til tilsyn - Naust gnr. 13 bnr. 2050 -
Eger Bygg AS

17 U 16.09.2011 Eger Bygg AS
Forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr - Naust 
gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, 
Lyngtangen 3

18 U 16.09.2011 Odd Roger Knutsen
Forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr - Naust 
gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, 
Lyngtangen 3

19 U 04.10.2011
Tollefsen & Egebakken 
AS

Naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, 
Lyngtangen 3.

21 I 10.10.2011
Adv.firma Rekve Mitsem 
& Co DA

Klage på vedtak vedr. naust gnr. 13 bnr. 2050 -
Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 3

22 I 18.10.2011
Tollefsen & Egebakken 
as

Redegjørelse for utført rørarbeid i naust gnr. 13 
bnr. 2050

23 U 28.10.2011
Tollefsen & Egebakken 
AS

Naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, 
Lyngtangen 3. Arbeid med vann og avløp.

Parter i saken:
            

Mitsem § Co DA 
Advokatfirma Rekve

Postboks 330 Sentrum 4002 STAVANGER

SØK Eger Bygg AS Postboks 211 4379 EGERSUND
TIL Odd Roger Knutsen Lyngtangen 3 4370 EGERSUND

Tollefsen & Egebakken 
AS

Jernbaneveien 22 4370 EGERSUND



Søknad om endring av tillatelse

ByggSøkID: 2552420 Utskriftstidsdato: 29.01.2011 Side 1 av 1

plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 21-3

Søknaden gjelder

Eiendom/Byggested
Kommunens saksnummer
0198/09

Kommune
Eigersund

Gnr.
13

Bnr.
2050

Adresse
Lyngtangen, 4370 EGERSUND

Ansvarlig søker
Organisasjonsnummer
985421714

Kontaktperson
Terje Midbrød

Telefon
51461280

Mobiltelefon
40408160

e-postadresse
terje@egerbygg.no

Arbeidstilsynet

Endringen av tiltaket berører ikke eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser.

Beskrivelse av endring(er)

Endring av tiltak som krever dispensasjon

Vedlegg

Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget Hvordan oversendes
vedlegget?

Tegning ny plan E elektronisk

Annet J Fullmakt elektronisk

Foto J Nærliggende sjøbuer/naust elektronisk

C Nærliggende sjøbuer/naust elektronisk

Signering

(tiltakshaver signere for tiltak uten ansvarlig søker)
Ansvarlig søker

Ansvarlig søker bekrefter at tiltakshavers underskrift på
en kopi av søknaden kan dokumenteres.

Dato                         29.01.2011                         .
Signatur   Søknaden er elektronisk signert   .
               EGER BYGG AS
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.07.2011
Arkiv: :GBR-13/2050, 
FA-L42
Arkivsaksnr.:
08/2289
Journalpostløpenr.:
11/17350

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

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Kristensen Jan Henning
Byggesaksbehandler
51 46 83 26
jan.henning.kristensen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
146/11 Miljøutvalget 30.08.2011

Odd Roger Knutsen - Søknad om endring av tillatelse ifm. 
oppføring av naust - Gnr. 13 bnr. 2050, Lyngtangen 3
  

Sammendrag:
Det søkes om endring av tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1, i forbindelse med 
oppføring av naust på gnr. 13, bnr. 2050 på Lyngtangen. Naustet ble opprinnelig godkjent av 
Miljøutvalget den 20.01.09 (sak 019/09).

Søknaden om endring gjelder at søker / tiltakshaver ønsker å sette inn vinduer og dør i fasaden 
mot sjøen. Naustet ble opprinnelig godkjent med to skodder / porter på denne fasaden.
I følge søknaden skal vinduene og dør plasseres på innsiden av skoddene. Vinduene og dør er 
allerede innsatt i bygningen. Disse var ikke vist på tegninger som ble godkjent den 20.01.09.

De to vinduene på naustets loft ble godkjente av Miljøutvalget den 20.01.09 og er utført i tråd 
med godkjenningen.

Søknaden om endring av tillatelse, innsetting av vinduer og dør i fasade mot sjø, legges fram 
for Miljøutvalget for behandling.

Saksgang:
Søknaden legges fram for behandling og vedtak i Miljøutvalget. 

Rådmannens forslag til vedtak 22.07.2011:
Miljøutvalget finner ikke at det er samsvar mellom bygningens utforming / utseende og funksjon, 
jfr. plan- og bygningslovens §§ 29-1 og 29-2, og med bakgrunn i dette avslås søknaden om 
endring av tillatelse. Vinduer og dør som er innsatt i fasade mot sjø må fjernes, og tiltaket 
oppføres slik det ble godkjent av Miljøutvalget den 20.01.09 (sak 019/09).

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloves §§ 29-1 og 29-2.
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30.08.2011 Miljøutvalget

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

----0----

 Rådmannen endret sin innstilling med følgende tillegg slik:
   ”Det tillates ikke innlagt vann- og kloakk i naust.”

ARNE STAPNES (H) foreslo slikt vedtak (fellesforslag H+AP+FRP+KRF+SP+V):
” Overtredelsesgebyr, jfr. plan- og bygningslovens § 32 – 8:
  Det gis gebyr til tiltakshaver på kr 50.000,- og til ansvarlig søker på kr 50.000,-.
  Jfr. Eigersund kommunes gebyrregulativ.

  Bygget skal tilbakeføres til godkjente tegninger senest 8 uker etter at endelig vedtak 
  foreligger. Dersom pålegget ikke er etterkommet innen fristen, påløper dagbøter 
  à kr 300,-.”

Votering:
Rådmannens innstilling med endring og Stapnes fellesforslag enstemmig vedtatt.

M-146/11 Vedtak:

Miljøutvalget finner ikke at det er samsvar mellom bygningens utforming / utseende og 
funksjon, jfr. plan- og bygningslovens §§ 29-1, 29-2 og kap. 32, og med bakgrunn i dette 
avslås søknaden om endring av tillatelse. Vinduer og dør som er innsatt i fasade mot sjø 
må fjernes, og tiltaket oppføres slik det ble godkjent av Miljøutvalget den 20.01.09 (sak 
019/09). Det tillates ikke innlagt vann- og kloakk i naust.

Overtredelsesgebyr, jfr. plan- og bygningslovens § 32 – 8:
Det gis gebyr til tiltakshaver på kr 50.000,- og til ansvarlig søker på kr 50.000,-.
Jfr. Eigersund kommunes gebyrregulativ.

Bygget skal tilbakeføres til godkjente tegninger senest 8 uker etter at endelig vedtak 
foreligger. Dersom pålegget ikke er etterkommet innen fristen, påløper dagbøter 
à kr 300,-.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloves §§ 29-1, 29-2 og kap.32.

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:
MU sin behandling av søknad om oppføring av naust – 20.01.09:

Rådmannens forslag til vedtak 08.01.2009:
Miljøutvalget finner, jfr. pbl. § 7, at det foreligger en overvekt av særlige grunner, som tilsier
at det kan gis dispensasjon fra pbl. § 70.2 vedrørende avstand til nabogrensen og fra § 8 i 
reguleringsbestemmelsene vedrørende utnyttelsesgrad.
Dette med følgende begrunnelse:

 Det er gitt flere tilsvarende dispensasjoner i området tidligere.
 Tomtene er smale og kan være vanskelig å bebygge uten å komme i strid med

avstandsbestemmelsene i pbl. § 70.2.
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Søknaden anbefales godkjent på følgende vilkår:
1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
2. Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før
ferdigattest er gitt, jfr. pbl. § 99.
3. Tiltaket plasseres som vist på godkjent situasjonskart.
4. Det tillates ikke rom for varig opphold i bygningen.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7.

20.01.2009 Miljøutvalget - Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

M-019/09 Vedtak:
Miljøutvalget finner, jfr. pbl. § 7, at det foreligger en overvekt av særlige grunner, som tilsier 
at det kan gis dispensasjon fra pbl. § 70.2 vedrørende avstand til nabogrensen og
fra § 8 i reguleringsbestemmelsene vedrørende utnyttelsesgrad.

Dette med følgende begrunnelse:
Det er gitt flere tilsvarende dispensasjoner i området tidligere.
Tomtene er smale og kan være vanskelig å bebygge uten å komme i strid med 
avstandsbestemmelsene i pbl. § 70.2.

Søknaden anbefales godkjent på følgende vilkår:
1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
2. Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før
ferdigattest er gitt, jfr. pbl. § 99.
3. Tiltaket plasseres som vist på godkjent situasjonskart.
4. Det tillates ikke rom for varig opphold i bygningen.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7.

Vedtaket er enstemmig.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Gjeldende plangrunnlag:
For eiendommen gjelder reguleringsplan for Hestnes Øst – Lyngtangen, vedtatt av 
kommunestyret den 08.02.99. Omsøkt eiendom er regulert til Byggeområder – Naust.

Annet aktuelt lovverk:
Plan- og bygningslovens § 29-1 - Utforming av tiltak
Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det får en god arkitektonisk 
utforming i samsvar med sin funksjon etter reglene gitt i eller i medhold av denne lov.

Plan- og bygningslovens § 29-2 - Visuelle kvaliteter
Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn 
innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og 
naturlige omgivelser og plassering.

Saksbehandlers vurderinger:
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Det søkes om endring av tillatelse i forbindelse med oppføring av naust på gnr. 13, bnr. 2050 –
Lyngtangen. Opprinnelig tillatelse til oppføring av naust ble gitt av Miljøutvalget den 20.01.09 
(sak 019/09).

Det er i søknad om endring oppgitt at det søkes om dispensasjon. Rådmannen mener at det 
her ikke er aktuelt med dispensasjon, men en vurdering om hvorvidt tiltakets utseende og 
utforming er i tråd med bygningens funksjon, jfr. bestemmelsene i pbl. §§ 29-1 og 29-2.

Søknaden om endring gjelder at tiltakshaver ønsker å sette inn vinduer og dør i fasaden mot 
sjøen. I søknaden er det opplyst følgende:

Dør og vindu kommer på innsiden av skodder som skal oppføres og fasade vil ikke bli 
endret. Årsaken til at en ønsker denne løsningen er at det vil gi godt arbeidslys. Skoddene vil 
skjule vinduer/dør når naustet ikke benyttes. Andre naust i nærheten har dør/vinduer i fasade 
ut mot sjø (se vedlagte foto)

Naustet ble opprinnelig godkjent med to skodder / porter i fasaden mot sjøen, men det var 
ikke vist vinduer og dør bak dette.

Rådmannen er av den klare oppfatning at omsøkte endring ikke bør godkjennes. Ved å 
godkjenne omsøkte endring vil naustet få et klart preg av å være en fritidsbolig og ikke et 
naust. Ved å godkjenne omsøkte endring vil det ikke være samsvar mellom utforming / 
utseende og funksjon, jfr. bestemmelsene i §§ 29-1 og 29-2. Rådmannen mener at det ikke 
kan tillegges noe vekt at det ønskes plassert flyttbare skodder foran vinduer og dør når 
naustet ikke benyttes. Det vil i praksis ikke være mulig å føre noe kontroll med om dette blir 
gjort eller ikke.

På gnr. 13, bnr. 658, som er naboeiendommen til omsøkte eiendom, ble det den 31.10.07 
avslått søknad om oppføring av naust. Begrunnelsen for at naustet her ble avslått var at 
Byggesakssjefen vurderte at naustet minnet mer om en fritidsbolig, og at det derfor ikke var 
samsvar mellom utforming / utseende og funksjon. Naustet som ble avslått den 31.10.07 
hadde et utseende som ikke er helt ulikt det som nå søkes om på gnr. 13, bnr. 2050. Det er 
senere godkjent naust på gnr. 13, bnr. 658, med tilsvarende utseende som det som er 
godkjent på gnr. 13, bnr. 2050. Rådmannen mener at det vil være uheldig, med tanke på 
likebehandling og forutsigbarhet, hvis omsøkte endring på gnr. 13, bnr. 2050, godkjennes.

På den annen side er det, som også opplyst i innsendt søknad, godkjent andre naust i 
området med et utseende som ikke minner om et tradisjonelt naust.

Med henvisning til ovenfor stående, anbefaler Rådmannen at søknad om endring av tillatelse 
avslås.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken. Dette de det ikke er hjemmel til å stille krav om universell 
utforming i forbindelse med omsøkte tiltak.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen kjente for kommunen.

~ o ~

Alternative løsninger:
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Miljøutvalget finner, jfr. plan- og bygningslovens §§ 29-1 og 29-2, at det er samsvar mellom 
bygningens utforming / utseende og funksjon, og at omsøkt endring derfor kan godkjennes 
som omsøkt.

Søknaden godkjennes på følgende vilkår:
1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
2. Det tillates ikke rom for varig opphold i bygningen.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

157082
Søknad om endring av tillatelse gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 
3

157077
Søknad om tillatelse i ett trinn - oppføring av naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger 
Knutsen, Lyngtangen 3

157085 2552420_Tegning_ny_plan.pdf
24852 Fasadetegning
24851 Situasjonskart
179292 Diverse bilder 13-2050.pdf
184916 Fasade og plantegninger godkjent av MU 200109.pdf

49085
Odd Roger Knutsen - Søknad om dispensasjon for oppføring av naust - Gnr. 13, bnr. 
2050, Lyngtangen 3

157087 2552420_Foto.pdf

160458
Uttalelse vedr. søknad om endring av tillatelse - naust, gnr. 13 bnr. 2050, 
Lyngtangen 3

184198 Reguleringsplan med bestemmelser 13-2050.pdf

Parter i saken:
            
SØK Eger Bygg AS Postboks 211 4379 EGERSUND
TIL Odd Roger Knutsen Lyngtangen 3 4370 EGERSUND



Søknad om tillatelse i ett trinn

ByggSøkID: 2478868 Utskriftstidsdato: 26.01.2011 Side 1 av 3

Søknaden gjelder

Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf.§ 21-7 annet ledd, oppfylles ikke.
Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert i matrikkelen

Eiendom/Byggested
Kommune
Eigersund

Gnr.
13

Bnr.
2050

Adresse
Lyngtangen, 4370 EGERSUND

Tiltakets art
Søknadstype
Etttrinnssoknad

Tiltakstype
Annet

Næringsgruppekode
Y Fritidseiendommer (hytter), garasjer for private og annet som ikke er næring

Formål
annet

Beskrivelse av bruk
Naust

Tiltakshaver
Partstype
privatperson

Navn
Odd Roger Knutsen

Telefon
51495334

e-postadresse
0

Ansvarlig søker
Navn
EGER BYGG AS

Organisasjonsnummer
985421714

Adresse
Postboks 211, 4379 EGERSUND

Kontaktperson
Terje Midbrød

Telefon
51461280

Mobiltelefon
40408160

e-postadresse
terje@egerbygg.no

Varsling
Tiltaket krever nabovarsling
Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere

Følgebrev
Nabovarselet gjelder innsetting av vinduer og dør på baksiden av skodder i fasade mot sjøen.

Dispensasjonsøknad

Plan-og bygningsloven Kapittel 19
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:Komm. vedtekter til pbl
Begrunnelse for dispensasjon:
Begrunnelse for dispensasjon: Dør og vinduer kommer på innsiden av skodder som skal oppføres og fasaden vil
ikke bli endret. Årsaken til at en ønsker denne løsningen er at det vil gi godt arbeidslys. Skoddene vil skjule
vinduer/dør når naustet ikke benyttes. Andre naust i nærheten har dør/vinduer i fasade ut mot sjø (se vedlagte
foto)

Arealdisponering

Planstatus mv.
Type plan
Reguleringsplan

Navn på plan
Reg.pl. for Lyngtangen

Reguleringsformål
Naust

Tomtearealet
Byggeområde/grunneiendom 0,0 m2
= Beregnet tomteareal 0,0 m2
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Bebyggelsen
Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan 0,0 m2
Areal eksisterende bebyggelse 0,0 m2
+ Areal ny bebyggelse 0,0 m2
= Sum areal 0,0 m2

Grad av utnytting
Beregnet grad av utnytting 0,0

Bygningsopplysninger

m2 BYA

Bolig Annet I alt Bolig Annet I alt

Antall bruksenheterm2 BRA

Eksisterende 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0

Ny 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0

Sum 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0

Antall etasjer etter at tiltaket er gjennomført: 2

Tilknytning til veg og ledningsnett

Adkomst
Tiltaket gir ikke ny/endret atkomst.
Tomta har adkomst til kommunal veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel.Avkjørselstillatelse er gitt.

Vannforsyning
Tomta er tilknyttet offentlig vannverk

Avløp
Tomta er tilknyttet offentlig avløpsanlegg

Overvann
Takvann/overvann føres til terreng

Vedlegg

Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget Hvordan oversendes
vedlegget?

Gjenpart av nabovarsel C Nærliggende sjøbuer/naust Ettersendes per
post

Tegning ny plan E Ettersendes per
post

Annet J Fullmakt Ettersendes per
post

Foto J Nærliggende sjøbuer/naust Ettersendes per
post
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Erklæring og signering

Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og
bygningsloven. En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl. Kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner
dersom det gis uriktige opplysninger
Ansvarlig søker

Ansvarlig søker bekrefter at tiltakshavers underskrift på
en kopi av søknaden kan dokumenteres.

Dato                         26.01.2011                         .
Signatur   Søknaden er elektronisk signert   .
               EGER BYGG AS

Tiltakshaver

Dato                         26.01.2011                         .

Signatur                                                              .

Gjentas med blokkbokstaver
.





























EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
  

Eger Bygg AS

Postboks 211
4379 EGERSUND

Vår ref.: 11/24981 / GBR-13/2050, FA-L42 Dato: 16.09.2011

Saksbehandler: Jarle Valle Direkte telefon: 51 46 83 20 /   

E-post: jarle.valle@eigersund.kommune.no Deres ref. / dato:  / 

Forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr - Naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger 
Knutsen, Lyngtangen 3

Miljøutvalget behandlet i møte den 30.08.11 sak M-146/11 Søknad om endring av tillatelse -
oppføring av naust.  Det vises til miljøutvalgets vedtak som følger vedlagt.

Da tiltaket er utført uten at det forelå tillatelse til dette, varsles De med dette om at De vil 
ilegges overtredelsesgebyr i henhold til plan- og bygningslovens § 32-8, 1.ledd 
bokstav b og e, sammenholdt med byggeforskriftens § 16-1, 1.ledd bokstav c, nr 2, på 
kr. 50.000,-.

Miljøutvalget fant i møte den 30.08.11 som sak M-146/11 at det ikke er samsvar mellom 
bygningens utforming/utseende og funksjon, jfr. plan- og bygningslovens §§ 29-1 og 29-2.
Naustet ble opprinnelig godkjent med to skodder/porter på fasaden mot sjø. Bygget er oppført  
med vinduer og dør plasseres i fasaden på innsiden av skoddene. Vinduene og dør er allerede 
innsatt i bygningen. Det er i tilegg etablert dør på byggets sør-fasade. Det aktuelle bygget 
framstår ikke som et naust men har karakter av en fritidsbolig. Videre er det utført 
rørleggerarbeid uten nødvendige tillatelse fra bygningsmyndigheten.
Alminnelige rettshensyn taler for at en ikke bagatelliserer byggearbeid utført uten særskilt 
tillatelse da dette i stor grad vil vanskeliggjøre oppfølging av plan- og bygningsloven.

En ber med dette om at Deres eventuelle kommentarer innsendes innen 3 uker fra 
mottatt varsel.

Et endelig vedtak om overtredelsesgebyr vil være tvangsgrunnlag for utlegg.

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef
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Miljøutvalgets møte 
30.08.2011 Miljøutvalget

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

----0----

 Rådmannen endret sin innstilling med følgende tillegg slik:
   ”Det tillates ikke innlagt vann- og kloakk i naust.”

ARNE STAPNES (H) foreslo slikt vedtak (fellesforslag H+AP+FRP+KRF+SP+V):
” Overtredelsesgebyr, jfr. plan- og bygningslovens § 32 – 8:
  Det gis gebyr til tiltakshaver på kr 50.000,- og til ansvarlig søker på kr 50.000,-.
  Jfr. Eigersund kommunes gebyrregulativ.

  Bygget skal tilbakeføres til godkjente tegninger senest 8 uker etter at endelig vedtak 
  foreligger. Dersom pålegget ikke er etterkommet innen fristen, påløper dagbøter 
  à kr 300,-.”

Votering:
Rådmannens innstilling med endring og Stapnes fellesforslag enstemmig vedtatt.

M-146/11 Vedtak:

Miljøutvalget finner ikke at det er samsvar mellom bygningens utforming / utseende 
og funksjon, jfr. plan- og bygningslovens §§ 29-1, 29-2 og kap. 32, og med bakgrunn i 
dette avslås søknaden om endring av tillatelse. Vinduer og dør som er innsatt i 
fasade mot sjø må fjernes, og tiltaket oppføres slik det ble godkjent av Miljøutvalget 
den 20.01.09 (sak 019/09). Det tillates ikke innlagt vann- og kloakk i naust.

Overtredelsesgebyr, jfr. plan- og bygningslovens § 32 – 8:
Det gis gebyr til tiltakshaver på kr 50.000,- og til ansvarlig søker på kr 50.000,-.
Jfr. Eigersund kommunes gebyrregulativ.

Bygget skal tilbakeføres til godkjente tegninger senest 8 uker etter at endelig vedtak 
foreligger. Dersom pålegget ikke er etterkommet innen fristen, påløper dagbøter 
à kr 300,-.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloves §§ 29-1, 29-2 og kap.32.

Vedtaket er enstemmig.

PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

§ 32-8. Overtredelsesgebyr
       Overtredelsesgebyr kan ilegges den som forsettlig eller uaktsomt: 

a) prosjekterer eller utfører et tiltak i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne 
lov når dette kan føre eller har ført til personskade, vesentlig materiell skade eller skade 
for miljøet 

b) utfører, lar utføre, bruker eller lar bruke tiltak uten at det foreligger nødvendig tillatelse 
etter denne lov, eller er i strid med vilkårene i slik tillatelse 
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c) ikke utfører kontroll av tiltak i samsvar med bestemmelser om dette gitt i eller i medhold 
av denne lov, og gitte tillatelser 

d) bruker eller lar bruke byggverk eller del av byggverk eller areal uten at det foreligger 
nødvendig tillatelse etter denne lov, eller bruken er i strid med bestemmelser gitt i eller i 
medhold av denne lov, vedtak eller plan 

e) prosjekterer, utfører eller lar utføre eller kontrollerer et tiltak etter § 20-1 uten at arbeidet 
blir forestått av ansvarlige som er godkjent etter § 22-1 og er tildelt ansvarsrett etter § 21-
4 tredje ledd 

f) gir uriktige eller villedende opplysninger til plan- og bygningsmyndighetene 

g) tross skriftlig pålegg ikke oppfyller vilkår for midlertidig dispensasjon etter § 19-3 

h) tross skriftlig pålegg ikke oppfyller plikten etter § 31-3 første ledd første punktum1 til å 
holde byggverk og installasjoner i stand 

i) ikke etterkommer skriftlig pålegg etter § 31-5 om å fjerne bygning eller rester av bygning 
eller innretning, eller om å rydde tomta 

j) tross skriftlig pålegg ikke oppfyller plikten etter § 28-2 til å treffe sikringstiltak 

k) ikke etterkommer skriftlig pålegg etter § 29-6 tredje ledd om å treffe tiltak for å avhjelpe 
ulempe fra bygningstekniske installasjoner 

l) ikke etterkommer særskilt pålegg eller forbud, gitt i medhold av plan- og bygningsloven, 
når kommunen først skriftlig har gjort ham kjent med at overtredelsesgebyr kan inntre 
hvis forholdet ikke blir brakt i orden innen en fastsatt frist, og denne frist er oversittet. 

       Overtredelsesgebyr kan også ilegges ved overtredelse av forskriftsbestemmelser gitt i 
medhold av loven, når det i forskriften er fastsatt at overtredelse av den aktuelle 
bestemmelse kan medføre overtredelsesgebyr. 
       Den ansvarlige skal varsles særskilt før overtredelsesgebyr vedtas, og gis anledning til å 
uttale seg innen en frist som ikke skal være kortere enn 3 uker. Forhåndsvarsel skal gis 
skriftlig. 
       Overtredelsesgebyr ilegges den ansvarlige av plan- og bygningsmyndighetene. 
Overtredelsesgebyret tilfaller kommunen. Oppfyllelsesfristen er 4 uker fra vedtaket ble truffet, 
med mindre annet er fastsatt i vedtaket. 
       Når en overtredelse som kan medføre overtredelsesgebyr er begått av noen som har 
handlet på vegne av et foretak, kan overtredelsesgebyret ilegges foretaket. Dette gjelder selv 
om det ikke kan anvendes overtredelsesgebyr mot noen enkeltperson. 
       Departementet gir forskrifter med nærmere regler om gjennomføring av denne 
bestemmelsen, herunder utmåling, renter og registrering av ilagt overtredelsesgebyr. Det 
skal fastsettes et maksimumsbeløp for overtredelsesgebyret. 
       Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg. 

Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27. 

1 § 31-3 (1) har bare ett punktum. 



EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
  

Odd Roger Knutsen

Lyngtangen 3
4370 EGERSUND

Vår ref.: 11/25077 / 08/2289 / GBR-13/2050, FA-L42 Dato: 16.09.2011

Saksbehandler: Jarle Valle Direkte telefon: 51 46 83 20 /   

E-post: jarle.valle@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr - Naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger 
Knutsen, Lyngtangen 3

Miljøutvalget behandlet i møte den 30.08.11 sak M-146/11 Søknad om endring av tillatelse -
oppføring av naust.  Det vises til miljøutvalgets vedtak som følger vedlagt.

Da tiltaket er utført uten at det forelå tillatelse til dette, varsles De med dette om at De vil 
ilegges overtredelsesgebyr i henhold til plan- og bygningslovens § 32-8, 1.ledd
bokstav b og e, sammenholdt med byggeforskriftens § 16-1, 1.ledd bokstav a, nr 2, og 
c, nr 2, på kr. 50.000,-.

Miljøutvalget fant i møte den 30.08.11 som sak M-146/11 at det ikke er samsvar mellom 
bygningens utforming/utseende og funksjon, jfr. plan- og bygningslovens §§ 29-1 og 29-2.
Naustet ble opprinnelig godkjent med to skodder/porter på fasaden mot sjø. Bygget er oppført 
med vinduer og dør plasseres i fasaden på innsiden av skoddene. Vinduene og dør er allerede 
innsatt i bygningen. Det er i tilegg etablert dør på byggets sør-fasade. Det aktuelle bygget 
framstår ikke som et naust men har karakter av en fritidsbolig. Videre er det utført 
rørleggerarbeid uten nødvendige tillatelse fra bygningsmyndigheten.
Alminnelige rettshensyn taler for at en ikke bagatelliserer byggearbeid utført uten særskilt 
tillatelse da dette i stor grad vil vanskeliggjøre oppfølging av plan- og bygningsloven.

En ber med dette om at Deres eventuelle kommentarer innsendes innen 3 uker fra 
mottatt varsel.

Et endelig vedtak om overtredelsesgebyr vil være tvangsgrunnlag for utlegg.

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef
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Miljøutvalgets møte 
30.08.2011 Miljøutvalget

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

----0----

 Rådmannen endret sin innstilling med følgende tillegg slik:
   ”Det tillates ikke innlagt vann- og kloakk i naust.”

ARNE STAPNES (H) foreslo slikt vedtak (fellesforslag H+AP+FRP+KRF+SP+V):
” Overtredelsesgebyr, jfr. plan- og bygningslovens § 32 – 8:
  Det gis gebyr til tiltakshaver på kr 50.000,- og til ansvarlig søker på kr 50.000,-.
  Jfr. Eigersund kommunes gebyrregulativ.

  Bygget skal tilbakeføres til godkjente tegninger senest 8 uker etter at endelig vedtak 
  foreligger. Dersom pålegget ikke er etterkommet innen fristen, påløper dagbøter 
  à kr 300,-.”

Votering:
Rådmannens innstilling med endring og Stapnes fellesforslag enstemmig vedtatt.

M-146/11 Vedtak:

Miljøutvalget finner ikke at det er samsvar mellom bygningens utforming / utseende 
og funksjon, jfr. plan- og bygningslovens §§ 29-1, 29-2 og kap. 32, og med bakgrunn i 
dette avslås søknaden om endring av tillatelse. Vinduer og dør som er innsatt i 
fasade mot sjø må fjernes, og tiltaket oppføres slik det ble godkjent av Miljøutvalget 
den 20.01.09 (sak 019/09). Det tillates ikke innlagt vann- og kloakk i naust.

Overtredelsesgebyr, jfr. plan- og bygningslovens § 32 – 8:
Det gis gebyr til tiltakshaver på kr 50.000,- og til ansvarlig søker på kr 50.000,-.
Jfr. Eigersund kommunes gebyrregulativ.

Bygget skal tilbakeføres til godkjente tegninger senest 8 uker etter at endelig vedtak 
foreligger. Dersom pålegget ikke er etterkommet innen fristen, påløper dagbøter 
à kr 300,-.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloves §§ 29-1, 29-2 og kap.32.

Vedtaket er enstemmig.

PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

§ 32-8. Overtredelsesgebyr
       Overtredelsesgebyr kan ilegges den som forsettlig eller uaktsomt: 

a) prosjekterer eller utfører et tiltak i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne 
lov når dette kan føre eller har ført til personskade, vesentlig materiell skade eller skade 
for miljøet 

b) utfører, lar utføre, bruker eller lar bruke tiltak uten at det foreligger nødvendig tillatelse 
etter denne lov, eller er i strid med vilkårene i slik tillatelse 

c) ikke utfører kontroll av tiltak i samsvar med bestemmelser om dette gitt i eller i medhold 
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av denne lov, og gitte tillatelser 

d) bruker eller lar bruke byggverk eller del av byggverk eller areal uten at det foreligger 
nødvendig tillatelse etter denne lov, eller bruken er i strid med bestemmelser gitt i eller i 
medhold av denne lov, vedtak eller plan 

e) prosjekterer, utfører eller lar utføre eller kontrollerer et tiltak etter § 20-1 uten at arbeidet 
blir forestått av ansvarlige som er godkjent etter § 22-1 og er tildelt ansvarsrett etter § 21-
4 tredje ledd 

f) gir uriktige eller villedende opplysninger til plan- og bygningsmyndighetene 

g) tross skriftlig pålegg ikke oppfyller vilkår for midlertidig dispensasjon etter § 19-3 

h) tross skriftlig pålegg ikke oppfyller plikten etter § 31-3 første ledd første punktum1 til å 
holde byggverk og installasjoner i stand 

i) ikke etterkommer skriftlig pålegg etter § 31-5 om å fjerne bygning eller rester av bygning 
eller innretning, eller om å rydde tomta 

j) tross skriftlig pålegg ikke oppfyller plikten etter § 28-2 til å treffe sikringstiltak 

k) ikke etterkommer skriftlig pålegg etter § 29-6 tredje ledd om å treffe tiltak for å avhjelpe 
ulempe fra bygningstekniske installasjoner 

l) ikke etterkommer særskilt pålegg eller forbud, gitt i medhold av plan- og bygningsloven, 
når kommunen først skriftlig har gjort ham kjent med at overtredelsesgebyr kan inntre 
hvis forholdet ikke blir brakt i orden innen en fastsatt frist, og denne frist er oversittet. 

       Overtredelsesgebyr kan også ilegges ved overtredelse av forskriftsbestemmelser gitt i 
medhold av loven, når det i forskriften er fastsatt at overtredelse av den aktuelle 
bestemmelse kan medføre overtredelsesgebyr. 
       Den ansvarlige skal varsles særskilt før overtredelsesgebyr vedtas, og gis anledning til å 
uttale seg innen en frist som ikke skal være kortere enn 3 uker. Forhåndsvarsel skal gis 
skriftlig. 
       Overtredelsesgebyr ilegges den ansvarlige av plan- og bygningsmyndighetene. 
Overtredelsesgebyret tilfaller kommunen. Oppfyllelsesfristen er 4 uker fra vedtaket ble truffet, 
med mindre annet er fastsatt i vedtaket. 
       Når en overtredelse som kan medføre overtredelsesgebyr er begått av noen som har 
handlet på vegne av et foretak, kan overtredelsesgebyret ilegges foretaket. Dette gjelder selv 
om det ikke kan anvendes overtredelsesgebyr mot noen enkeltperson. 
       Departementet gir forskrifter med nærmere regler om gjennomføring av denne 
bestemmelsen, herunder utmåling, renter og registrering av ilagt overtredelsesgebyr. Det 
skal fastsettes et maksimumsbeløp for overtredelsesgebyret. 
       Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg. 

Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27. 

1 § 31-3 (1) har bare ett punktum. 
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Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Jarle Valle
Byggesakssjef
51 46 83 20
jarle.valle@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
006/12 Planteknisk utvalg 17.01.2012

Søknad om tillatelse / dispensasjon - kai, mur og vei, gnr. 2 
bnr. 94 og 158 - Anders Myklebust, Færevik. 
Klagebehandling.
  

Sammendrag:
Etter at Anders Myklebust sendte inn søknad om tillatelse til tiltak / dispensasjon for 
oppføring av ”støttemur for vei / brygge” som allerede var utført, fattet Formannskapet i møte 
den 15.06.11 vedtak om å kreve at ulovlig oppført tiltak ble fjernet innen 3 måneder etter at 
endelig vedtak i saken foreligger. Vedtaket ble påklaget av Advokat Schanche-Olsen på 
vegne av Anders Myklebust. Klager stiller bl.a. spørsmål ved om tiltaket var søknadspliktig 
og ber om at vedtaket oppheves.
Det anbefales at klager ikke gis medhold ettersom klagen ikke inneholder vesentlige nye 
momenter som ikke var kjent da vedtaket det klages over ble fattet.

Saksgang:
Klagen behandles av Planteknisk utvalg. Dersom Planteknisk utvalg gir klager medhold, 
stopper saken der, men partene har klagerett på det nye vedtaket. Hvis klager ikke får 
medhold, sendes klagen til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Rådmannens forslag til vedtak 27.12.2011:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert innkommet klage fra Advokat Schanche-Olsen på vegne 
av Anders Myklebust på vedtak i Formannskapet i sak F-065/11 den 15.06.11, samt 
etterfølgende støtteskriv til klagen, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke 
inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det klages over ble 
fattet. Klager gis ikke medhold. 

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

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Formannskapet behandlet i møte 15.06.11 søknaden fra Anders Myklebust om 
dispensasjon, og fattet følgende enstemmige vedtak:

FS-065/11 Vedtak:
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1) Formannskapet har nøye vurdert søknaden fra Anders Myklebust datert 04.02.11 og 
21.02.11 og har etter en samlet vurdering kommet til at fordelene ved å gi 
dispensasjon ikke er klart større enn ulempene ved det omsøkte tiltaket. Jamfør pbl § 
19-2.
Tiltaket er for omfattende i forhold til det behovet som har vært begrunnelsen fra 
søkers side; ”å unngå skader på lekende barn og for at tang og tare ikke skal bli 
liggende i strandsonen og råtne”.
Søknad om tillatelse til tiltak/dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 (forbud 
mot tiltak i 100-metersbeltet) avslås med den begrunnelse at tiltaket er for omfattende 
og virker sterkt privatiserende på området.

2) Formannskapet pålegger hjemmelshaver å fjerne tiltaket innen 3 måneder etter at 
endelig vedtak i saken foreligger.

3) Det forhåndsvarsles en tvangsmulkt i form av dagbøter på kr 150,- per kalenderdag 
fra utløpet av fristen til tiltaket er gjennomført. Et eventuelt pålegg som ikke er 
gjennomført innen fristen, vil kunne følges opp med forelegg som kan få samme 
virkning som rettskraftig dom. Søker kan innen 3 uker etter at vedtaket er kommet 
fram til hans adresse, komme med merknader til forhåndsvarselet.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 1-8, 19-2, 20-1, 32-2 
samt kommuneplanens arealdel for Eigersund kommune.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Det er kommet inn klage på Formannskapets vedtak i sak F-065/11. Selve klagen og 
etterfølgende støtteskriv er skrevet av Advokat Schanche-Olsen AS på vegne av Anders 
Myklebust. Selve klagen er datert 13.09.11. Denne klagen er skrevet før klager har mottatt 
saksdokumentene. 
Klager innleder med at bakgrunnen for hele saken er to anonyme brev som klager ikke har 
fått satt seg inn i ettersom dokumentene ikke er mottatt. Det står videre i klagen at det kan se 
ut som om Myklebust er blitt bedt om sende inn søknader knyttet til vei og betongdekke. 
Basert på hva som så langt foreligger, kan det ifølge klager stilles spørsmål ved om det var 
grunnlag for dette, og om Myklebust i det hele tatt pliktet å sende inn søknader.
Klager nevner at Myklebust mottok brev om befaringen 1 uke etter at befaringen var avholdt. 
Han fikk derfor ikke være til stede under befaringen for å forklare forhold knyttet til 
vedlikehold av vei og sikring av området med betongdekke. Dette er etter det klager kan se 
en saksbehandlingsfeil knyttet til kommunens vedtak. Ved en klagebehandling ber klager om 
at det blir gjennomført en ny befaring som må berammes så tidlig som mulig, slik at 
Myklebust som bor i utlandet kan delta. Klager påpeker at det i formannskapets vedtak ikke 
fremgår hva saken gjelder. Det er kun vist til ”tiltaket”. Det vises videre til saksframleggets 
overskrift.

Veien.
Når det gjelder veien, opplyser Myklebust at det dreier seg om en gammel vei, fastlagt i 
utskiftning fra 1895. Det siteres så i klagen fra utskiftningen. Videre siteres det fra samme 
utskiftning når det gjelder vei. Det siteres også fra overutskiftning i 1897. Etter det klager kan 
se, ble ikke veien flyttet ved den endringen som er omtalt i de aktuelle dokumentene. Klager 
kommenterer så grensene på vedlagt utskiftningskart. Klager opplyser at ifølge Myklebust, 
har hans arbeid på veien, kun har bestått av vedlikehold med grusing. Det opplyses at det 
ikke er opparbeidet ny vei. Ifølge klager dreier det seg om en vei som ser ut for å ha eksistert 
også lenge før utskiftingen i 1895. Klager ser det slik at slikt arbeid er gjenstand for søknad 
om tillatelse til tiltak eller dispensasjon til bygningsmyndighetene.
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Betongdekke.
Klager skriver at vedtaket etter det han forstår gjelder muren og betongdekket som er støpt 
sør for bebyggelsen. Også her stiller klager spørsmål ved om det er krav til søknad eller 
dispensasjon, med den begrunnelse at tiltaket skal være satt i verk i samråd med Statens 
naturskadefond og muligens også Eigersund kommune. Klager viser til at det i vedtaket er 
gjengitt det som hevdes å være begrunnelsen fra Myklebust sin side: ”å unngå skader på 
lekende barn og for at tang og tare ikke skal bli liggende i strandsonen og råtne.” Ifølge 
klager er dette en mindre del av begrunnelsen, og klager konstaterer at kommunen verken i 
saksframlegget eller vedtaket har fått frem hovedpoenget i saken. Poenget er ifølge klager at 
området blir svært lite egnet for ferdsel når det som ligger igjen etter stormene er skarp 
”skåten” stein. Begrunnelsen for ikke å godkjenne søknaden, synes ifølge klager å være 
henvisning til varsomhet med tiltak i hundremetersbeltet, samt spørsmålet ved privatisering.
Ifølge klagen opplyser Myklebust at naboeiendommer hadde lakserettigheter og rett til to 
båtstøer i det som i dag er søndre del av område med betongdekke. Nord for disse hadde 
bnr. 90 sjøhus, naust, som ble ødelagt av storm for ca 25 – 35 år siden. Skaden var 
gjenstand for naturskadeerstatning fra Naturskadefondet. Slik klager forstår det, ble det 
gjenoppført et bygg, det midterste av de tre bygningene som i dag står ved sjøen. Klager 
skriver videre at området med betongdekke allerede var ”privatisert”.
Klager skriver videre at slik Myklebust har redegjort for overfor kommunen, ble det plassert 
”skåten” stein i området ved utbyggingen av den sørligste bygningen. Området ble deretter 
dekket med stein og singel for å bli tilgjengelig for ferdsel. Dersom denne steinen og singelen 
blitt liggende, hadde det ikke vært behov for betongdekket, ifølge klager. 
Klager skriver videre at nye stormer førte til at singel og stein ble vasket vekk, slik at området 
igjen ble lite tilgjengelig. Etter det Myklebust har opplyst, ble det på nytt gitt erstatning fra 
Naturskadefondet, slik klager forstår det, samtidig som det enten ble gitt anvisning om eller 
anbefaling om å sikre området med betongdekke. Slik klager har forstått det, antas det at 
anbefalingene skjedde i samråd med kommunen. På bakgrunn av dette ble betongdekket 
støpt i mai 2001.
Klager har skrevet til Naturskadefondet og naturforsikringspoolen for å få opplysninger om 
erstatningsutbetalingene og de anbefalingene som ble gitt i tilknytning til utbetaling av 
erstatning. Klager kommer tilbake til disse når han har mottatt svar.
Når det gjelder det nederste nivået, der det er montert tømmerstokker langs kanten mot 
sjøen, forstår klager Myklebust slik at dette hadde sammenheng med de rettighetene 
eiendommene med lakserettigheter hadde til båtstøer på stedet. Myklebust kunne ikke ta fra 
dem disse rettighetene, og arbeidene med det nedre betongdekket skjedde i samarbeid med 
disse rettighetshaverne. Den endringen som har skjedd, har ifølge klager tvert i mot gjort det 
lettere å ferdes i området. Dersom de opprinnelige båtstøene blitt opprettholdt, antar klager 
at ferdsel hadde blitt vanskeliggjort.
Klager skriver videre at han gjør gjeldende at det ikke var krav til kommunal behandling av 
betongdekket som et ”tiltak” i det arbeidene var utført i samråd med Naturskadefondet, og 
antakelig kommunen, for å forhindre framtidige naturskader.
Tilsvarende arbeider synes for øvrig å være utført i nabolaget, skriver klager, uten at det er 
kjent om dette har medført tilsvarende reaksjoner fra kommunens side. Dersom det har 
medført konsekvenser, ber klager Eigersund kommune oversende til ham alle dokumentene 
som er knyttet til tilsvarende karakter vedrørende naboeiendommen.
Klager skriver videre at i den grad Eigersund kommune hadde grunnlag for å be om at 
Myklebust måtte søke om tillatelse, vil det fra klagers side bli hevdet at vedtaket er feil, fordi 
det ikke tar hensyn til etablerte rettigheter. Det er videre feil fordi det medfører at området blir 
mindre tilgjengelig enn det nå er, ifølge klager. Det er også feil fordi området fra gammelt av 
allerede er lovlig privatisert ved de båtstø og det sjøhus, naust som sto tidligere i området, 
ifølge klager. Disse gamle rettigheter mener klager overhodet ikke er vurdert. Dette er forhold 
som er forsøkt påpekt av Myklebust ifølge klager. Klager ber om at vedtaket blir opphevet. 
Subsidiært mener klager at Fylkesmannen må foreta en ny vurdering på grunnlag av alle de 
faktiske forhold i saken, ikke kun henvisning til barns ferdsel og ulempen med råtten tang og 



4

tare, selv om også det er hensyn av betydning dersom Fylkesmannen er opptatt av ferdsel 
og tilgjengelighet i strandsonen. 

Klager sendte inn et nytt brev med ytterligere opplysninger den 29.09.11. Det vises i brevet til 
at man i klagen nevnte at Naturskadefondet i 2001 ga erstatning for de skadene som hadde 
oppstått med utvasking av singel og grus. Klager viser til at det i et svar fra Statens 
landbruksforvaltning, datert 27.09.11, fremkommer at Anders Myklebust fikk utbetalt kr 
28.985,- etter utbetalingsattest. Det fremkommer at landbruksforvaltningen ikke lenger har de 
underliggende dokumentene, samt at det må være støpingen av dekket i mai 2001 som er 
godkjent som naturskadetiltak av Naturskadefondet. Det kan da ifølge klager ikke være 
grunnlag for Formannskapets vedtak hvor det kreves at dette tiltaket skal fjernes. Klager 
skriver videre at selv om dette burde være tilstrekkelig til at vedtaket omgjøres av 
Formannskapet, tas det forbehold om å komme tilbake med ytterligere dokumentasjon 
knyttet til naturskader.  

Ved brev av 07.11.11 kommer klager med ytterligere opplysninger. De nye opplysningene 
gjelder dokumenter i tilknytning til skadeoppgjøret fra 2001. Dokumentene viser bl.a. 
takseringen av skaden.

Saksbehandlers vurderinger:
Klager er advokat for part i saken og klagen er innkommet innen utvidet klagefrist. Klagen tas 
derfor opp til behandling.

Varsling av befaring.
Varslingen av befaringen ble gjort på vanlig måte. Tiltakshaver oppholdt seg i utlandet på 
aktuelt tidspunkt og mottok dermed informasjonen om befaringen for seint. Klagers 
oppfatning at dette utgjør en saksbehandlingsfeil, støttes ikke av saksbehandler.

Hva saken gjelder?
Klager påpeker at man i vedtaket kun viser til ”tiltaket”, uten å beskrive dette nærmere. 
Saksforeleggets overskrift viser at saken gjelder ”kai, mur og vei”.

Søknaden fra Anders Myklebust, datert 04.02.11 gjelder: ”Støttemur for vei / brygge”. I 
dispensasjonssøknaden i forhold til plan- og bygningsloven § 1-8 (forbud mot tiltak i 100-
meters beltet) skriver Myklebust at dispensasjonssøknaden gjelder for ”oppført beskyttelse 
støttemur for veg og som også deler av brukes som brygge på gnr. 2 bnr. 158”.

Søknadspliktig tiltak?
Klager stiller spørsmål ved om omsøkt tiltak er søknadspliktig; ”Også her reises det spørsmål 
ved om det var krav til søknad eller dispensasjon, fordi tiltaket skal være satt i verk i samråd 
med Statens naturskadefond og muligens Eigersund kommune.”
Strandloven var en lov som hadde til hensikt å sikre allmennheten tilgang til strandsonen i 
hele landet, og som omfattet alt areal innenfor 100-meters grensen fra sjø eller vassdrag. 
Den ble vedtatt som midlertidig strandlov i 1965. I 1971 ble Strandplanloven vedtatt. Den ble 
i 1985 avløst av § 17-2 i plan og bygningsloven. I plan- og bygningsloven 2008 er denne 
bestemmelsen videreført i § 1-8. Det kan ikke være tvil om at muren / brygga er oppført etter 
at det ble innført forbud mot slike tiltak i strandsonen, uten at det var gitt tillatelse. 
Kommunens økonomiske kartverk fra 1974 viser at det ikke er noen brygge / mur på dette 
stedet da.

Statens naturskadefond gir ikke tillatelse til tiltak som er søknadspliktige etter bygningsloven 
/ plan- og bygningsloven. Det er det kun kommunens bygningsmyndigheter som gjør.
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Vegrett.
I klagen blir vegretten som enkelte har på strekningen omtalt. Det er lagt ved utskrift fra 
utskiftningsforretningen i 1897. Fra Eigersund kommunes side er det ikke argumentert mot 
en slik vegrett, men en slik vegrett gir ikke i seg selv rett til å iverksette betydelige 
anleggstiltak i strandsonen. 

Privatisering.
I Formannskapets begrunnelse for å avslå søknaden om dispensasjon er det tatt med at 
tiltaket virker sterkt privatiserende på området. Klager mener at området var privatisert 
allerede før det aktuelle tiltaket ble utført. Det vises til at det var rett til 2 båtstøer og at det
sto en bygning der tidligere. Etter saksbehandlers syn ville to båtstøer av den gamle typen 
virke langt mindre privatiserende på strandsonen her, enn det den ca. 15 m lange kaikanten 
som fortsetter i en mur videre sørover, gjør.

Størrelsen på tiltaket.
Klager viser til at det er behov for tiltaket for å bedre framkommeligheten til bygningene nord 
for tiltaket. Det støpte området er mellom 5 og 8 m bredt og over 30 m langt. Dette er et langt 
mer omfattende tiltak enn det som er nødvendig for å sikre atkomsten til bygningene.

Etablerte rettigheter.
I klagen fremkommer det bl.a. at: ”I den utstrekning Eigersund kommune hadde grunnlag for 
å be om at Myklebust måtte søke om tillatelse, vil det bli hevdet at vedtaket er feil, fordi det 
ikke tar hensyn til etablerte rettigheter.”
De etablerte rettighetene i form av båtstøer og vegrett kan ikke i seg selv benyttes som 
begrunnelse for å gjennomføre et så omfattende tiltak. Fjerning av tiltaket vil ikke medføre 
annet for de aktuelle rettighetshaverne enn at de tidligere båtstøene må reetableres, noe 
som må være tiltakshavers ansvar, og at vegrettinnehaverne får ”fornøden vei” til sine 
parseller.

Konklusjon.
Saksbehandler kan ikke se at klagen og støtteskrivene inneholder vesentlige nye 
opplysninger som ikke var kjent da vedtaklet det klages på ble fattet. Det anbefales derfor at 
klager ikke gis medhold.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~
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Alternative løsninger:
Planteknisk utvalgt har nøye vurdert innkommet klage på vedtak i Formannskapets vedtak i 
sak 065/11 den 15.06.11, samt etterfølgende støtteskriv til klagen, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klagen inneholder følgende vesentlige nye opplysninger som ikke var 
kjent da vedtaket det klages over ble fattet:

1. Det er gitt støtte fra Statens naturskadefond til å reparere tiltaket i 2001.
2.

Klager gis medhold. Formannskapets vedtak i sak 065/11 den 15.06.11 oppheves. 

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

176267
Søknad om tillatelse til tiltak/dispensasjon - kai, mur og vei, Gnr. 2 bnr. 94 og 158 -
Anders Myklebust, Færevik.

155592
Naust/hytte gnr. 2 bnr. 158 -  Anders Myklebust, Færevik. Forhåndsvarsel om 
pålegg.

161082
Søknad om tiltak uten ansvarsrett, oppføring av støttemur for vei/brygge gnr. 2 bnr. 
158 - Anders Myklebust, Færevik

161084 Søknad om dispensasjon

171221
Søknad om dispensasjon for bygging i 100-meters belte - oppføring av støttemur for 
vei/brygge gnr. 2 bnr. 158

171222 Skisse/tegning
113664 Informasjon vedrørende naust og brygge gnr. 2 bnr. 20
177430 Færevik.pdf

191808
Klage til Fylkesmannen i Rogaland over Eigersund formannskaps vedtak av 
15.06.2011

191810 Utskrift av tinglyst dokument av 04.12.1897
191811 Kart

194369
Vedr. klage til fylkesmannen i Rogaland over Eigersund formannskaps vedtak av 
15.06.11

194370 Kopi av brev av 13.09.11
194371 Kopi av brev av 27.09.11

199666
Vedr. klage til fylkesmannen i Rogaland over Eigersund formannskaps vedtak av 
15.06.11

199667 Vedlegg
206377 fotografi betong brygge.pdf
206378 utsnitt av kommuneplanen.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 25.06.2008 Naboer på Midbrød
Ulovlig bygging av brygge og innlegging av vann 
i sjøbu
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2 I 03.07.2009 Naboer på Midbrød
Ang. ulovlig bruk av sjøbu og ulovlig oppført 
brygge gnr. 2 bnr. 20 - Færevik

3 U 15.02.2010
Bjørg Nordis Pedersen; 
Anders Myklebust

Vedrørende naust på gnr. 2, bnr. 20

4 I 10.03.2010 Anders Myklebust
Informasjon vedrørende naust og brygge gnr. 2 
bnr. 20

5 U 26.01.2011 Anders Myklebust
Naust/hytte gnr. 2 bnr. 158 -  Anders Myklebust, 
Færevik. Forhåndsvarsel om pålegg.

6 I 04.02.2011 Anders Myklebust
Søknad om tiltak uten ansvarsrett, oppføring av 
støttemur for vei/brygge gnr. 2 bnr. 158 - Anders 
Myklebust, Færevik

7 U 08.03.2011 Anders Myklebust
Naust/hytte gnr. 2 bnr. 20 - Anders Myklebust, 
Færevik. Søknad om tillatelse til tiltak. Ulovlig 
bruk.

9 I 13.04.2011 Anders Myklebust
Søknad om dispensasjon for bygging i 100-
meters belte - oppføring av støttemur for 
vei/brygge gnr. 2 bnr. 158

11 U 08.06.2011 Anders Myklebust Varsel/informasjon om befaring

12 U 11.07.2011 Anders Myklebust
Utsending av vedtak - Søknad om oppføring av 
kai, mur og vei på gnr. 2 bnr. 20

13 I 27.07.2011 Anders Myklebust Varsel om klage på vedtak gnr. 2 bnr. 20 -

14 I 29.08.2011 Anders Myklebust
Vedr. naust/brygge gnr. 2,bnr. 20 - Færevik -
klage

15 U 29.08.2011 Anders Myklebust
Naust/brygge gnr. 2 bnr. 20 - bekreftelse på 
utvidet klagefrist til 13.09.11

16 I 05.09.2011
Advokat Arne 
Schanche-Olsen

Vedr. søknad om oppføring av kai, mur og vei på 
gnr. 2 bnr. 20 - ber om dokumenter i saken

17 U 12.09.2011
Advokat Arne 
Schanche-Olsen

Søknad om oppføring av kai, mur og vei på gnr. 
2 bnr. 158, fradelt bnr. 20 i Eigersund

18 I 13.09.2011
Advokat Arne 
Schanche-Olsen

Klage til Fylkesmannen i Rogaland over 
Eigersund formannskaps vedtak av 15.06.2011

19 I 29.09.2011
Advokat Schanche-
Olsen AS

Vedr. klage til fylkesmannen i Rogaland over 
Eigersund formannskaps vedtak av 15.06.11

20 I 07.11.2011
Advokat Schanche-
Olsen AS

Vedr. klage til fylkesmannen i Rogaland over 
Eigersund formannskaps vedtak av 15.06.11

Parter i saken:
            

Advokat Schanche-
Olsen AS

Postboks 12 4001 STAVANGER

Anders Myklebust T. Ivanausko 118 72192
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 03.06.2011
Arkiv: :GBR-2/20, FA-
L42, GBR-2/158
Arkivsaksnr.:
08/2729
Journalpostløpenr.:
11/15763

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

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Jarle Valle
Byggesakssjef
51 46 83 20
jarle.valle@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
065/11 Formannskapet 15.06.2011

Søknad om tillatelse til tiltak/dispensasjon - kai, mur og vei, 
Gnr. 2 bnr. 94 og 158 - Anders Myklebust, Færevik. 
  

Sammendrag:
Det er søkt om tillatelse til tiltak og dispensasjon for oppføring av mur, kai og vei på 
eiendommen gnr. 2, bnr. 94 og 158. Tiltaket er allerede gjennomført. Det anbefales at 
søknaden avslås med den begrunnelse at fordelene ved tiltaket ikke er klart større enn 
ulempene, ved at tiltaket virker sterkt privatiserende på området i forhold til allmennheten.

Saksgang:
Søknaden behandles av Formannskapet. Dersom Formannskapet anbefaler dispensasjon, 
sendes søknaden på høring til Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland. Hvis 
Formannskapet ikke anbefaler dispensasjon, avslås søknaden. Partene har klagerett dersom 
søknaden avslås.

Rådmannens forslag til vedtak 03.06.2011:

1) Formannskapet har nøye vurdert søknaden fra Anders Myklebust datert 04.02.11 og 
21.02.11 og har etter en samlet vurdering kommet til at fordelene ved å gi 
dispensasjon ikke er klart større enn ulempene ved det omsøkte tiltaket. Jamfør pbl § 
19-2.
Tiltaket er for omfattende i forhold til det behovet som har vært begrunnelsen fra 
søkers side; ”å unngå skader på lekende barn og for at tang og tare ikke skal bli 
liggende i strandsonen og råtne”.
Søknad om tillatelse til tiltak/dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 (forbud 
mot tiltak i 100-metersbeltet) avslås med den begrunnelse at tiltaket er for omfattende 
og virker sterkt privatiserende på området.

2) Formannskapet pålegger hjemmelshaver å fjerne tiltaket innen 3 måneder etter at 
endelig vedtak i saken foreligger.

3) Det forhåndsvarsles en tvangsmulkt i form av dagbøter på kr 150,- per kalenderdag 
fra utløpet av fristen til tiltaket er gjennomført. Et eventuelt pålegg som ikke er 
gjennomført innen fristen, vil kunne følges opp med forelegg som kan få samme 
virkning som rettskraftig dom. Søker kan innen 3 uker etter at vedtaket er kommet 
fram til hans adresse, komme med merknader til forhåndsvarselet.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 1-8, 19-2, 20-1, 32-2 samt 
kommuneplanens arealdel for Eigersund kommune.



2

15.06.2011 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig. 

FS-065/11 Vedtak:

1) Formannskapet har nøye vurdert søknaden fra Anders Myklebust datert 04.02.11 og 
21.02.11 og har etter en samlet vurdering kommet til at fordelene ved å gi 
dispensasjon ikke er klart større enn ulempene ved det omsøkte tiltaket. Jamfør pbl § 
19-2.
Tiltaket er for omfattende i forhold til det behovet som har vært begrunnelsen fra 
søkers side; ”å unngå skader på lekende barn og for at tang og tare ikke skal bli 
liggende i strandsonen og råtne”.
Søknad om tillatelse til tiltak/dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 (forbud 
mot tiltak i 100-metersbeltet) avslås med den begrunnelse at tiltaket er for omfattende 
og virker sterkt privatiserende på området.

2) Formannskapet pålegger hjemmelshaver å fjerne tiltaket innen 3 måneder etter at 
endelig vedtak i saken foreligger.

3) Det forhåndsvarsles en tvangsmulkt i form av dagbøter på kr 150,- per kalenderdag 
fra utløpet av fristen til tiltaket er gjennomført. Et eventuelt pålegg som ikke er 
gjennomført innen fristen, vil kunne følges opp med forelegg som kan få samme 
virkning som rettskraftig dom. Søker kan innen 3 uker etter at vedtaket er kommet 
fram til hans adresse, komme med merknader til forhåndsvarselet.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 1-8, 19-2, 20-1, 32-2 
samt kommuneplanens arealdel for Eigersund kommune.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:

Aktuelle bestemmelser i plan- og bygningsloven:

Plan- og bygningslovens § 1-8. Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag
       I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 
       Andre tiltak etter § 1-6 første ledd enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere 
sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. Dette er 
likevel ikke til hinder for fradeling ved innløsning av bebygd festetomt etter tomtefestelova. 
       Forbudet etter andre ledd gjelder så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i 
kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, jf. §§ 11-9 nr. 5 og 12-7 nr. 2. 
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       Forbudet etter andre ledd gjelder ikke der kommunen i kommuneplanens arealdel har 
tillatt oppføring av nødvendige bygninger, mindre anlegg og opplag som skal tjene til 
landbruk, reindrift, fiske, akvakultur eller ferdsel til sjøs, jf. § 11-11 nr. 4. 
       For områder langs vassdrag som har betydning for natur-, kulturmiljø- og 
friluftsinteresser skal kommunen i kommuneplanens arealdel etter § 11-11 nr. 5 fastsette 
grense på inntil 100 meter der bestemte angitte tiltak mv. ikke skal være tillatt. 

§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket
       Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 
       Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene 
ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan 
ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 
       Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 
       Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale 
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens 
bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional 
myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 
       Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette 
tidsfrist for behandling av dispensasjonssaker. 

Fakta i saken:
15.02.10 sendte byggesakssjefen brev til Bjørg Nordis Pedersen og Anders Myklebust i 
forbindelse med at kommunen hadde mottatt to skriv fra naboer, der det blir hevdet at en 
sjøbu på eiendommen er tatt i bruk til boligformål, og at det er bygget en brygge på 
eiendommen, uten at det foreligger byggetillatelse. Byggesakssjefen ba om en 
tilbakemelding om de påståtte forholdene.

Begge de nevnte brevene fra naboene er anonyme.

10.03.10 svarte Anders Myklebust i e-post til kommunen. Her beskriver han prosessen i 
forbindelse med at han søkte om tillatelse til å sette opp bygningen. Der bygget på bnr. 89 
står, var det en fjelltopp. Denne massen ble fylt ut på det som var bnr. 20. Massen ble 
liggende mellom bnr. 89 og et båthus som lå inne i bukta. Båthuset på tidligere bnr. 20 tok en 
storm og vasket på sjøen. Veien som gikk langsmed bukta til der sjøbuene står i dag, ble 
også vasket bort. Det var ifølge Myklebust en tett dialog med teknisk etat og 
naturskadefondet, og det ble besluttet at massene måtte stables opp og bindes sammen 
med betong, slik at ikke det samme skulle skje igjen.

Myklebust skriver videre at det har vært forsøkt å legge inn vann, med dårlig resultat. 
Bølgene tar vannledningen og frosten gjør resten. Myklebust har planer om å legge inn vann 
og avløp fra kommunen når rensestasjonen er klar. 

Når det gjelder omgjøringen til helårsbolig, så er det ifølge Myklebust gjort 2 små 
forandringer innvendig siden ferdigstillelsen. I rommet innenfor inngangsdøren er det laget et 
lite kott på ca 1 m x 1 m, med forbrenningstoalett. I det store oppholdsrommet nede, har det 
blitt satt inn en dusj og en vaskemaskin, dette er ”delt av med 2 plater og et forheng som i 
Afrika”. Det var innlagt vann som fungerte litt sommeren 2008 og sommeren 2009. Myklebust 
skriver videre at ”Jentene er hos min mor og søster og dusjer og vasker klær. Drikkevann 
henter de i 25 liters syrekanner nede på gården til Magne og Irene Samslått.”
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Myklebust opplyser videre at de som har bodd i sjøbua nå har kjøpt egen bolig og flyttet til 
denne våren 2010. 

26.01.11 sendte byggesakssjefen brev til Anders Myklebust. I dette brevet skriver man at 
man vurderer å fremme en sak for Miljøutvalget der det blir gitt pålegg om at all ulovlig bruk 
av sjøboden på bnr. 158 straks opphører, og at det byggesakssjefen mener er en ulovlig 
bygget kai på bnr. 158 enten fjernes innen angitt frist eller at det søkes om tillatelse til dette 
tiltaket innen angitt frist. Det gis i samme brevet opplysninger om at Myklebust kan komme 
med merknader til forhåndsvarselet om pålegg innen angitt frist.

04.02 11 søkte Anders Myklebust om tillatelse til å sette opp en mur langs sjøen og fylle opp 
masse bak muren på gnr. 2, bnr. 158. Søknaden er mottatt i Eigersund kommune 21.02.11. 
Søknaden inneholdt noen mangler. 13.04.11 leverte Myklebust inn søknad om dispensasjon 
for tiltaket.

I dispensasjonssøknaden fremkommer det at det søkes om dispensasjon i forhold til plan- og 
bygningslovens § 1-8 som gjelder forbud mot tiltak i 100 metersbeltet langs sjø, for 
beskyttende støttemur for veg oppført på bnr. 158. Deler av tiltaket brukes som brygge. 
Myklebust opplyser at betong ble fylt i steinrøysa for å binde steinen sammen og samtidig for 
å forhindre at egne og andres barn skadet seg i steinrøysa av sprengt stein. Før det ble det 
liggende mye tang og tare som råtnet i steinrøysa. Dette medførte ubehagelig lukt for 
beboerne i området. Samtidig sikret tiltaket bedre atkomst til sjøbuene. Steinrøysa med 
kvasse steiner var et resultat av at tidligere eier hadde sjøhus på denne tomten, som sjøen 
raserte. Da naboen bygget nytt sjøhus, ble overskuddsmassen fylt mellom sjøhus og den 
gamle tomten. Området er ifølge Myklebust et attraktivt område for beboerne i området å 
besøke og slippe barna til for å leke og fange sandkrabbe. Arbeidet ble utført på dugnad.

For at det skal kunne gis dispensasjon, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 annet 
ledd, er det en forutsetning at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene 
ved en dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

På kommuneplanen er det aktuelle området vist som nåværende boligområde.

Den omsøkte muren består av mur på 2 nivåer. Den ytterste muren er ca 1 m høy, hvorav 
om lag halvparten ligger over vann. En knapp meter innenfor denne muren ligger det en 
annen mur som har en høyde på om lag 0,75 m.

I overkant av den laveste (ytterste) muren er det montert en fender i form av tømmerstokker.

Saksbehandlers vurderinger:
Forholdet når det gjelder ulovlig bruk av sjøbua til bolig, synes avsluttet, så det blir ikke noen 
oppfølging fra bygningsmyndighetene når det gjelder dette forholdet, inntil det evt. kommer 
nye opplysninger i saken.

Den muren som er satt opp på gnr. 2, bnr. 158 og 94, er oppført uten at det er søkt om – og 
gitt tillatelse til – tiltaket. Dette faktum skal ikke påvirke myndighetenes behandling av 
søknaden. Søknaden skal vurderes på fritt grunnlag, som om tiltaket ikke var gjennomført.
Det skal altså ikke gis lettere tillatelse til et tiltak med den begrunnelse at det allerede er 
utført, samtidig som man ikke skal ”straffe” en søker med å gi avslag på en søknad som ville 
blitt godkjent dersom det var søkt om det før tiltaket ble iverksatt.

Saksbehandler er av den oppfatning at å bygge mur, kai og veg for at ikke noen skal skade 
seg på sprengt stein som er lagret på området, eller for at det ikke skal legge seg tang og 
tare som råtner i strandkanten, ikke kan være nødvendig. Det burde vært en enklere måte å 
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løse problemet med skarpe steiner på; å fjerne den sprengte steinen. Dersom det skulle 
bygges mur mot sjøen alle steder i nærheten av folk, der det kan bli liggende tang og tare 
som råtner, ville det måtte bygges mange og lange murer. Også etter at muren ble satt opp, 
blir det liggende tang og tare i strandsona.

Slik området nå fremstår, er det i stor grad privatisert. De omsøkte tiltakene virker avvisene i 
forhold til allmennhetens bruk av området.

Det forhold at det er montert en fender i form av tømmerstokker på murkanten, kan tyde på 
at hensikten med murene var å bygge kai.

Det bør i vedtaket forhåndsvarsles tvangsmulkt i form av dagbøter på kr 150,- per 
kalenderdag fra utløp av fristen til pålegget er gjennomført.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at formannskapet avslår søknaden da fordelene ved tiltaket ikke er 
klart større enn ulempene og tiltaket virker sterkt privatiserende på området.

  
Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Formannskapet har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at fordelene ved at det gis dispensasjon er klart større enn ulempene 
ved det omsøkte tiltaket. Videre er tiltaket ikke i strid med hensynet i bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse. Som fordeler oppgis 
følgende:
-
-
Som ulemper oppgis følgende:
-
-

Før endelig avgjørelse i saken, sendes søknaden på høring til Rogaland fylkeskommune og 
Fylkesmannen i Rogaland.
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Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 1-8, 19, 20.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
29906 Uløovlig bygging av brygge og innlegging av vann i sjøbu
29907 Bilde
79848 Ang. ulovlig bruk av sjøbu og ulovlig oppført brygge gnr. 2 bnr. 20 - Færevik
79849 Oversiktsbilder

155592
Naust/hytte gnr. 2 bnr. 158 -  Anders Myklebust, Færevik. Forhåndsvarsel om 
pålegg.

161082
Søknad om tiltak uten ansvarsrett, oppføring av støttemur for vei/brygge gnr. 2 bnr. 
158 - Anders Myklebust, Færevik

161084 Søknad om dispensasjon

162944
Naust/hytte gnr. 2 bnr. 20 - Anders Myklebust, Færevik. Søknad om tillatelse til tiltak. 
Ulovlig bruk.

171221
Søknad om dispensasjon for bygging i 100-meters belte - oppføring av støttemur for 
vei/brygge gnr. 2 bnr. 158

171222 Skisse/tegning
113664 Informasjon vedrørende naust og brygge gnr. 2 bnr. 20
177430 Færevik.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 25.06.2008 Naboer på Midbrød
Ulovlig bygging av brygge og innlegging av vann 
i sjøbu

2 I 03.07.2009 Naboer på Midbrød
Ang. ulovlig bruk av sjøbu og ulovlig oppført 
brygge gnr. 2 bnr. 20 - Færevik

3 U 15.02.2010
Bjørg Nordis Pedersen; 
Anders Myklebust

Vedrørende naust på gnr. 2, bnr. 20

4 I 10.03.2010 Anders Myklebust
Informasjon vedrørende naust og brygge gnr. 2 
bnr. 20

5 U 26.01.2011 Anders Myklebust
Naust/hytte gnr. 2 bnr. 158 -  Anders Myklebust, 
Færevik. Forhåndsvarsel om pålegg.

6 I 04.02.2011 Anders Myklebust
Søknad om tiltak uten ansvarsrett, oppføring av 
støttemur for vei/brygge gnr. 2 bnr. 158 - Anders 
Myklebust, Færevik

7 U 08.03.2011 Anders Myklebust
Naust/hytte gnr. 2 bnr. 20 - Anders Myklebust, 
Færevik. Søknad om tillatelse til tiltak. Ulovlig 
bruk.

9 I 13.04.2011 Anders Myklebust
Søknad om dispensasjon for bygging i 100-
meters belte - oppføring av støttemur for 
vei/brygge gnr. 2 bnr. 158

Parter i saken:
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Anders Myklebust Postboks 136 4370 EGERSUND



Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 et. Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund Telefaks: 51 49 10 38
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

EIGERSUND KOMMUNE
Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

Anders Myklebust

Postboks 136
4379 EGERSUND

Vår ref.: 11/2257 / 08/2729 / GBR-2/20, FA-L42 Dato: 26.01.2011
Saksbehandler: Magne Eikanger Direkte telefon: 51 46 83 18 /
E-post: magne.eikanger@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Naust/hytte gnr. 2 bnr. 158 -  Anders Myklebust, Færevik. Forhåndsvarsel om 
pålegg.

Vi viser til vårt brev av 15.02.10, samt til Deres svar ved e-post av 10.03.10.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 32-2 første ledd og etter en samlet vurdering har 
byggesakssjefen kommet til at han vurderer i samsvar med plan- og bygningsloven § 32-2 
annet ledd å fremme en sak for Miljøutvalget der De blir gitt pålegg om at all ulovlig bruk av 
sjøboden på gnr. 2, bnr. 158 straks opphører og at det vi mener er ulovlig bygget kai på gnr. 
2, bnr. 158 enten fjernes innen angitt frist eller at det søkes om tillatelse til dette tiltaket innen 
angitt frist.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 32-2 annet ledd varsler vi samtidig om at dersom 
den ulovlige bruken ikke opphører innen uttalefristen og den ulovlig oppførte kaien ikke 
fjernes / eller det ikke sendes inn søknad om tillatelse til kaien innen uttalefristen, vil forholdet 
kunne følges opp med pålegg eller vedtak om tvangsmulkt. Vi opplyser også om at evt. 
pålegg som ikke etterkommes innen en angitt frist, også vil kunne følges opp med forelegg 
som kan få samme virkning som rettskraftig dom.

De gis anledning til å uttale Dem til dette forhåndsvarselet innen 01.03.11.

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Magne Eikanger













________________________________________________________________ 

Fra:  Anders Myklebust 
Sendt: 10.03.2010 
Til:  jan.henning.kristensen@eigersund.kommune.no 
Kopi: 
Emne: Naust Brygge gnr:2,bnr.20 
________________________________________________________________ 

 Hei Jan Henning.

Her er noen ord fra meg som kanskje kan være litt oppklarende for dere.

Sjøbuen de referere til i Færevik. 

Da leverte inn søknaden i sin tid fikk vi opplyst av daværende saksbehandler Berntsen at det heter ikke 
Sjøbu men hus med sjøen.

Jeg viste til hvor kjekt vi hadde hatt det i alle år da vi vokste opp på Myklebust, hvordan vi benyttet hver 
ledig stund vi hadde til å være nede med sjøen og fiske og overnattet på det vi kalte sjøbuen. I den tiden 
ble vi sett på som fanter av andre øybuer, litt rart å tenke tilbake og se hva de samme personene gjør i 
dag i sin fritid. 

Berntsen insisterte på at det ikke var noe som heter sjøbu lenger og satte et annet navn, for meg var det 
likegyldig den gangen hva navn lød som ble brukt. Bare vi kunne få en plass med sjøen til og slappe av i 
fritiden.

Berntsen mente det var nytteløst og vanskelig og få tillatelse til og bygge noe i det hele tatt i 100 meter 
sonen til sjøen. Som sakt med lite håp leverte jeg inn søknad.

Jeg var klar over at det var andre som hadde søkt i samme området før, og at flere har søkt i etterkant i 
same området og fått negativt svar.

Berntsen fore speilet en lang prosess før ville få noe svar. Og at teininger jeg hadde laget selv ikke var 
gode nok. Jeg tok mine teininger med opp til Terje Midtbrød som drev Eger bygg og han laget nye 
teininger som er brukt under byggingen.

Det rareste var at etter ganske få uker lå byggesøknaden ferdig behandlet. Etter noen dager lå det et nytt 



brev i posten fra parkvesenet Stangeland 

Parksjef Stangeland ville ha møte med meg angående vei trase ut til Egersund fyr.

Stangeland var klar over min tidligere motstand mote fri ferdsel ut i mine beitemarker. Ikke vet jeg men 
mulig dette har vært med på og løse min bygge sak så kvikt.

Der de viser til at det er bygget en stor kai.

Før vi fikk overta gården i 1986 eller mulig vi overtok i 1987 fikk Sven Hansen tomt fra Bjarne Pedersen 
som da var eide av 2/20 og 37 Svend Hansen fikk bygge verksted og hus til båten. Der bygget 2/89 står 
var det en fjelltopp. Denne massen ble fylt ut på det som da var 2/20 . Massen ble liggende mellom 2/89 
og et båthus som lå lenger inne i bukten. Båthuset på tidligere 2/20 tok en storm og vasket på sjøen. 

Veien som gikk langs med bukten og inn der sjøhusene står i dag ble vasket vekk.

Kun en stor røys med skåten stein 100 fiskegarn rester etter båt og båthus og tonnevis av tare var igjen.

Det var i tett dialog med teknisk etat og naturskadefonnet det ble besluttet at massene måtte stables opp 
og bindes med sement slik at det ikke skulle bli samme skadefang i fremtiden.

Etter dette søkte vi om å få dele fra det som i dag heter 2/94. Det var en tomt jeg hadde i mine tanker og 
selge videre til en venn. 

2/94 innbefatter noe av den gamle sjøhus plassen som lå på 2/20

Det vil ikke være forsvarlig og bygge noe på 2/94 sjøen vil rasere det. 2/89 ligger også i faresonen for 
fremtidige stormer.

Slik jeg ser det ut fra kart har teknisk etat klart og få inn alle forandringer som er skjedd på Eiendom 2/20 
og 2/94 gjennom disse årene meget bra.   

         

Det er opparbeidet brønn ca der det vises på kartet.

Det har vært forsøkt å legge inn vann med dårlig resultat. Vannledningen er lagt i bakken frem til 
sjøkanten derfra ligger den ca 35 meter i vannet. Bølgende tar vannledningen og frosten gjør resten. Har 
planer om å legge inn vann og avløp fra kommunen når rensestasjon på Østebrød er klar. Frem til da får 
vi gjøre som i dag hente vann i syrekanner.



Omjort til hel års bolig

Det et er gjort to små forandringer innvendig siden ferdigstillelse. I rommet innefor inngangdøren er det 
laget et lite kott Ca 1 X 1 meter der stå det et forbrennings toalett.

I det store oppholdsrommet nede har Jentene satt inn en dusj og en vaskemaskin dette er delt av med 2 
plater og et forheng som i Afrika.

Det var innlagt vann som fungerte litt sommeren 2008 og sommeren 2009 Sjøen tar vannledningen som 
ligger løst i sjøen. Jentene er hos min mor og søster å dusjer og vasker klær. Drikkevann henter de i 25 
liters syrekanner nede på gården til Magne og Irene Samslått.

Jentene som har brukt min fritidsbolig er søstre til min samboer og har vært sesong ansatte på fonn 
Egersund i makkesilden på våren og makrellen på høsten. Ellers har jeg og min samboer vært der litt i 
sommerferien. Nå har den ene fått fast ansettelse ved fonn Egersund og den andre har fått fast jobb på 
Prima kylling på Nærbø.

De har nå kjøpt hus Hestnesveien 7 og flytter inn der 29 mars. Da vil min fritids bolig ikke bli brukt ant eller 
noen uker på sommeren.

Slik forholdene er uten vann og avløp egner den seg ikke til annet enn korte besøk i helger og ferie. Meget 
primitivt.

Jentene kommer fra landsbygden her i Litauen der mange enda har jordgulv og plankegulv og er ikke vant 
med høy stander på noe, Så de har følt seg som i paradiset i de periodene de har vært i Færevik. Har hatt 
med besøk fra Norge ut i hjemmet til foreldrene til jentene og flere har hatt vansker med å holde tårene 
tilbake.

Det at ålen dør i rusene i Færevik har nok heller litt og gjøre med uerfarne åle fiskere. Det at 2 X 7 truser 
vaskes i en vaskemaskin i uken er nok ikke årsaken. Det har seg slik at hver gang det er store bølger 
slenger den opp flere tonn med staur opp til 3 meter lange tarestilker, denne taren ble tatt vare på før i 
tiden og brukt til gjødsel på jordene. Nå blir den liggende inne i bukten og råtne. Ålen går inn og beiter på 
denne taren, da er det om å gjøre og sette ledegarnet over den råtne taren og føre ålen ut i rusen og 
posen der ålen skal oppholde seg. Det er viktig at posen på rusen er klar fra disse feltene med råten tare. 
Vist ikke dør ålen.

Fra vi bygget i Færevik og frem til 6 år siden fjernet jeg denne taren inne i bukten og da lekte barna mine 



og andre i bukten der hele sommeren. Etter jeg flyttet ned her til Litauen har denne taren blitt liggende på 
land og ut i sjøen om våren lukter det råten stank i hele færevik. Frem til tangen er råtnet bort og tørket 
bort. I sjøen ligger den som regel hele året, nå som ingen fjerner den.

Jeg skal til Egersund i neste uke på leder samling så det skulle vært kjekt og vært inne og fått noen råd fra 
dere hvordan jeg bør forholde meg med søknader på vann og avløp. Kanskje det ikke er for tidlig og starte 
søkingen allerede nå.

Kan du sette opp et klokkeslett vi kan møtes på etter Kl 12 på tirsdag eller før Kl 14 på fredag . Onsdag og 
torsdag er nesten umulig for meg.

Jeg venter enda på svar om fradelingen mellom min tidligere kone der vi beholder hver sitt etter inngått 
avtale. Håper kan få et svar på det også, den saken har tross alt ligget 4 år inne til behandling. Skulle hatt 
slike fille ting avgjort. Som vi snakket om er det Grøssfjell som har den saken.    

    

Med vennlig hilsen

Anders Myklebust

Produksjonsansvarlig

Egersund Net AS

A part of Egersund Group
Fishing - Aquaculture - Trade

phone: 00 370 446 54 842 | mobile: 00 370 656 38 989 | am@egersundgroup.no
Egersund Group AS | Svanavågen | 4370 Egersund, NORWAY | www.egersundgroup.no

































































































Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 28.12.2011
Arkiv: :GBR-12/1/156, 
FA-L42
Arkivsaksnr.:
10/1793
Journalpostløpenr.:
11/30884

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

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Jarle Valle
Byggesakssjef
51 46 83 20
jarle.valle@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
007/12 Planteknisk utvalg 17.01.2012

Garasje og terrasse gnr. 12 bnr. 1 fnr. 156 - Dag Ove 
Haddeland, Prestegårdsveien 84. Klagebehandling.
  

Sammendrag:
Byggesakssjefen gav på delegert fullmakt i sak BMD 333/11 den 23.08.11 rammetillatelse for 
riving av gammel garasje, oppføring av ny garasje samt oppføring av terrasse på 
eiendommen gnr. 12 bnr. 1 fnr. 156 - Prestegårdsveien 84.

Vedtaket er påklaget av nabo Jacob Hagan (Bruviksveien 7). Klagen gjelder bl.a. det forhold 
at terrassen kommer for nær klageres eiendom, at terrassen blir liggende for høyt og at det 
blir mye støy og innsyn fra terrassen mot klageres eiendom. Klager omtaler ikke garasjen i 
klagen og rådmannen forstår saken slik at klagen kun gjelder terrassen. 
Det anbefales at klagen delvis tas til følge.

Saksgang:
Klagen behandles av Planteknisk utvalg. Dersom klager gis medhold, stopper saken der, 
men partene har klagerett på det nye vedtaket. Dersom klager ikke gis medhold, sendes 
klagen over til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Rådmannens forslag til vedtak 28.12.2011:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Jacob Hauan, tilsvaret til klagen fra ansvarlig 
søker Petter E. Seglem samt sakens øvrige dokumenter, og har etter en samlet vurdering 
kommet til at klagen inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent eller ikke i 
tilstrekkelig grad ble vektlagt da vedtaket det klages over ble fattet. Klager gis delvis
medhold. 

1 ) Byggesakssjefens vedtak i sak BMD-333/11, datert 23.08.11, oppheves.

2) Garasje
Med hjemmel i plan og bygningslovens § 19-2 dispenserer planteknisk utvalg fra 
reguleringsbestemmelsenes § 4 og plan- og bygningslovens §29-4, og garasje godkjennes 
som omsøkt.
Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynet i bestemmelsene i plan- og 
bygningslovens § 29-4 ikke blir vesentlig tilsidesatt da garasje oppføres på samme sted som 
tidligere garasje, og overskrider maks regulert størrelse med 5m².  Det er særlig tatt i 
betrakting at reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser er gammel og at behovet for 
større garasje, på den tiden den ble vedtatt, ikke var åpenbar.
Dispensasjon for garasje nærmere enn 4meter godkjennes på følgende vilkår:
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De deler av garasjen som kommer nærmere nabogrensen enn 4meter, også tak, skal
oppføres med nødvendig brannklasse(REI30).

3) Terrasse
 Planteknisk utvalg gir tillatelse til oppføring av terrasse. Det forutsettes at: 

a) terrassen ikke er høyere enn 1,5 meter under nedre ende av kledning på 
nordfasaden på bolighuset i Prestegårdsveien 84

b) terrassen ikke går nærmere nabogrensen mot eiendommen gnr. 12, bnr. 386, 
Bruviksveien 7, enn 2,5 m.

c) terrassens rekkverket skal ha en høyde på 1,0 m.

Vedtaket innebærer en dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 29-4 angående avstand til 
nabogrense.
Med hjemmel i plan og bygningslovens § 19-2 dispenserer planteknisk utvalg fra plan- og 
bygningslovens § 29-4 (avstandsbestemmelsen). Etter en konkret vurdering er det funnet at 
hensynet i bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 29-4 ikke blir vesentlig tilsidesatt da 
terrassen gir eiendommen gnr. 12 bnr. 1 fnr. 156 et uteareal som er tilstrekkelig egnet og 
utformet etter sin funksjon.
Fordelene ved en dispensasjon anses som vesentlig større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Som fordel oppgis:

- søker får en tjenlig terrasse på den side av huset som det er attraktivt å benytte etter 
arbeidstid.

Som ulempe oppgis:
- naboen i Bruviksveien 7 får terrassen nærmere enn 4 m fra felles grense.

Nye tegninger som er i samsvar med dette vedtaket må innsendes før byggesakssjefen 
ferdigbehandler saken.

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

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Etter at byggesakssjefen på delegert fullmakt fattet vedtak i sak BMD 333/11 den 23.08.11, 
om å gi rammetillatelse for følgende tiltak:

- Riving av gammel garasje.
- Oppføring av ny garasje
- Oppføring av terrasse

klaget nabo Jacob Hagan på deler av vedtaket.

Den terrassen som det er gitt tillatelse til er på ca 80 m2, og store deler av terrassen blir 
liggende ca. 1,5 m over terreng. 

I klagen som er datert 12.09.11, skriver Jacob Hagan at han klager over at terrassen
oppføres nærmere enn 4 m fra nabogrensen og at terrassen oppføres i den høyde som det 
er søkt om. Hagan klager dessuten over at kommunen overser at Dag Ove Haddeland har 
utført fasadeendring mot øst og nord som det ikke er søkt om. Klager nevner også at søknad 
om tillatelse til tiltak krever kompenserende tiltak, og at disse tiltakene ikke er vist.
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De endringene som Hagan krever er følgende:
1. Det må bygges tett støyskjerm med høyde 2 meter. Denne støyskjermen vil hindre 

innsyn og støy fra Haddeland til klager. Han viser til snittegning. Hagan påpeker at 
det i vedtaksbrevet fremkommer at ”Dispensasjonen synes å ivareta hensynene til 
helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet”. Dispensasjonen ivaretar ikke Hagans 
families ve og vel ettersom Haddeland har høylydt støy i helgene, også nattestid.

2. Terrassens høyde må reduseres til bakkenivå, dvs. i høyde med kjellergulv. Dette vil 
medføre redusert innsyn og redusert støy. Pga. støyskjerm må terrassen ligge så lavt 
som mulig.

3. Terrassen må målsettes.
4. Høyde på rekkverk på vedtatt terrasse må bekreftes. Er overkant rekkverk på ny 

terrasse lik underkant kledning på Haddelands bolig, slik fasadetegning viser? Hvis 
ny terrasse i tre bygges 80 cm under topp grunnmur, vil overkant rekkverk komme 0,2 
m over underkant kledning på Haddelands bolig, forutsatt at det bygges godkjent 
rekkverk på 0,9 m. Dette stemmer ikke med fasadetegning.

5. Beskrivelse av kompenserende tiltak i vedlegg må vedlegges.

I samsvar med forvaltingslovens § 33 tredje ledd, ble ansvarlig søker gitt anledning til å 
kommentere klagen. I et brev fra Petter E. Seglem, datert 05.10.11, skriver han følgende:

Synes det er trist å se hvor langt Jacob Hagan er villig til å gå for å forkludre en rimelig enkel
byggesak, noe som medfører både betydelig merarbeid for kommunens administrasjon, og
ikke minst tid og økte kostnader for tiltakshaver.
Det siste nye fra Hagans side må vel kunne sies å være en smule selvmotsigende. Først 
klager han for at terrassen blir for høy, for i neste setning å foreslå at det føres opp en levegg 
på hele 2 meters høyde. Utsagnet faller på sin egen urimelighet.
Ber høfligst om at opprennelig vedtak blir stadfestet, og at dette gjøres snarest mulig slik at
Haddeland kan komme i gang med disse forholdsvis beskjedne tiltakene.

Det er nå sendt inn målsatt tegning og korrigert side 2 av ”Opplysninger om tiltakets ytre 
rammer” som viser at sikkerheten mot fare eller vesentlig ulempe som følge av grunnforhold, 
rasfare, flom og miljøforhold er tilstrekkelig.

Plan- og bygningsloven §19 gir mulighet for å dispensere fra lov, vedtekt, forskrift og planer
dersom det foreligger særlige grunner/kriterier er oppfylt. Det må foreligge spesifiserte, klare
grunner som etter en nærmere konkret vurdering veier tyngre enn de hensyn 
bestemmelsene skal ivareta. Kommunen står imidlertid fritt til å avgjøre om dispensasjon 
ikke skal gis, selv om det foreligger særlige grunner.

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 19-2 anbefales det at det dispenseres fra § 29-4 i
plan- og bygningsloven. Hensynet til plan- og bygningsloven § 29-4 blir ikke vesentlig
tilsidesatt ved å tillate bygging inntil 2,5 m fra nabogrensen.
Fordelen ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.
Som fordel oppgis:

- søker får en tjenlig terrasse på en side av huset som det er attraktivt å benytte etter 
arbeidstid.

Som ulempe oppgis:
- naboen i Bruviksveien 7 får terrassen nærmere enn 4 m fra felles grense.

Dispensasjonen synes å ivareta hensynene til helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

Saksbehandlers vurderinger:
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Klager er som nabo part i saken og klagen er innkommet innen klagefristen. Klagen tas 
derfor opp til behandling.

Terrassen er godkjent nærmere enn 4,0 m fra grensen.
Godkjent situasjonskart og tegning viser at terrassen kommer 1,0 m fra nabogrensen mot 
klager. Det er derfor krav om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 29-4. Slik 
dispensasjon ble innvilget i vedtaket, ettersom fordelene ved å gi dispensasjon overveier 
ulempene.

Kombinasjonen av en 80 m2 terrasse og høyde på om lag 1,5 m over terreng vil etter 
saksbehandlers syn være en alt for dominerende konstruksjon som vil være i strid med både 
avstansbestemmelsen til nabogrensen og bestemmelsen om visuelle kvaliteter i § 29-2 i 
plan- og bygningsloven. Dersom avstanden til nabogrensen mot gnr. 12, bnr. 386 settes til 
2,5 m, vil terrassen bli om lag 55 m2.

Fasadeendringer.
Det klages over at bygningsmyndigheten ”overser at DOH har utført fasadeendring mot øst 
og nord som det ikke er søkt om.”
Det er ikke fattet noe vedtak om å ”overse” disse forholdene. En eventuell beslutning om ikke 
å følge opp en ulovlighet er en prosessledende beslutning som det ikke er klagerett på. 
Ettersom klagen for øvrig tas opp til behandling, tas også denne kommentaren opp til 
behandling. Byggesakssjefen vil vurdere om det skal følges opp med tilsyn i forhold til de 
påståtte fasadeendringene.

Kompenserende tiltak.
Det klager her refererer til er at det som vedlegg til søknaden er levert inn et skjema 
”Opplysninger om tiltakets ytre rammer”. I dette skjema er det øverst på side 2 krysset av 
med ”nei” på spørsmålene om det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe 
som føle av grunnforhold, rasfare, flom og miljøforhold. Her skulle det vært krysset av for ”ja”. 
Når man krysser av for ”nei”, skal det følges opp med kompenserende tiltak. Det er sendt inn 
et nytt skjema der disse forholdene er rettet opp.

Kravet om tett støyskjerm mot Hagan.
Klager krever at det blir sett opp en 2 m høy støyskjerm som hindrer innsyn og støy mot 
hans eiendom.
Når det gjelder innsyn, må man når man velger å bosette seg i et boligfelt, regne med at det 
er innsyn fra naboeiendommer til egen eiendom. Bygningsmyndighetene kan ikke tillate / 
kreve at det oppføres innsynsskjermer mellom eiendommer.
Når det gjelder behovet for støyskjerm, så er det saksbehandlers syn at plan- og 
bygningsloven ikke er rette middel for å hindre støy fra nabo i et boligområde. Samfunnet har 
andre lover enn plan- og bygningsloven og andre etater enn bygningsmyndighetene som må 
benyttes dersom støy fra festing er et problem.
Det anbefales derfor at klagers krav om en 2 m høy innsyns- og støyskjerm ikke 
imøtekommes.

Kravet om at terrassen må ligge på nivå med kjellergulvet hos tiltakshaver.
Godkjent terrasse er på godkjent tegning beskrevet til ”80 cm under topp grunnmur”. 
Saksbehandler har forståelse for at tiltakshaver ønsker å ha terrassen et stykke over bakken, 
samt forståelse for at klager ønsker terrassen så lavt som mulig. Det anbefales at terrassen 
ikke skal være høyere enn 1,5 m under nedre ende av kledning på nordfasaden på 
bolighuset i Prestegårdsveien 84. Dermed blir terrassen liggende inntil ca 1 m over terreng. 
En slik høyde bør ikke være til så stor sjenanse for naboen i Bruvikveien 7 at det bør kreves 
at terrassen legges enda lavere.
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Kravet om at terrassen må målsettes.
Dette kravet er imøtekommet, ved at det er sendt inn målsatt tegning.

Høyde på rekkverk på terrassen må bekreftes.
Det legges til grunn at rekkverket får en høyde på 1,0 m over terrassen, slik de godkjente 
tegningene viser (ikke målsatt).

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Jacob Hauan og tilsvaret til klagen fra Petter 
E. Seglem, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke inneholder nye 
vesentlige opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det klages over ble fattet.
Klager gis ikke medhold. Byggesakssjefens delegerte vedtak i sak BMD 333 / 11, datert 
23.08.11, stadfestes.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

187790
Tillatelse til tiltak/dispensasjon - Garasje og terrasse gnr. 12 bnr. 1 fnr. 156 - Dag 
Ove Haddeland, Prestegårdsveien 84

188851 SKMBT_C45111082913400.pdf
188852 SKMBT_C45111082913401.pdf
191476 Erklæring om klage ved. garasje og terrassse gnr. 12 bnr. 1 fnr. 156
191479 Kopi av brev dat. 11.01.11
191481 Tegning
191483 Kopi av brev dat. 18.11.10
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191484 Kopi av brev dat. 24.11.10
201333 Tegning
201369 Justert terrassestørrelse.pdf
201435 Reg plan Prestegårdsveien.pdf
201436 Reg bestemmelser Prestegårdsveien.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 29.08.2010 Jacob Hagan
Fasadeendring og gravearbeid gnr. 12 bnr. 1 fnr. 
156, Prestegårdsveien 84 - etterlyser nabovarsel

3 I 30.08.2010 Jacob Hagan
Vedr. nabovarsling - tilleggsopplysning til tidligere 
sende e-post

2 U 31.08.2010 Dag-Ove Haddeland
Vedrørende fasadeendring og gravearbeid gnr. 
12 bnr. 1 fnr. 156, Prestegårdsveien 84

4 U 01.09.2010 Jacob Hagan Bekreftelse på mottatte e-poster

5 I 30.10.2010 Petter E Seglem
Ett- trinns søknadsbehandling, oppføring av ny 
garasje og terrasse gnr. 12 bnr. 1 fnr. 156

6 I 15.11.2010 Jacob Hagan
Nabovarsel gnr. 12 bnr. 1 fnr. 156 - merknader til 
tiltak på eiendommen

7 I 15.11.2010 Jacob Hagan
Spørsmål og kommentarer til nabovarsel fra Pete 
Seglem på eiendom g.nr.12, bnr.1 fnr.156

10 I 16.11.2010 Jacob Hagan
Spørsmål og kommentarer til søknad om 
tillatelse til tiltak - gnr. 12 bnr. 1 fnr. 156

9 I 18.11.2010 Petter E Seglem
Søknad om dispensasjon vedr. garasje - avstand 
til nabo - Prestegårdsveien 84

8 U 22.11.2010 Petter E. Seglem
Vedrørende søknad om oppføring av garasje og 
terrasse gnr. 12 bnr. 1 fnr. 156, Dag Ove 
Haddeland, Prestegårdsveien 84

11 I 24.11.2010 Petter E Seglem
Kommentar til nabomerknader vedr. gnr.12 bnr.1 
fnr.156

12 U 14.12.2010 Petter E. Seglem
Vedrørende søknad om oppføring av garasje og 
terrasse gnr. 12 bnr. 1 fnr. 156 - Dag Ove 
Haddeland, Prestegårdsveien 84

13 I 30.12.2010 Petter E Seglem
Dispensasjon vedr. oppføring av ny garasje - gnr. 
12 bnr. 1 - Prestegårdsveien 84

14 I 11.01.2011 Jacob Hagan
Mangler ved søknad om bygging av terasse og 
garasje på gnr.12 bnr.1 festenr.156

15 U 23.08.2011 Petter E. Seglem
Tillatelse til tiltak/dispensasjon - Garasje og 
terrasse gnr. 12 bnr. 1 fnr. 156 - Dag Ove 
Haddeland, Prestegårdsveien 84

17 X 29.08.2011 godkjent situasjonskart
16 X 29.08.2011 godkjente ansvarsretter
18 X 29.08.2011 godkjente tegninger

20 I 05.09.2011 Petter E Seglem
Søknad om igangsettingstillatelse gnr. 12 bnr. 1 
fnr. 156

19 I 12.09.2011 Jacob Hagan
Erklæring om klage ved. garasje og terrassse 
gnr. 12 bnr. 1 fnr. 156

21 U 27.09.2011 Petter E. Seglem

Foreløpig svar - vedrørende 
igangsettingstillatelse - garasje og terrasse gnr. 
12 bnr. 1 fnr. 156 - Dag Ove Haddeland, 
Prestegårdsveien 84
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22 I 05.10.2011 Petter E Seglem
Ad tiltaket på gnr.12 bnr.1 fnr.156 - kommentar til 
merknad

24 I 19.11.2011 Petter E Seglem
Vedr. garasje og terrasse gnr. 12 bnr. 1 fnr. 156 -
Prestegårdsveien 84

Parter i saken:
            
TIL Dag-Ove Haddeland Prestegårdsveien 84 4370 EGERSUND

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

Jacob Hagan Postboks 30 4379 EGERSUND
SØK Petter E. Seglem Basthaugveien 10, 

Leidland
4370 EGERSUND



EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
  

Petter E. Seglem

Basthaugveien 10, Leidland
4370 EGERSUND

Vår ref.: 11/22856 / 10/1793 / GBR-12/1/156, FA-L42 Dato: 23.08.2011

Saksbehandler: Johannesen Christian Fagerland Direkte telefon: 51 46 83 26 /   

E-post: christian.fagerland.johannessen@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Tillatelse til tiltak/dispensasjon - Garasje og terrasse gnr. 12 bnr. 1 fnr. 156 -
Dag Ove Haddeland, Prestegårdsveien 84

Saken gjelder:
Det er søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4. Søknaden gjelder 
oppføring av terrasse med bebygd areal ca 87m², og garasje sammenbygget med bolig på 
eiendommen gnr. 12 bnr. 1 fnr. 156 med bruksareal 40m². Eldre garasje rives. Tiltaket er 
avhengig av dispensasjon for garasjens størrelse jfr. reguleringsbestemmelsenes §4, samt krav 
om avstand til nabogrense jfr. Plan- og bygningsloven §29-4. Naboene er varslet og det foreligger 
nabomerknader fra nabo Jacob Hagan.

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for Deler av Egersund prestegård og Andreas Aarstads 
eiendom syd for Kjærlighetsstien, vedtatt av kommunestyret 22.3.1965. Omsøkt areal er i planen 
regulert til bolig.

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak BMD
Saksnummer Vedtaksdato
333/11 Byggesakssjefen delegert 23.08.2011

Merknad fra nabo Jacob Hagan datert 11.1.2011:



Ansvarlig søker opplyser følgende i dispensasjonssøknad datert 30.10.2010:



Vedrørende dispensasjon:
Plan- og bygningsloven §19 gir mulighet for å dispensere fra lov, vedtekt, forskrift og planer 
dersom det foreligger særlige grunner/kriterier er oppfylt. Det må foreligge spesifiserte, klare 
grunner som etter en nærmere konkret vurdering veier tyngre enn de hensyn bestemmelsene 
skal ivareta. Kommunen står imidlertid fritt til å avgjøre om dispensasjon ikke skal gis, selv om 
det foreligger særlige grunner.

Miljøutvalget besluttet i møte den 14.06.11 å delegere dispensasjonsmyndighet til rådmannen.
Det vises til miljøutvalgets vedtak M-106/11:
Miljøutvalget videredelegerer følgende myndighet knyttet til dispensasjonssaker i henhold til plan- og 
bygningsloven til rådmannen:
1. Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak i dispensasjonssaker i henhold til plan- og 

bygningsloven hvor administrasjonen mener det er grunnlag for å gi dispensasjon til 01.07.2012
2. I saker der vedtatt plandato er nyere enn 5 år kan rådmannen avslå søknader om dispensasjon.
3. Saker med negativ vurdering av dispensasjon og klager behandles av miljøutvalget.
4. Dispensasjonssaker av prinsipiell betydning legges fram for politisk behandling.

Rådmannen kan videredelegere gitt myndighet i pkt.1 og pkt. 2

På slik bakgrunn gis dispensasjon administrativt av byggesakssjefen.

Det er fattet følgende vedtak vedrørende dispensasjon:
Med hjemmel i plan og bygningslovens § 19-2 dispenseres det fra reguleringsbestemmelsenes § 
4 og plan- og bygningslovens §29-4, og tiltaket godkjennes som omsøkt.
Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynet i bestemmelsene i Pbl. § 29-4 ikke blir 
vesentlig tilsidesatt da garasje oppføres på samme sted som tidligere garasje, og overskrider 
maks regulert størrelse med 5m². Det er særlig tatt i betrakting at reguleringsplanen med 



tilhørende bestemmelser er gammel og at behovet for større garasje, på den tiden den ble 
vedtatt, ikke var åpenbart.

Dispensasjon for garasje nærmere enn 4meter godkjennes på følgende vilkår:
 De deler av garasjen som kommer nærmere nabogrensen enn 4meter, også tak, skal 

oppføres med nødvendig brannklasse(REI30).
Terrasse godkjennes som omsøkt.

Fordelene med å gi dispensasjon overveier ulempene, da tiltakshaver får en terrasse og en 
garasje som er tilpasset dagens behov både med hensyn til rekreasjon, oppbevaring, og 
parkering.
Tiltakshaver har ett sterkt ønske om en løsning som omsøkt.
Dispensasjonen synes å ivareta hensyn til helse, miljø, sikkerhet, og tilgjengelighet.

Generelt:
 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller till. bort, jfr. pbl. § 21-9.
 Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før 

ferdigattest er gitt, jfr. pbl. § 21-10.
 Med henvisning til plan- og bygningslovens § 28-2, må det på forhånd treffes nødvendige 

tiltak for å sikre mot at skade kan oppstå på person eller eiendom.
 Det må utføres nødvendig kontroll slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller i 

medhold av plan- og bygningsloven.
 Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av 

den opprinnelige og nye tiltakshaver. Det samme gjelder eierskifte, jfr. pbl § 23-2.

Tiltaket synes å være belagt med nødvendige ansvarsretter og tillatelse kan gis. 

I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av 
28.01.1999, godkjennes søknaden på følgende vilkår:
1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
2. Alle deler av garasjen som kommer nærmere nabogrense enn 4meter skal oppføres med 

nødvendig brannklasse.
3. Tiltaket plasseres som vist på vedlagt godkjent situasjonskart 
4. De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra 

kommunen.
5. Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før midl. 

brukstillatelse eller ferdigattest er gitt, jfr. pbl. § 21-10. 
6. Følgende ansvarlige godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 22:

- Petter E. Seglem gis ansvarsrett for SØK/PRO for alle arbeider som omsøkt i søknad 
datert 30.10.2010
- Dag Ove Haddeland gis ansvarsrett for UTF som selvbygger for alle arbeider som 
omsøkt i søknad datert 30.10.2010

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4.

Vedlagt følger ett sett av søknaden, godkjente tegninger og situasjonsplan sammen med 
godkjente søknader om ansvarsrett.

Behandlingsgebyr:
Type Pris Antall Beløp Mottaker
byggehøyde m.m. 
Dispensasjon 
utnyttelsesgrad

4550 2 9100 Dag-Ove Haddeland

Dispensasjon andre 4550 1 4550 Dag-Ove Haddeland
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best. i pbl./tilh. 
forskrifter
ikke § 20-2 tiltak pbl 
§ 20-1 
Garasjer/uthus

3264 1 3264 Dag-Ove Haddeland

pbl § 20-
1Tilbygg/påbygg 
(pkt a-b) ikke pbl § 
20-2

4080 1 4080 Dag-Ove Haddeland

Ved lokal 
godkjenning av 
ansvarsrett (pr. 
foretak)

1020 1 1020 Dag-Ove Haddeland

Ved sentral 
godkjenning 
ansvarsrett (pr. 
foretak)

510 1 510 Dag-Ove Haddeland

Sum 22.524,-

Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt. 

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra mottakelsen av vedtaket. 
Eventuelle klager sendes Eigersund kommune, pb. 580, 4379 EGERSUND. Vedlagt følger 
orientering om klageadgangen.

Med vennlig hilsen

Johannesen Christian Fagerland
Rådgiver

Kopi til:
Dag-Ove Haddeland Prestegårdsveien 84 4370 EGERSUND
Jacob Hagan Postboks 30 4379 EGERSUND
Kurt Knubedal Avdelingsingeniør







































Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 27.12.2011
Arkiv: :GBR-4/129, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
09/2812
Journalpostløpenr.:
11/33963

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

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Jarle Valle
Byggesakssjef
51 46 83 20
jarle.valle@eigersund.kommune.no

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
Planteknisk utvalg 17.01.2012

Terrasser og tilbygg til campingvogner, gnr. 4 bnr. 129 -
Skadberg feriesenter. Tvangsmulkt.
  

Sammendrag:
Fylkesmannen i Rogaland stadfestet den 25.07.11 Miljøutvalgets vedtak av 19.10.10 i sak M-
136/10 hvor det blir stilt krav til eier av campingplassen. 
Det ble den 09.08.11 sendt forhåndsvarsel om tvangsmulkt dersom Miljøutvalgets vedtak 
ikke var etterkommet innen 01.11.11. 
Miljøutvalgets vedtak er ikke etterkommet. Det foreslås derfor at det fattes vedtak om 
tvangsmulkt på kr 500,- per kalenderdag inntil Miljøutvalgets vedtak av 19.10.10 i sak M-
005/10 er etterkommet.

Saksgang:
Vedtak fattes av Planteknisk utvalg. Partene har klagerett på vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 27.12.2011:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert sakens sider, bl.a. det faktum at det er varslet oppstart 
av reguleringsendring for deler av campingplassen, samt uttalelsen fra Fylkesmannen i 
Rogaland i forhold til varslet reguleringsendring, og har etter en samlet vurdering kommet til 
at det vil være riktig å vedta den forhåndsvarslede tvangsmulkten på kr 500,- per 
kalenderdag fra et tidspunkt 3 måneder etter at endelig vedtak i denne saken er fattet.

Tvangsmulkten iverksettes dersom Miljøutvalgets vedtak i sak M-136/10, den 19.10.10, ikke 
er etterkommet innen 3 måneder etter at endelig vedtak i denne saken er fattet. 
Tvangsmulkten løper inntil nevnte vedtak er oppfylt.



2

Dersom Miljøutvalgets pålegg fra 19.10.10 ikke er etterkommet innen 3 – tre - måneder etter 
at endelig vedtak i saken foreligger, vil det kunne følges opp med forelegg som kan få 
samme virkning som rettskraftig dom. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-5, jf. reguleringsplan for 
Skadberg Feriesenter.

Eventuell tidligere politisk behandling:
I møte 14.09.10 fattet Miljøutvalget følgende vedtak:
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.

I sak 136/10 den 19.10.10, fattet Miljøutvalget følgende vedtak:
M-136/10 Vedtak:

1  Skadberg feriesenter

                   Rådmannens forslag til vedtak av 18.12.09, behandlet som sak 005/10 i møte 
                  19.01.10 vedtas. Det føyes også på et nytt punkt:

Tiltaket er ulovlig utført, jfr .PBL  kap. 32 - Ulovlighetsoppfølging

Miljøutvalget har etter en nøye vurdering av forholdene på Skadberg feriesenter, 
sammenholdt med vedtatt reguleringsplan med tilhørende bestemmelser, kommet 
til at feriesenterets eier pålegges:

1. Å fjerne alle permanente terrasser. Det betyr at ingen terrasser kan ligge ute i 
vinterhalvåret. Jf. reguleringsbestemmelsenes § 14.

2. Å fjerne alle tilbygg til campingvogner og bobiler. Unntatt fra dette er fortelt av 
tekstil. Jf reguleringsbestemmelsenes § 14.

3. Å plassere campingvogner og bobiler i samsvar med det som er vist på
reguleringsplanen. Jf. reguleringsbestemmelsenes § 12.
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4. Å fjerne alle campingvogner og bobiler i den perioden da det ikke er tillatt å 
benytte campingplassen til tradisjonell camping. Jf. reguleringsbestemmelsenes § 
13.

Frist for å gjennomføre tiltakene settes til 3 – tre – måneder etter at endelig vedtak er 
fattet i saken.

Vedtaket er fattet med hjemmel i Reguleringsplan for Skadberg feriesenter, med 
tilhørende reguleringsbestemmelser, vedtatt av Eigersund kommunestyre 14.02.00.

Vedtaket er enstemmig.

I sak 017/11 den 18.01.11, fattet Miljøutvalget følgende vedtak:
M-017/11 Vedtak:

Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra Ole Christen Skadberg, og har etter en 
samlet vurdering kommet til at klagen ikke inneholder vesentlige nye opplysninger 
som ikke var kjent da vedtaket ble fattet.
Klager gis ikke medhold. Miljøutvalgets vedtak i sak 136/10 opprettholdes.
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Vedtaket er enstemmig.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Litt forhistorie:
Den 30.11.10 klaget Ole Christen Skadberg på vedtaket i Miljøutvalget, sak 136/10. I klagen 
skriver Skadberg at vedtaket ikke er i henhold til reguleringsbestemmelsene for Skadberg 
feriesenter. Han skriver videre at nye bestemmelser er utarbeidet og eier har søkt Eigersund 
kommune om både endring av reguleringsplan og bestemmelsene. Han viser til et vedlegg til 
klagen. Han har også søkt om helårsdrift. Endringene i bestemmelsene er basert på 
kommunens forslag, samt ønske fra kommunen i forbindelse med gjerder rundt den enkelte 
oppstillingsplass. Han nevner videre at det i vedtaket fremkommer at tiltaket er ulovlig utført. 
Dette mener klager skurrer. Han skriver at det er vanlig at en vurdering av lovlighet i henhold 
til plan- og bygningsloven og de tilhørende forskriftene, samt fagkunnskapen fra Statens 
bygningstekniske etat (BE) gis form av at loven, forskriftene etc. blir benevnt med aktuelle 
paragrafer, samt rettspraksis.

Som eksempel skriver klager at en platting som ligger på bakken og som rager mindre enn 
50 cm over bakkenivå er i henhold til NS 3940 ikke et bebygd areal. En slik konstruksjon er 
heller ikke søknadspliktig eller meldepliktig. Han viser til BE sin informasjon om den nye 
plan- og bygningsloven. Han anbefaler at dette blir lest. Klager skriver videre at når et tiltak 
er unntatt fra søknadsplikt, betyr det at tiltaket er unntatt fra saksbehandlingsreglene i plan-
og bygningsloven. Av samme lovens § 20-3 følger de tiltak som verken krever søknad eller 
tillatelse. 

Den 25.07.11 fattet Fylkesmannen vedtak i klagesaken. Klagen ble ikke tatt til følge. 
Kommunens vedtak av 19.10.10 ble stadfestet.

Endring av reguleringsplan.
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Miljøutvalget behandlet i møte den 14.09.10 en søknad om mindre vesentlig 
reguleringsendring for feriesenteret. Søknaden ble behandlet som en forespørsel. Utvalget 
vedtok en del krav som måtte oppfylles dersom det utarbeides en reguleringsendring for 
området. Det er nå sendt varsel om oppstart av reguleringsendring, med frist til 11.11.11 for 
å komme med merknader. I varslingsbrevet står det bl.a.: ”Formålet med planen er å endre 
gjeldende reguleringsplan slik at den samsvarer med dagens situasjon med hensyn til 
avkjørsel, interne veger og campingvognenes oppstillingsretning. Endringene omfatter også 
en utvidelse av campingperioden til helårsdrift. Endringene gjelder kun i nordre del av 
planområdet.”

Fylkesmannen i Rogaland skriver i sine merknader av 03.12.11 bl.a. at de vil vurdere 
innsigelse dersom ”rammene i gjeldende reguleringsplan blir utvidet.” Fylkesmannen skriver 
videre at campingplassen i dag fremstår som ”skjemmende og dominerende, og lite tilpasset 
det åpne strandsonelandskap.” Noe av grunnen til det er at det er etablert mange byggetiltak 
innenfor campingområdet i strid med reguleringsplanen. En forutsetning for å kunne gå 
videre med reguleringen, er at alle de ulovlig etablerte byggetiltakene blir fjernet, ifølge 
Fylkesmannen. Fylkesmannen skriver videre at for å kunne ta stilling til en eventuell 
utvidelse av campingperioden til helårsdrift, forutsettes det at dagens drift skjer innefor 
rammene av gjeldende reguleringsplan. Det står videre i uttalelsen fra Fylkesmannen at de 
ser behov for en ny reguleringsplan, forutsatt at fokuset blir å sikre god estetisk utforming av 
campingplassen, og sikre at det ikke blir lagt til rette for nye byggetiltak i strandsonen på 
nedsiden av campingarealet. En utvidelse av campingplassen i retning sjøen i forhold til nå-
situasjonen varsler Fylkesmannen innsigelse til.

Forhåndsvarsel om tvangsmulkt.
Etter at Fylkesmannen hadde stadfestet kommunens vedtak av 19.10.10, ble det den 
09.08.11 sendt forhåndsvarsel om tvangsmulkt til Ole Christen Skadberg. 

Som det fremkommer av det endelige vedtaket, ble det gitt en frist på 3 – tre – måneder til å 
etterkomme de 4 nummererte punktene i vedtaket. I forhåndsvarselet ble det opplyst at 
fristen løp fra 25.07.11, og utløp dermed 01.11.11 når man tar hensyn til postgangen. Det ble 
opplyst at denne dato ville byggesakssjefen gjennomføre en befaring av campingplassen for 
å se til at vedtaket er etterkommet.  

I forhåndsvarselet ble det opplyst at i medhold av plan- og bygningslovens § 32-2 vasles det 
med dette at dersom vedtaket i Miljøutvalget ikke var etterkommet 01.11.11, ville det bli 
fremmet en egen sak for Miljøutvalget der det foreslås en tvangsmulkt i form av dagbøter på 
kr 500,- per kalenderdag inntil vedtaket er etterkommet. Skadberg fikk i medhold av 
forvaltningslovens § 16 en frist fram til 10.09.11 med å uttale seg til dette forhåndsvarselet. 
Dersom Miljøutvalgets pålegg ikke er etterkommet innen 01.11.11 vil det kunne følges opp 
med forelegg som kan få samme virkning som rettskraftig dom, står det i forhåndsvarselet. 

Ole Christen Skadberg har ikke benyttet seg av anledningen til å kommentere 
forhåndsvarselet om tvangsmulkt.

Ved besiktigelse av campingplassen i begynnelsen av november 2011, kunne 
byggesakssjefen konstatere at pålegget ikke var etterkommet.

Saksbehandlers vurderinger:
Selv om det nå er varslet oppstart av reguleringsendring på deler av campingplassen, er 
uttalelsen fra Fylkesmannen i Rogaland så negativ til alle de ulovlige byggetiltakene, at det 
er lite trolig at en eventuell reguleringsendring vil medføre at de ulovlige byggetiltakene bli 
akseptert. Det er derfor etter byggesakssjefens syn riktig å gå videre med denne saken og 
fatte vedtak om den tvangsmulkten som ble forhåndsvarselt i august. 
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Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen direkte for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert sakens sider, bl.a. det faktum at det er varslet oppstart 
av reguleringsendring for deler av campingplassen, samt uttalelsen fra Fylkesmannen i 
Rogaland i forhold til varslet reguleringsendring, og har etter en samlet vurdering kommet til 
at forventet vedtak om endret reguleringsplan er så nært forestående at utvalget finner at 
driften kan fortsette som til nå inntil reguleringsendringen er vedtatt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Skadberg Feriesenter.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
151346 Reg plan Skadberg feriesenter, utsnitt.pdf
151345 Tegnforklaring Skadberg feriesenter.pdf
151347 Reg bestemmelser Skadberg ferieseneter.pdf
185444 Klage - pålegg om retting, gnr.4 bnr.129 - klagen tas ikke til følge

186153
Terrasser og tilbygg til campingvogner gnr. 4 bnr. 129 - Skadberg feriesenter. 
Kommunens oppfølging av vedtak. Forhåndsvarsel av tvangsmulkt.

206351 saksframlegg 005 10.pdf
206352 saksframlegg 017 11.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 U 03.11.2009 Ole Christen Skadberg Jordfaste terrasser og tilbygg til campingvogner 
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gnr. 3 bnr. 2 - Skadberg feriesenter

3 I 26.11.2009 Ole Christen Skadberg
Merknader til befaring 27.10.09 - Skadberg 
feriesenter

6 I 07.01.2010 Egil Sandve Skadberg camping - tilleggsopplysninger
7 U 11.01.2010 Ole Christen Skadberg Varsel/informasjon om befaring

8 U 26.01.2010 Ole Christen Skadberg

Oversendelsesbrev av miljøutvalgets vedtak. 
Skadberg feriesenter gnr. 4 bnr. 129 -
permanente terrasser og tilbygg til 
campingvogner m.v.

9 U 08.02.2010 Ole Christen Skadberg

Oversendelsesbrev av miljøutvalgets vedtak. 
Skadberg feriesenter gnr. 4 bnr. 129 -
permanente terrasser og tilbygg til 
campingvogner m.v.

11 I 19.10.2010 Miljøutvalget
Miljøutvalgets vedtak M-136/10: ulovlig oppførte 
terrasser og tilbygg ved Skadberg feriesenter må 
fjernes

12 U 09.11.2010 Ole Christen Skadberg
Oversendelse av miljøutvalgets vedtak -
terrasser og tilbygg til campingvogner gnr. 4 bnr. 
129 - Skadberg feriesenter

13 I 30.11.2010 Ole Christen Skadberg
Klage på miljøutvalgets vedtak av 19.10.10 -
terrasser og tilbygg til campingvogner gnr. 4 bnr. 
129

15 U 25.01.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Miljøutvalgets vedtak - klagebehandling -
terrasser og tilbygg til campingvogner gnr. 4 bnr. 
129 - Skadberg feriesenter

16 I 31.01.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Forhåndsmelding - klage etter plan-og 
bygningsloven, gnr.4, bnr.129

17 I 25.07.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klage - pålegg om retting, gnr.4 bnr.129 - klagen 
tas ikke til følge

18 U 09.08.2011 Ole Christen Skadberg

Terrasser og tilbygg til campingvogner gnr. 4 bnr. 
129 - Skadberg feriesenter. Kommunens 
oppfølging av vedtak. Forhåndsvarsel av 
tvangsmulkt.

Parter i saken:
            

Advokat Sigvart Bilstad Postboks 362 4379 EGERSUND
Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

TIL Ole Christen Skadberg Ytstebrødveien 374 4370 EGERSUND

























EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
  

Ole Christen Skadberg

Ytstebrødveien 374
4370 EGERSUND

Vår ref.: 11/21795 / 09/2812 / GBR-4/129, FA-L42 Dato: 09.08.2011

Saksbehandler: Magne Eikanger Direkte telefon: 51 46 83 18 /   

E-post: magne.eikanger@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Terrasser og tilbygg til campingvogner gnr. 4 bnr. 129 - Skadberg feriesenter. 
Kommunens oppfølging av vedtak. Forhåndsvarsel av tvangsmulkt.

Vi viser til Miljøutvalgets vedtak av 19.01.10, sak 005/10, samt til Fylkesmannen i Rogaland 
sitt vedtak i klagesaken, datert 25.07.11.

Som det fremkommer av det endelige vedtaket, er det gitt en frist på 3 – tre – måneder til å 
etterkomme de 4 nummererte punktene i vedtaket. Fristen løper fra 25.07.11, og utløper 
dermed 01.11.11 når man tar hensyn til postgangen. Denne dato vil byggesakssjefen 
gjennomføre en befaring av campingplassen for å se til at vedtaket er etterkommet. 

Forhåndsvarsel.
I medhold av plan- og bygningslovens § 32-2 vasles det med dette at dersom vedtaket i 
Miljøutvalget ikke er etterkommet 01.11.11, vil det ble fremmet en egen sak for Miljøutvalget 
der det foreslås en tvangsmulkt i form av dagbøter på kr 500,- per kalenderdag inntil 
vedtaket er etterkommet. De gis i medhold av forvaltningslovens § 16 en frist fram til 
10.09.11 med å uttale Dem til dette forhåndsvarselet. Dersom Miljøutvalgets pålegg ikke er 
etterkommet innen 01.11.11 vil det kunne følges opp med forelegg som kan få samme 
virkning som rettskraftig dom. 

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Magne Eikanger

























Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 27.12.2011
Arkiv: :GBR-13/2441, 
FA-L42
Arkivsaksnr.:
11/561
Journalpostløpenr.:
11/21500

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

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Jarle Valle
Byggesakssjef
51 46 83 20
jarle.valle@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
009/12 Planteknisk utvalg 17.01.2012

Lysthus/oppholdshytte gnr. 13 bnr. 2441 - Sameiet i 
Spinnerigaten 7 og 9. Klagebehandling.
  

Sammendrag:
Det er klaget over avslaget fra byggesakssjefen i forhold til søknad om tillatelse til å sette 
opp en varmestue / oppholdsrom for barn / kaffistove / lekehytte på / ved lekeplassen mellom 
boligblokkene i Spinnerigaten 7 og 9. Det anbefales at klagen ikke tas til følge ettersom 
klagen ikke inneholder vesentlige nye opplysninger. 

Saksgang:
Klagen behandles av Planteknisk utvalg. Dersom klager får medhold, stanser saken der, 
men partene har klagerett på det nye vedtaket. Hvis klager ikke gis medhold, oversendes 
klagen til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Rådmannens forslag til vedtak 27.12.2011:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Sameiet i Spinnerigaten 7 og 9, sammen med 
merknadene fra Kari M. Friestad, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke 
tas til følge ettersom den ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da 
vedtaket det klages over ble fattet. Byggesakssjefens vedtak i sak BMD 202/11 datert 
03.06.11 opprettholdes.

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

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Den 01.04.11 søkte styret i Sameiet Spinnerigaten 7 og 9 om tillatelse til å sette opp en 
bygning som i utgangspunktet tenktes brukt til varmestue og oppholdsrom for barn og deres 
pårørende i forbindelse med bruk av lekeplassen. Det er i søknaden nevnt at bruken for 
eksempel vil være ved dårlig vær. Dersom behovet for lekeplass for barn som bor eller er på 
besøk i Spinnerigaten skulle vise seg å bli av begrenset betydning i framtiden, bør annen 
bruk kunne vurderes, ifølge søknaden. 
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I søknaden er det oppgitt at reguleringsformålet er bygning for fritid. Dette stemmer ikke, idet 
reguleringsplanen viser en kombinasjon av boligbebyggelse og felles parkering på det aktulle 
området. Arealet for den nye bygningen er i søknaden oppgitt til 34 m2, mens en tegning som 
er vedlagt viser en 8-kantet avlang bygning med BYA = 20 m2. Ifølge situasjonsplan, er 
bygningen tenkt plassert i nordenden av lekeområdet (mot elva).

Det kom inn merknader til nabovarselet fra nabo Kari M. Friestad. I merknadene skriver 
Friestad bl.a. at hun synes at begrunnelsen for bygningen som oppgis i nabovarselet høres 
ut som en ”tynn unnskyldning” for å sette opp et slikt bygg her. Hun skriver videre at det ikke 
er ofte at det er barn som benytter lekeplassen. Dersom været blir dårlig, trenges det ingen 
varmestue, ifølge Friestad, ettersom da skynder barna seg heller i hus der de bor eller er på 
besøk. Hun stiller spørsmålet ved om det kanskje heller er noen av de voksne som ønsker 
seg et stort lysthus. Friestad skriver videre at hun vil miste ytterligere utsikt mot elva dersom 
bygningen blir satt opp. Hun skriver videre om beplanting av naboeiendommen inn mot 
eiendomsgrensen hennes. 

Byggesakssjefen fattet på delegert fullmakt vedtak den 03.06.11 om å avslå søknaden om 
tillatelse til tiltaket. Som begrunnelse oppgis det at bygningen avviker svært mye fra de 
tilgrensende boligblokkenes arkitektur.  I saksforelegget skriver byggesakssjefen at 
boligblokkene fremstår med et moderne og enkelt formspråk i teglstein, betong og med felt i 
en enkel platekledning med tilhørende enkle vinduer og dører. Lysthuset fremstår som en 
bygning inspirert av eldre stiluttrykk og vil oppfattes som et fremmedelement i disse 
omgivelsene. Et eventuelt lysthus / overdekket uteareal må ifølge byggesakssjefen utformes 
i samsvar med boligblokkenes formspråk og materialitet. Byggesakssjefen kommenterer 
også naboens tap av utsikt. 

I forbindelse med igangsettingstillatelsen for boligblokkene ble det også innsendt en plan for 
offentlig lekeplass (kart og beskrivelse). Denne inneholder ingen bygning. Planen ble 
godkjent av byggesakssjefen i sak 285/07 den 01.08.07. Lekeområdet, inkl. tilhørende 
sitteplasser er ca 24 m x 47 m, dvs. ca 1.130 m2.

10.06.11 klager Sameiet i Spinnerigaten 7 og 9 på avslaget datert 03.06.11. De skriver at de 
er klar over at kaffistova / lekehytta blir oppført i andre materialer enn boligblokkene, men 
dette har med pris å gjøre. I klagen skriver de videre at kaffistova / lekehytta vil bli malt i 
farger som ellers finnes på lekeapparatene, slik at den vil tilpasses miljøet på lekeområdet. 
De mener at kaffistova / lekehytta vil bli tilpasset lekeområdet, og at det ikke er grunnlag for å 
avslå søknaden ved å vise til at den ikke er tilpasset boligkompleksets utforming.

Kari M. Friestad fikk anledning til å uttale seg til klagen.  I merknader datert 18.08.11 skriver 
Friestad at søker prøver å ”berolige” dem med at lysthuset / varmestua vil bli malt i farger 
som finnes på lekeapparatene, slik at bygningen blir tilpasset miljøet. Friestad skriver videre 
at lekeapparatene er malt i sterke farger som rødt, blått, gult og oransje. Et lysthus i disse 
fargene høres ikke særlig pent ut, ifølge Friestad, med tanke på utforming og størrelse. Da er 
en naturfarge langt å foretrekke på et slikt bygg ifølge Friestad.

Friestad mener at det ikke er behov for varmestua, som uansett farge vil oppfattes som et 
fremmedelement i omgivelsene. Hun skriver videre at det er svært sjelden at barn leker på 
denne lekeplassen. Hun spør om ikke også dette burde tas med i vurderingen. Hun spør om 
søker kan dokumentere hvor mange timer per måned lekeplassen er i bruk. Friestad skriver 
videre at valget av materialer i hytta har med pris å gjøre. Dersom ”stilkræsj” er eneste 
mulighet for søker, er det Friestads råd at man lar være å bygge. Det blir det rimeligste 
alternativet, skriver hun. 

Friestad viser så til at det i brev fra kommunen til søker 03.06.11, står det følgende vurdering 
fra søker: ”Vi antar at bygningen vil ta minimalt med utsikt da utsikt da naboen ligger atskillig 
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høyere i terrenget.” Friestad viser så til et bilde som viser utsikten fra deres dagligrom. Hun 
spør om det planlagte bygget kan tegnes inn i riktig forhold her, med høyde 371 cm, slik at 
de ser på forhånd hvor mye av denne utsikten som også blir borte. Det er i alle fall ikke 
snakk om ”minimalt med utsikt” som naboene mener, ifølge Friestad. Eiendommen til 
Friestad ligger litt høyere enn Spinnerihagen, men det hjelper lite dersom utsikten tas fra 
dem. De har kanskje litt mer utsikt fra verandaen i 2. etasje, men været tillater ikke at den 
kan brukes så mange dager i året, ifølge Friestad.

Utsikt fra Friestads dagligrom.

Da Friestad overtok eiendommen, fikk de tillatelse til å bygge på en del i 1. etasje. Dette var 
begrunnet i at de skulle få alt de trengte på en boligflate, med tanke på å kunne bo i huset så 
lenge som mulig også når de blir eldre, ifølge Friestad. De ønsker derfor å få beholde det 
vesle de har igjen av utsikt.

Saksbehandlers vurderinger:
Det omsøkte tiltaket vil medføre endringer i forhold til godkjent plan for lekeområdet. 

Saksbehandler er enig med den argumentasjonen mot tiltaket som fremkommer i 
byggesakssjefens begrunnelse for avslaget, nemlig at tiltaket avviker svært mye fra de 
tilgrensende boligblokkers arkitektur. I tillegg vil tiltaket gi en innestengning av det nå åpne 
og lyse området mellom boligblokkene. Saksbehandler er derfor skeptisk til tiltaket også av 
den grunn. Den omsøkte plasseringen av tiltaket er på riktig side av lekeplassen i forhold til 
lys (på nordsiden av plassen). 

Når det gjelder Friestads merknader til klagen, så mener saksbehandler at tap av noe utsikt 
fra Friestads bolig ikke bør tillegges vesentlig vekt. Når man velger å bosette seg i tettbygd 
strøk, så må man påregne at det blir gitt tillatelse til å bygge til og på naboeiendommer som 
medfører tap av utsikt. Avstanden fra Friestad eiendom til det omsøte tiltaket er ca 40 m, så 
man får i tilfelle ikke den nye bygningen tett innpå seg. Som ovenstående foto viser, er det 
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en bygning på Friestads egen eiendom som tar mye mer utsikt enn det den omsøkte 
bygningen eventuelt vil ta.

Man kan ikke forvente at søker skal dokumentere hvor mange timer lekeplassen blir brukt 
per måned. Dette vil trolig variere med årstiden og fra år til år, alt etter hvem som bor i 
leilighetene. 

Vi kan heller ikke se behovet for å lage en fotomontasje som viser hvordan en eventuell 
bygning vil se ut fra Friestads eiendom og hvor mye utsikt den vil ta. Det er grunn til å tro at 
mønet vil komme om lag på høyde med underkant av vinduene i andre nivå over lekeplassen 
i bygningen til venstre på fotografiet.

Avstanden mellom de to blokkene er ca 18 m. Den omsøkte bygningen vi de plassere ca 5 m 
fra den vestligste blokken. Bygningen er ca 6 m lang. Den vil da være med og øke 
sannsynligheten for brannspredning i området.

Det anbefales at klagen ikke tas til følge ettersom det i klagen ikke fremkommer vesentlige 
nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det klages over ble fattet.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Sameiet i Spinnerigaten 7 og 9, sammen med 
merknadene fra Kari M. Friestad, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen tas til 
følge ettersom den inneholder følgende vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da 
vedtaket det klages over ble fattet:
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Byggesakssjefens vedtak i sak BMD 202/11 oppheves.

Sameiet i Spinnerigaten 7 og 9 gis tillatelse til å føre opp omsøkte bygning. Tillatelsen gis på 
følgende vilkår:

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
2. Tiltaket plasseres som vist på vedlagt godkjent situasjonskart og skal stikkes ut av 

oppmålingskontoret eller annet godkjent foretak.
3. Tiltaket må ikke tas i bruk før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest er gitt for 

tiltaket.
4. De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig tillatelse fra 

kommunen.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-2, jf. forvaltningslovens §§ 
28-36.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
169675 Søknad om tiltak uten ansvarsrett, lysthus gnr. 13 bnr. 2441
169676 Søknad om tiltak uten ansvarsrett - oversendelsesbrev
169678 Merknader til nabovarsel - Kari M. Friestad
169679 Situasjonskart
169740 Illustrert foto av lysthus

179636
Klage på avslag vedr. kaffihytte/lekehytte gnr. 13 bnr. 2441 - Sameiet i 
Spinnerigaten 7 og 9

187672 Merknader til innsendt klage vedr. lysthus/oppholdshytte gnr. 13 bnr. 2441
185725 Lekeplass Spinnerigaten 7 og 9 Beskrivelse.pdf
185726 Lekeplass Spinnerigaten 7 og 9 Kart.pdf
185728 Reguleringsplan Bøckmansbakken Tittelfelt.pdf
185729 Reguleringsplan for Bøckmansbakken, utsnitt.pdf
185730 Reguleringsbestemmelser Bøckmansbakken.pdf

174462
Avslag på søknad - Lysthus/oppholdshytte gnr. 13 bnr. 2441 - styret i sameie, 
Spinnerigaten 7 og 9

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 08.03.2011 Styret i sameie
Gjenpart av nabovarsel lysthus/oppholdshytte 
gnr. 13 bnr. 2441-Spinnerigaten 7 og 9

2 I 01.04.2011
Spinnerigt. 7 og 9 Styret 
i sameie

Søknad om tiltak uten ansvarsrett, lysthus gnr. 
13 bnr. 2441

3 U 03.06.2011
Spinnerigt. 7 og 9 Styret 
i sameie

Avslag på søknad - Lysthus/oppholdshytte gnr. 
13 bnr. 2441 - styret i sameie, Spinnerigaten 7 og 
9

4 I 10.06.2011
Sameiet i Spinnerigaten 
7 og 9

Klage på avslag vedr. kaffihytte/lekehytte gnr. 13 
bnr. 2441 - Sameiet i Spinnerigaten 7 og 9

5 U 02.08.2011 Kari M Friestad
Lysthus/oppholdshytte gnr. 13 bnr. 2441 -
Sameiet i Spinnerigaten 7 og 9. Merknader til 
klage på vedtak.

7 I 18.08.2011 Kari M Friestad Merknader til innsendt klage vedr. 
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lysthus/oppholdshytte gnr. 13 bnr. 2441

Parter i saken:
            

Kari M Friestad Sandbakkveien 16 4370 EGERSUND
TIL Spinnerigt. 7 og 9 

Styret i sameie
Spinnerigt. 7 4370 EGERSUND





































EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

Spinnerigt. 7 og 9 Styret i sameie

Spinnerigt. 7
4370 EGERSUND

Vår ref.: 11/14578 / 11/561 / GBR-13/2441, FA-L42 Dato: 03.06.2011

Saksbehandler: Anne Greibrok Direkte telefon: 51 46 83 06 /   

E-post: anne.greibrok@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Avslag på søknad - Lysthus/oppholdshytte gnr. 13 bnr. 2441 - styret i sameie, 
Spinnerigaten 7 og 9

Saken gjelder:
Det er den 01.04.11 søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-2, 21-4. 
Søknaden gjelder oppføring av lysthus med bruksareal ca. 21 m2.  

Søknaden er mottatt her 04.04.2011 og behandles etter plan- og bygningsloven 2010 og TEK 10.

Naboer er varslet. Det foreligger en nabomerknad til søknaden.

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for Bøckmansbakken, Egersund vedtatt av kommunestyret i 
1996 og bestemmelser vedtatt 2009. Omsøkt areal er i planen regulert til kombinert formål -
bolig/felles parkeringsplass.

Plan- og bygningsloven:

§ 29-2. Visuelle kvaliteter

Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar 
gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige 
omgivelser og plassering. 

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak BMD:
Saksnummer Vedtaksdato
202/11 Byggesakssjefen delegert 03.06.2011

Vurderinger:
Administrasjonen har gjennomgått den foreliggende søknaden og har følgende merknader.

Det er søkt om oppføring av lysthus på felles uteområde/lekeplass mellom boligblokkene på 
eiendommen. Det omsøkte lysthuset er i følge illustrasjonen i søknaden planlagt oppført som 
et prefabrikert lysthus med bebygd areal (BYA) areal ca. 21,2 m2. 



Søker opplyser at planlagt bruk av lysthuset er varmestue og oppholdsrom for barn og deres 
pårørende i forbindelse med bruk av lekeplassen. Eventuelt kan annen bruk vurderes 
dersom tiltenkt bruk viser seg å bli begrenset.

Nabovarsling

Kari M. Friestad skriver i nabomerknad datert 14.03.11:

Søkers vurdering av innkommet nabomerknad:

Vurdering
Tiltaket avviker svært mye fra de tilgrensende boligblokkenes arkitektur. Boligblokkene 
fremstår med et moderne og enkelt formspråk i teglstein, betong og med felt i enkel 
platekledning med tilhørende enkle vinduer og dører. Lysthuset fremstår som en bygning 
inspirert av eldre stiluttrykk og vil oppfattes som et fremmedelement i disse omgivelsene. Et 
eventuelt lysthus/overdekket uteareal må utformes i samsvar med boligblokkenes formspråk 
og materialitet. 

Nabo bemerker at utsikten vil bli redusert og at bygget vil fremstå som fremmed i 
omgivelsene. Utsikten vil ikke bli vesentlig redusert men en har forståelse for merknaden om 
at lysthuset vil fremstå som visuelt fremmed i omgivelsene.



Det omsøkte lysthuset vurderes til å avvike svært mye fra de bygde omgivelsene med 
hensyn til utforming, bygningstil og materialitet. Lysthuset er svært dårlig tilpasset
boligkompleksets utforming. Søknad om oppføring av lysthus avslås derfor.

Ut fra ovenstående kan søknad om tillatelse til tiltak ikke godkjennes.

I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av 
28.01.1999, er det fattet følgende vedtak:

1. Søknad datert 01.04.2011 om oppføring av prefabrikert lysthus godkjennes ikke da det 
avviker svært mye fra de tilgrensende boligblokkenes arkitektur. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-2, 21-4, 29-2 og 
reguleringsplan for Bøckmansbakken, Egersund vedtatt av kommunestyret i 1996 og 
bestemmelser vedtatt 2009.
Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra mottakelsen av vedtaket. 
Eventuelle klager sendes Eigersund kommune, pb. 580, 4379 EGERSUND. Vedlagt følger 
orientering om klageadgangen.

Vedlagt følger ett sett av søknaden.

Behandlingsgebyr:
Type Pris Antall Beløp Mottaker
pbl § 20-2 Mindre 
tiltak på bebygd 
eiendom

2600 1 2600
Styret i sameie, Spinnerigt. 7 og 
9

Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt. 

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Vedlegg:
Søknad datert 01.04.2011

Kopi til:
Kari M Friestad Sandbakkveien 16 4370 EGERSUND



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 02.01.2012
Arkiv: :GBR-46/75, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
11/1930
Journalpostløpenr.:
11/29728

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

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Anne Greibrok
Rådgiver
51 46 83 06
anne.greibrok@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
010/12 Planteknisk utvalg 17.01.2012

Søknad om tillatelse til tiltak/dispensasjon - Tilbygg og 
fasadeendring bolighus, gnr. 46 bnr. 75 - Espen Andersen, 
Hellelandsgaten 8
  

Sammendrag:
Espen Andersen har den 15.09.11 søkt om rammetillatelse for tilbygg og fasadeendring på 
bolighus på eiendommen gnr. 46 bnr. 75, Hellelandsgaten 8. Søknaden gjelder utvidelse av
eksisterende bolighus med en ekstra etasje. Boligen søkes utvidet med et bruksareal (BRA)
på ca. 80 m2. 
Opprinnelig søknad gjaldt også veranda som forutsatte dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven § 29-4 vedrørende avstand til nabogrense. Veranda inngår ikke lenger i 
søknaden.
Det er søkt om dispensasjon fra reguleringsbestemmelse § 5 vedrørende antall etasjer og 
avstand til bygg innenfor egen eiendom.

Naboer er varslet om tiltaket den 15.09.11 og om dispensasjonen den 29.11.11. Det er 
mottatt nabomerknader til tiltaket fra Hans Bernhard Ueland og Marie Louise Mong.
Søkers kommentar til nabomerknader foreligger i skriv datert 04.11.11 og 30.12.11.

Tiltaket forutsetter dispensasjon fra reguleringsbestemmelse § 5 om at det i området kan 
oppføres bolighus i inntil 2 etasjer.

Naboklagene er mottatt innen fristen.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak 02.01.2012:
1. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra Espen Andersen, 

nabomerknader fra Hans Bernhard Ueland og Marie Louise Mong og finner, jamfør plan-
og bygningsloven § 19-2, at dispensasjon fra reguleringsbestemmelse § 5 vedrørende 
etasjeantall i vesentlig grad vil tilsidesette hensynet bak bestemmelsen. 3 etasjer vil gi et 
høyt bygg som vil påføre naboeiendommen gnr. 46 bnr. 529 dårligere lys- og solforhold 
på sitt private uteoppholdsareal. Den omsøkte takformen og bygningshøyden medfører 
en størrelse- og formendring av eksisterende bygg som vil bidra til at bygningen i større 
grad enn i dag vil bryte med bebyggelsen langs nordsiden av Hellelandsgaten. 

      Søknad om tilbygg godkjennes ikke. 
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Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for ytre boligområde og industriområde i 
Egersund med tilhørende bestemmelser, vedtatt av kommunestyret 1976 og plan- og 
bygningsloven § 19-2 og 12-4. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Gjeldende reguleringsplan
For eiendommen gjelder reguleringsplan for ytre boligområde og industriområde i Egersund 
med tilhørende bestemmelser, vedtatt av kommunestyret 1976. Eiendommen er regulert til 
byggeområde for bolig. 

Søker opplyser om søknaden/dispensasjonen i skriv tilknyttet rammesøknad datert 
15.09.11(utdrag): 

Søker opplyser om dispensasjonen i skriv datert 29.11.11: 

Nabomerknader
Naboer er varslet om tiltaket i to omganger da det i opprinnelig søknad ikke var søkt om 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen § 5 vedrørende antall etasjer. I forbindelse med 
Det er derfor mottatt 2 nabomerknader fra både Hans B. Ueland og Marie Louise Mong

Hans Bernhard Ueland skriver i nabomerknad datert 30.09.11: 
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Hans Bernhard Ueland skriver i nabomerknad datert 05.12.11: 
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Marie Louise Mong skriver i nabomerknad datert 15.09.11: 
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Marie Louise Mong skriver i nabomerknad datert 09.12.11: 
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Søkers kommentarer til nabomerknader i skriv datert 04.11.11(utdrag):
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Søkers kommentar til nabomerknader mottatt i forbindelse med ny nabovarsling i skriv datert 
30.12.11:
Det vises til tidligere innsendte rammesøknad datert 15.09.11, samt søknad om dispensasjon datert
29.11.11.
Det vises videre til siste innkomne naboklager fra Hans Bernhard Ueland datert 05.12.11, samt klage 
fra Marie Louise Mong datert 09.12.11. 
En kan fra denne side ikke se at det er innkommet nye relevante momenter i de to ovennevnte 
klagene.
Undertegnede inngav tilsvar til forrige naboklager, datert 04.11.11, og jeg viser i det vesentlige til de 
kommentarer som er gitt i dette skrivet. 
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Omsøkte påbygg ligger innenfor de rammer som reguleringsplanen oppstiller, og det vises samtidig til 
at tiltenkte altan i 2. etg. nå er frafalt, noe som gjør at man ikke lenger trenger dispensasjon fra 
avstandsbestemmelsen. 

Saksbehandlers vurderinger:
I følge reguleringsbestemmelse § 5 kan det på eiendommen oppføres bolighus i inntil 2 
etasjer. Bygningens høyde må ikke overstige 9 meter. Der terrenget legger til rette for det 
kan det for 1 etasjers hus innredes underetasje

Eiendommen gnr. 46 bnr. 75 inngår i et etablert boligområde som i hovedsak består av en 
eldre trehusbebyggelse med innslag av nyere bebyggelse. Omsøkte tiltaket inngår i en rekke 
av bygninger som har fasade mot Hellelandsgaten. Det er store høydeforskjeller mellom 
boligene i det aktuelle området. 
Omsøkte bolig har i dag 2 etasjer og saltak med gavl ut mot Hellelandsgaten. Boligen har i 
dag et bruksareal (BRA) på ca. 120 m2. Med den omsøkte utvidelsen (ca. 80 m2) vil 
bruksarealet bli ca. 200 m2.
I vest og lavere i terrenget grenser eiendommen gnr. 46 bnr. 75 til naboeiendommen gnr. 46 
bnr. 526, i nord og høyere i terrenget mot naboeiendommen gnr. 46 bnr. 568. Eierne av 
disse eiendommene, Hans Bernhard Ueland eier gnr. 46 bnr. 529 og Marie Louise Mong eier 
av gnr. 46 bnr. 568, har merknader til tiltaket. 

Nabomerknader
Søker har i skriv datert 04.11.11 kommentert mottatte nabomerknader. Søker mener at 
nabomerknad fra Hans B. Ueland datert 30.09.11 er mottatt etter fristens utløp. Kvittering for 
nabovarsling er datert 14.09.11, gjenparten er datert 15.09.11. Frist for å gi merknad er 14 
dager fra nabovarselet er mottatt. Nabomerknaden er datert 30.09.11 og mottatt samme 
dato. I nabomerknaden opplyses det at nabovarselet er mottatt 23.09.11. Nabomerknaden 
vurderes med bakgrunn i dette å være mottatt innen fristen. 

Naboene klager i hovedsak på høyden til tilbygget, redusert sol/lys- og utsiktsforhold, økt 
gjenboereffekt/innsyn. Naboer påpeker også at det planlagte tilbygget med sin form og 
høyde vil skille seg ut i fasaderekken langs Hellelandsgaten og omkringliggende bebyggelse.   

Det søkes om å få bygge på eksisterende bolighus med en ekstra etasje, fra 2 til 3 etasjer 
der 3. etasje er planlagt med full romhøyde 2,4 meter. En slik utvidelse forutsetter 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelse § 5. Reguleringen av bygningers høyde skal bl.a. 
sikre at lys- og utsiktsforholdene til naboeiendommer ivaretas på en tilfredsstillende måte og 
at bygningene i området framstår med omtrent like høyder. 
Hans B. Ueland, eier av naboeiendommen gnr. 46 bnr. 529, anfører i sin merknad at 
omsøkte tiltak vil medføre økt skyggelegging av hans uteareal.  Søknaden er ikke vedlagt 
sol- og skyggediagram, men pga. av den store høydeforskjellen er det sannsynlig at en 
økning av nabobyggets høyde med en full etasje og tak vil medføre tap av lys, sol og utsikt  
for hans uteområde. Omsøkte tilbygg medfører at hagen oppleves mer innebygd og 
inneklemt. Søker bemerker at dette må påregnes i tettbygde strøk. Nabo har imidlertid 
tidligere gitt samtykke/akseptert veranda 1,2 meter fra nabogrense. En har derfor forståelse 
for at naboen nå ikke ønsker en høyere bebyggelse mot sin eiendom og uteareal. 

Nabo Marie Louise Mong eier av gnr. 46 bnr. 568 anfører i sin merknad at tiltaket vil medføre 
tap av utsikt/sol og økt gjenboereffekt/økt gjensidig innsyn. Avstanden mellom boligene er i 
følge situasjonskartet ca. 10 meter. Enebolig på eiendommen gnr. 46 bnr. 568 ligger høyere i 
terrenget enn eneboligen på gnr. 46 bnr. 75 og vil etter vår vurdering ha tilfredsstillende lys-
og solforhold. En har forståelse for at tilbygget vil redusere kvaliteten til naboens sydlige 
uteområde pga. økt innsyn. I sentrumsnære tettbygde boligområder må det påregnes 
forandringer når det gjelder innsyn og gjenboereffekt. 
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Det omsøkte tiltaket medfører også endret takform ved at bygningens møneretning legges 
paralellt med Hellelandsgaten. Eksisterende bebyggelse langs Hellelandsgaten har med 
unntak av boligen i Hellelandsgaten 5, gavl mot gaten. Den omsøkte takformen og 
bygningshøyden medfører en størrelse- og formendring av eksisterende bygg som vil bidra til 
at bygningen i større grad enn i dag vil bryte med bebyggelsen langs nordsiden av 
Hellelandsgaten. 

Konklusjon
Med bakgrunn i det ovenfornevnte finner en at det ikke foreligger klare fordeler slik at 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelse § 5 om tilbygg i form av en ekstra etasje på bolig 
på gnr. 46 bnr. 75 kan anbefales. Det vektlegges at uteområdet til naboeiendommen gnr. 46 
bnr. 529 blir vesentlig forringet ved at sol- og lysforholdene blir dårligere. Det omsøkte tiltaket 
vil også fremtre som dominerende og bryte med gatebebyggelsen langs nordsiden av  
Hellelandsgaten med hensyn til høyde, form og møneretning. 
Søknad om dispensasjon for oppføring av en ekstra etasje anbefales ikke.  

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

Økonomiske konsekvenser:
Ingen kjente for kommunen. 

~ o ~

Alternative løsninger:
1. Planteknisk utvalg finner ikke, jamfør plan- og bygningsloven § 19-2, at det foreligger 
grunner som tilsier at hensynet bak reguleringsbestemmelse § 5 blir vesentlig tilsidesatt ved 
at høyden til enebolig på gnr. 46 bnr. 75 økes fra 2 til 3 etasjer. 
Rammesøknad om tilbygg godkjennes

Dette med følgende begrunnelse:
1. …………………….

Rammesøknad om tilbygg godkjennes på følgende vilkår:
1. …………………….. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for ytre boligområde og industriområde i 
Egersund med tilhørende bestemmelser, vedtatt av kommunestyret 1976 og plan- og 
bygningsloven § 19-2 og 12-4. 

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

192074
Søknad om rammetillatelse - tilbygg og fasadeendring bolighus gnr. 46 bnr. 75, 
Hellelandsgaten 8

192077 Gjenpart av nabovarsel
192075 Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
192080 Fullmakt vedr. tiltakshaver
192076 Søknad om dispensasjon
192078 Tidligere godkjent situasjonsplan - terrasse/altan
192079 Situasjonskart
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192081 Plan- og snitt tegninger
192082 Fasadetegninger

193135
Innsyn nabo - Tilbygg og fasadeendring bolighus gnr. 46 bnr. 75 - Espen Andersen, 
Hellelandsgaten 8

193137 Hellelandsgaten innsyn nabo 001.jpg
193138 Hellelandsgaten innsyn nabo 002.jpg
193898 Klage vedr. tilbygg og fasadeendring bolighus gnr. 46 bnr. 75 - Espen Andersen,
193899 Fotografier
194113 Merknad til nabovarsel for tiltak på gnr. 46 bnr. 75 - Hellelandsgaten 8
199510 Foto 26.09.11 gnr. 46 bnr. 75
199509 Kart gnr. 46 bnr. 75
199508 Reguleringsplan og bestemmelser
199471 Vedr. naboklager til bolig, Hellelandsgaten 8
199511 Foto 04.11.11 gnr. 46 bnr. 75

203488
Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser samt reviderte tegninger -
tilbygg og fasadeendring bolighus gnr. 46 bnr. 75, Hellelandsgaten 8

203489 Gjenpart av nabovarsel
203490 Fasadetegninger
203491 Plantegning
204130 Klage på dispensasjon for påbygg gnr. 46 bnr. 75, Hellelandsgaten 8

204682
Merknader/klage vedr. dispensasjonssøknad - tilbygg og fasadeendring bolighus 
gnr. 46 bnr. 75

206695 Søkers kommentar til nye nabomerknader gnr. 46 bnr. 75

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 15.09.2011 Espen Andersen
Søknad om rammetillatelse - tilbygg og 
fasadeendring bolighus gnr. 46 bnr. 75, 
Hellelandsgaten 8

3 I 23.09.2011 Marie Louise Mong
Klage vedr. tilbygg og fasadeendring bolighus 
gnr. 46 bnr. 75 - Espen Andersen,

4 I 30.09.2011 Hans Bernhard Ueland
Merknad til nabovarsel for tiltak på gnr. 46 bnr. 
75 - Hellelandsgaten 8

5 U 05.10.2011 Espen Andersen
Foreløpig svar - Tilbygg og fasadeendring 
bolighus gnr. 46 bnr. 75 - Espen Andersen, 
Hellelandsgaten 8

6 X 04.11.2011 Foto fra befaring 04.11.11 gnr. 46 bnr. 75
9 I 04.11.2011 Espen Andersen Vedr. naboklager til bolig, Hellelandsgaten 8

8 I 07.11.2011 Espen Andersen
Søkers kommentar til nabomerknader bolighus 
gnr. 46 bnr. 74

11 X 07.11.2011 Kart gnr. 46 bnr. 75
12 X 07.11.2011 Foto 26.09.11 gnr. 46 bnr. 75
13 X 07.11.2011 Foto 04.11.11 gnr. 46 bnr. 75

14 U 09.11.2011 Espen Andersen
Vedr. tilbygg og fasadeendring bolighus gnr. 46 
bnr. 75 - Espen Andersen, Hellelandsgaten 8

10 X 09.11.2011 Reguleringsplan og bestemmelser

15 I 29.11.2011 Espen Andersen

Søknad om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelser samt reviderte 
tegninger - tilbygg og fasadeendring bolighus 
gnr. 46 bnr. 75, Hellelandsgaten 8
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16 I 05.12.2011 Hans Bernhard Ueland
Klage på dispensasjon for påbygg gnr. 46 bnr. 
75, Hellelandsgaten 8

17 I 09.12.2011 Marie Louise Mong
Merknader/klage vedr. dispensasjonssøknad -
tilbygg og fasadeendring bolighus gnr. 46 bnr. 75

18 I 30.12.2011 Espen Andersen
Søkers kommentar til nye nabomerknader gnr. 
46 bnr. 75

Parter i saken:
            
TIL Espen Andersen Hellelandsgaten 10 4370 EGERSUND

Hans Bernhard Ueland Hellelandsgaten 6 4370 EGERSUND
Marie Louise Mong Langgaardsgate 13 4370 EGERSUND

































Internt notat
  

  

Innsyn nabo - Tilbygg og fasadeendring bolighus gnr. 46 bnr. 75 - Espen 
Andersen, Hellelandsgaten 8

Vår ref.: 11/25959 / 11/1930 / GBR-46/75, FA-L42 Dato: 27.09.2011

Saksbehandler: Jarle Valle Telefon: 51 46 83 20 Mobiltelefon:   

E-post: jarle.valle@eigersund.kommune.no

Fotografier tatt på naboeiendommen – Hellelandsgaten 6 (gnr. 46 bnr. 529) -  mandag 
26.09.11.

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Dok.nr Tittel på vedlegg
193137 Hellelandsgaten innsyn nabo 001.jpg
193138 Hellelandsgaten innsyn nabo 002.jpg

































































Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 28.12.2011
Arkiv: :GBR-13/1250, 
FA-L42
Arkivsaksnr.:
10/899
Journalpostløpenr.:
11/32927

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

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Tom Grøsfjell
Rådgiver
51 46 83 25
tom.groesfjell@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
011/12 Planteknisk utvalg 17.01.2012

Klage - Pålegg om retting/overtredelsesgebyr - Ulovlig 
disponering parkeringsplasser gnr. 13 bnr. 1250. Desconda 
AS.
  
Sammendrag:
Miljøstyret ga den 10.06.97 som sak 68/97 byggetillatelse til tilbygg/nybygg på eiendommen 
gnr. 13 bnr. 1250. Det ble satt som vilkår for byggetillatelsen at det ble bygget 36 
parkeringsplasser under tilbygget mot sørvest.
Eigersund kommune mottok den 15.04.10 en henvendelse fra Jarle Skadberg hvor det ble 
hevdet at parkeringsplasser i kjeller på eiendommen gnr. 13 bnr. 1250 ikke ble brukt i 
henhold til vilkår satt i sak 68/97.
Det synes ikke å være omstridt at flere parkeringsplasser faktisk er solgt til bedrifter og 
enkeltpersoner som ikke har annen tilknytning til eiendommen.
Miljøutvalget fattet den 20.09.11 som sak M-164/11 vedtak om varsel om pålegg om retting 
og overtredelsesgebyr.
Advokatfirma Wikborg Rein har på vegne av Desconda AS kommentert varselet i skriv av 
28.10.11
Endelig vedtak om pålegg om retting og overtredelsesgebyr i tråd med Miljøutvalgets vedtak 
ble fattet av byggesakssjefen den 31.10.11 som sak BMD 455/11.
Advokatfirma Wikborg Rein har på vegne av Desconda AS påklaget byggesakssjefens 
vedtak i skriv datert 23.11.11.

Saksgang:
Planteknisk kan oppheve, omgjøre eller opprettholde byggesakssjefens vedtak. Dersom 
byggesakssjefens vedtak opprettholdes oversendes saken til Fylkesmannen i Rogaland for 
avgjørelse.

Rådmannens forslag til vedtak 28.12.2011:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert innkommet klage fra Wikborg Rein datert 23.11.11, men 
kan ikke se at det foreligger nye momenter som ikke var kjent og vurdert i byggesakssjefens 
vedtak av 31.10.11 som sak BMD 455/11.

Vedtak om pålegg om retting og overtredelsesgebyr av 31.10.11 opprettholdes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 34.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Miljøutvalget fattet følgende vedtak den 20.09.11 som sak M-164/11:
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Miljøutvalget finner at bygning på eiendommen gnr. 13 bnr. 1250 brukes i strid med 
byggetillatelse av 10.06.97 som sak 68/97 idet vilkår for parkeringsdekning ikke oppfylles.

Intensjonen med vilkåret er å demme opp for den utvidede parkeringsbelastningen på 
offentlige parkeringsplassen bygningen medfører. Da parkeringsplasser er solgt til andre enn 
brukere av bygningen, er bruken i strid med byggetillatelsen og følgelig i strid med plan- og 
bygningslovens § 20-1.

På slik bakgrunn varsles den ansvarlige, Desconda AS, om at foretaket vil bli ilagt pålegg om 
å rette forholdet innen 8 uker etter endelig vedtak foreligger, jamfør plan- og bygningslovens § 
32-3. 

Dersom pålegget ikke etterkommes innen fristen vil det påløpe dagmulkt på kr. 350,- inntil 
forholdet er rettet. 

Pålegget vil kunne følges opp med forelegg som kan få virkning som rettskraftig dom.

Da Desconda AS bruker bygget i strid med vilkårene i byggetillatelsen, vil kommunen videre 
ilegge overtredelsesgebyr i henhold til plan- og bygningslovens § 32-8 (1) 
bokstav b. 

I tråd med byggesaksforskriftens § 16-1 (1) bokstav b, nr. 1, settes gebyrets størrelse til kr. 
10.000,-. Det er her særlig vektlagt at overtredelsen er gjort i vinnings hensikt.

Eventuelle kommentarer bes mottatt innen 3 uker etter foretaket er gjort kjent med varselet.

Vedtaket er enstemmig.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Miljøstyrets vedtak om byggetillatelse av 10.06.97 ble gitt på bakgrunn av dagjeldende 
reguleringsplan for Egersund Torg m.m., vedtatt av kommunestyret 18.03.91.
Det fremgår i planens § 3.A.2:
Det skal være oppstillingsplass for en bil pr. 50 m² nytt bruksareal (BRA). I stedet for 
biloppstillingsplasser på egen grunn eller på felles areal, skal det innbetales til kommunen ett beløp pr. 
biloppstillingsplass.
Beløpets størrelse er fastsatt ved til en hver tid gjeldende vedtekt til PBL’s § 69.4.

Det ble ved behandling av varsel om pålegg om retting opplyst at gjeldende reguleringsplan 
var reguleringsplan for Egersund sentrum. Dette stemmer ikke, men en anser ikke denne 
feilen for å ha innvirket på vedtaket da ovennevnte bestemmelse er videreført uten endringer 
i gjeldende reguleringsplan.

Saksbehandlers vurderinger:
Vedrørende punkt 1 i klagen - Innledning
Wikborg Rein har i sin klage datert 23.11.11 anført at kommunen ikke har hjemmel til å 
ilegge det pålegget om retting og overtredelsesgebyr som er vedtatt. Videre anføres det at 
det foreligger saksbehandlingsfeil i form av manglende opplysning av saken og begrunnelse 
for vedtaket.

Begrunnelsen for disse anførslene er for det meste allerede belyst og vurdert, enten i 
saksfremlegget til varsel om pålegg, vedtatt av miljøutvalget den 20.09.11 som sak M-
164/11, eller i selve pålegget, vedtatt av byggesakssjefen som sak BMD 455/11 den 
31.10.11. Rådmannen vil i det følgende omtale klagers anførsler i den grad de ikke allerede 
er omtalt i ovennevnte vedtak.

Vedrørende punkt 2 i klagen – Bruken er ikke i strid med byggetillatelsen
Klager viser til at salg av parkeringsplasser ikke er en bruksendring i lovens forstand. 
Rådmannen kan ikke se at overtredelse i form av ulovlig bruk nødvendigvis må være en 
bruksendring i lovens forstand.
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Kjernen i saken er at vilkår for byggetillatelse etter dagjeldende plan- og bygningslovens § 93 
er gitt med bakgrunn i vedtatt reguleringsplan som krever at tiltaket har en parkeringsdekning
på minst 35 parkeringsplasser. Kravet om parkeringsdekning er en kontinuerlig materiell 
betingelse for tillatelsen. Det vil her være mer naturlig å se bruken i sammenheng med § 69 i 
plan- og bygningsloven av 1985 om krav til tilfredsstillende areal for parkering av biler ut fra 
tiltakets funksjon. Dette synet støttes av 2.ledd i dagjeldende reguleringsplan for Egersund 
Torg m.m. hvor det henvises til plan- og bygningslovens § 69.

Klager anfører at Desconda har tilfredsstilt formålet med opparbeidelse av parkeringsplasser 
ved at ”andre med parkeringsbehov i sentrum” fikk kjøpe parkeringsplasser. Det synes noe 
uklart hvordan klager mener dette kan tilfredsstille formålet. Enhver som har kjøpt 
parkeringsplass i bygget vil naturligvis ha et visst parkeringsbehov, men behovet varierer ut 
fra om det er kunder til forretninger i området, innehavere av forretninger eller 
hjemmelshavere i området. En viser igjen til kommunens fortolkning av formålet til vilkåret, 
og mener at krav til parkeringsdekning ikke er oppfylt så lenge en bruker av bygget må 
belaste offentlig parkering selv om en parkeringsplass i bygget skulle være ledig.

Klager viser videre til telefonisk kontakt med daværende byggesakssjef Helge Waage som 
opplyser at salg eller utleie av parkeringsplasser ”ikke var noe tema” på det tidspunkt 
tillatelsen ble gitt. Byggesakssjefen opplyser til saksbehandler i møte 22.12.11 at spørsmålet 
ikke var et tema fordi spørsmålet aldri har vært reist før. Vilkåret om opparbeidelse av 
parkeringsplasser er selvforklarende og dersom intensjonen til Desconda var å selge 
parkeringsplassene, ville det vært naturlig at foretaket selv omtalte temaet.

Rådmannen mener at klagers forståelse av vilkåret om parkeringsdekning gjør vilkåret i seg 
selv overflødig. Dersom kravet om parkeringsdekning ikke skal være knyttet til bruken av 
bygningen, ville kravet følgelig vært et ugyldig inngrep i tiltakshavers rettssfære.
Opparbeidelse av parkeringsplasser medfører en betydelig merkostnad i et prosjekt, og vil 
bare være saklig begrunnet når en ser kravet i sammenheng med plan- og bygningslovens 
krav om tilfredsstillende parkeringsareal ut fra tiltakets funksjon. 

Ved å selge parkeringsplassene kan ikke tiltakshaver anses for å ha ”besørget avlastning av 
parkeringsarealer i sentrum ved opparbeidelse av parkeringsplasser på egen grunn”. Det er 
snarere det motsatte som er tilfelle. Merbelastningen av tiltaket er gjennom den vedtatte 
reguleringsplanen beregnet til 35 parkeringsplasser. Når parkeringsplassene forbeholdes 
enkelte personer/selskaper vil offentlige plasser selvfølgelig belastes mer enn forutsatt av 
plan- og bygningsmyndighetene.

Vedrørende punkt 3 i klagen – Kommunens kunnskap
Det er korrekt som klager anfører at kommunen tidligere har godtatt at to av plassene i 
garasjeanlegget har kunnet oppfylle krav om parkering for et annet bygg (Sandakergaten 5). 
I denne saken ble de to plassene frikjøpt etter krav fra kommunen. Vedtaket ble ikke 
påklaget og foretaket har altså hatt forståelse og kjennskap til hvordan kommunen fortolker 
vilkåret om parkeringsdekning. En kan ikke se at den foreliggende saken stiller seg 
annerledes, bortsett fra det rent faktiske at det er snakk om større beløp her.

Rådmannen kan ikke se at kommunens lokalitet kan tillegges vekt med hensyn til kunnskap 
om salg av parkeringsplasser. Dette er heller ikke begrunnet av klager. 
Parkeringssituasjonen i Egersund sentrum er kaotisk, og kommunen har ingen praktiske 
muligheter til å sjekke hvem som parkerer på de respektive plassene.

Det vises videre til at Glassmagasinet ANS v/ Thor Øgrey opplyste i skriv av 14.10.04 i 
anledning sin søknad om tilbygg, at han hadde kjøpt to parkeringsplasser i Desconda-
bygget. Dette ble ikke godkjent av byggesakssjefen da plassene ikke var frikjøpt av 
Desconda. Kommunen har, som klager korrekt anfører, bare en begrenset adgang av å 
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forfølge privatrettslige forhold. I denne saken var Desconda en tredjepart som det ikke ville 
vært naturlig å kontakte vedrørende Øgreys søknad om tilbygg. Kommunen har slått seg til 
ro med at transaksjonen ikke er gyldig ut fra plan- og bygningsloven og formodentlig antatt at 
partene hevet kjøpet eller lignende seg i mellom.

Vedrørende punkt 4 i klagen - Inngrepet
Rådmannen anser det for klart nok hvordan Desconda skal kunne rette overtredelsen av 
plan- og bygningsloven. Så snart brukerne av bygget selv disponerer parkeringsplassene, vil 
bruken av bygget være i tråd med byggetillatelsen. Rådmannen kjenner til at flere av 
personene og selskapene som fremgår av den udaterte listen over disponenter av 
parkeringsplassene, er nærstående til styremedlemmer i Desconda, eller selskaper som 
inngår i styremedlemmenes investeringssfære. Ved å overlate til foretaket selv hvordan det 
skal få rettet forholdet, har kommunen åpnet for at foretaket kan finne den rimeligste 
løsningen på problemet. Det kan i alle tilfelle ikke herske tvil om hvordan Desconda kan rette 
forholdet. 

Videre kan det ikke være grunnlag for å si at Desconda ved gjen- eller frikjøp av 
parkeringsplasser må oppfylle vilkåret om parkeringsdekning to ganger. En viser her til at 
kravet om parkeringsdekning er kontinuerlig, og dermed ikke er oppfylt i det hele tatt før det 
er brukerne av bygget som disponerer plassene.

Vedrørende punkt 5 i klagen – Nærmere om saksbehandlingen
Advokat Stokkeland har oversendt en liste som viser disponenter, men kommunen har ikke 
inngående kjennskap til hvilke disponenter som er brukere av bygget. I skriv av 18.10.10 har 
advokat Stokkeland unnlat å redegjøre for etterspurte opplysninger om dette. En har derfor 
oppfattet foretaket som uvillig til å gi fullstendige opplysninger til kommunen. Kommunen har 
ikke tilgang til opplysninger om hvem som leier i bygget, og heller ikke hvem som eier hvilke 
biler. 

Selve overtredelsen i seg selv har klar nok. Slikt gebyr kan ilegges både forsettlig og 
uaktsom adferd. At Desconda ikke forsettlig har overtrådt plan- og bygningsloven er for så 
vidt ikke relevant, men kan ha betydning for utmålingen av gebyret. Vinnings hensikt er bare 
et moment i utmålingen av beløpet for overtredelsesgebyret. Det vil også være naturlig at 
verdien av overtredelsen taler for et såpass høyt beløp som kr. 10.000,-.

Uttalelsen på side 2 i vedtaket hvor det fremgår at i medhold av delegert fullmakt, 
”godkjennes søknaden på følgende vilkår” er en trykkfeil og har ingen betydning for vedtaket. 
Uttalelsen skal leses som ”… fattes følgende vedtak”. 

Vedrørende punkt 6 i klagen – Oppsettende virkning
Vedrørende anmodning om oppsettende virkning har ikke rådmannen innvendinger til å 
utsette inndrivelsen av dagmulkter til Fylkesmannen har vurdert saken. Rådmannen er enig 
med klager at rettingen omhandler et betydelig beløp samtidig som det ulovlige forholdet ikke 
fremstår som kritisk eller på annen måte til fare for skade på person eller eiendom.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler Planteknisk utvalg å opprettholde byggesakssjefens vedtak BMD 
455/11 av 31.10.11 om pålegg om retting og overtredelsesgebyr.

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen som har innvirkning på vedtaket.
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~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har vurdert innkommet klage fra Wikborg Rein datert 23.11.11 og har 
funnet at byggesakssjefens vedtak BMD 455/11 av 31.10.11 om pålegg om retting om 
overtredelsesgebyr oppheves.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 34.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
189440 Varsel om pålegg - Ulovlig disponering parkeringsplasser gnr. 13 bnr. 1250
122204 Oversikt parkeringsplasser
122205 Situasjonskart
189908 Miljøstyrets vedtak 68/97
202001 20111123012812585.pdf

198221
Pålegg om retting og overtredelsesgebyr - Ulovlig disponering parkeringsplasser gnr. 
13 bnr. 1250

198192
Kommentarer til varsel om pålegg om retting og overtredelsesgebyr for disponering 
av parkeringsplaser

206434 Reguleringsplan for Egersund Torg med bestemmelser

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

11 X 23.04.2010 Anmeldelse av eiendomsbedrageri

1 I 26.04.2010
Ingeniørfirma Jarle E.R. 
Skadberg as

Anmeldelse av eiendomsbedrageri - kopi av brev 
til politiet

2 I 26.04.2010
Ingeniørfirma Jarle E.R. 
Skadberg as

Leilighetseierne i Sameiet Desconda  ber om at 
eiendomsbedrageri  gnr. 13 bnr. 1250 
etterforskes og påtales

3 I 26.04.2010
Ingeniørfirma Jarle E.R. 
Skadberg as

Parkeringsplasser til leiligheter gnr. 13 bnr. 1250 
- krav i forbindelse med byggetillatelse

4 I 26.04.2010
Ingeniørfirma Jarle E.R. 
Skadberg as

Underlagsdokument til sak på gnr. 13 bnr. 1250 -
eiendomsbedrageri

5 U 28.04.2010 Desconda AS
Vedrørende disponering av parkeringsplasser 
gnr. 13 bnr. 1250 - Desconda AS

7 I 03.05.2010 Asbjørn Stokkeland Vedr. brev om parkeringsplasser, Desconda as

8 U 03.05.2010
Advokat Asbjørn 
Stokkeland

Vedr. ulovlig disponering parkeringsplasser gnr. 
13 bnr. 1250

6 I 03.05.2010
Ingeniørfirma Jarle E.R. 
Skadberg as

Vedr. parkeringsplasser - Aftenbladet 03.05.10

9 I 05.05.2010
Advokat Asbjørn 
Stokkeland

Vedr. disponering av parkeringsplasser gnr. 13 
bnr. 1250 - Desconda AS

12 X 10.09.2010 Ang Desconda
13 X 10.09.2010 VS: Desconda As - eiendomsjuks
14 X 10.09.2010 VS: Desconda As eiendomsjuks
15 X 10.09.2010 VS: Desconda As eiendomsjuks
16 X 10.09.2010 VS: Desconda As eiendomsjuks
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17 X 10.09.2010 VS: Parkeringsplasser Discondabygget

10 U 14.09.2010

Anne M L og Thor 
Martin Pettersen; 
Edith Marie Dahl; 
Gudny Lillian Hovland; 
Kari og Tonning 
Buerskog; 
Ingeniørfirma Jarle E.R. 
Skadberg as

Vedørende  disponering parkeringsplasser gnr. 
13 bnr. 1250

18 X 20.09.2010
Sameiet garasjeanlegg Desconda vs. 
anleggseiendom

19 X 11.10.2010 Desconda & Cos sameie - parkeringsplasser
20 X 13.10.2010 Revisjonsuttalelse

46 I 18.10.2010
Advokat Asbjørn 
Stokkeland

Vedr. parkeringsplasser  gnr. 13 bnr. 1250

35 I 18.10.2010
Advokat Asbjørn 
Stokkeland

Vedr. parkeringsplasser gnr. 13 bnr. 1250

21 X 05.11.2010 Desconda & Co. - avgifter
22 X 03.01.2011 Tore L. Oliversen Vedrørende parkeringsplasser Desconda

23 I 13.01.2011
Advokatene Tengs -
Pedersen m.fl.

Eigersund kommune - Desconda AS - sak vedr. 
parkeringsplasser - Jernbaneveien 5

24 I 14.01.2011

Jarle E.R. Skadberg; 
Martha og Thor Martin 
Pettersen; 
Kari og Tonning 
Buerskog; 
Gudny S. Hovland; 
Edith Marie Dahl

Parkeringsforhold sentrumskvartalet

25 X 26.01.2011 Tilbakemelding økonomisjef

26 X 27.01.2011 Tom Grøsfjell
Tilbakemelding tidligere byggesakssjef vedr. 
Descondabygget gnr. 13 bnr. 1250

27 X 27.01.2011 Tom Grøsfjell
Møtereferat og oppfølgning Desconda-saken gnr. 
13 bnr. 1250

28 I 25.05.2011 Adv.Kjell Holst Sæther Parkeringssak vedr. Desconda AS
29 I 07.07.2011 Adv.Kjell Holst Sæther Parkeringssak - krav om erstatning m.v.

30 I 12.08.2011 Adv.Kjell Holst Sæther
Parkeringssak - fornyet vurdering særlig av 
rettslig karakter

31 I 26.08.2011 Adv. Kjell Holst Sæther
Varsel overfor Desconda as - retting av tiltak 
angående parkeringsanlegg m.v.

32 U 01.09.2011
Advokat Asbjørn 
Stokkeland

Vedrørende Desconda - parkering gnr. 13 bnr. 
1250

34 I 01.09.2011
Sørensen og Skjerfås 
DA Advokatene 
Stokkeland

Vedr. Eigersund kommune, Desconda AS -
merknader til brev av 25.08.11

37 X 05.09.2011 Utsnitt reguleringsplan og bestemmelser
36 X 05.09.2011 Miljøstyrets vedtak 68/97

38 I 12.09.2011 Adv. Kjell Holst Sæther
Vedr. Desconda - retting av tiltak ang.
parkeringsanlegg mv

39 U 28.09.2011 Desconda AS
Oversendelse av vedtak/ varsel om pålegg og 
overtredelsesgebyr - Ulovlig disponering 
parkeringsplasser gnr. 13 bnr. 1250 - Desconda

40 I 03.10.2011
Ingeniørfirma Jarle E.R. 
Skadberg as

Vedr. parkeringsplasser gnr. 13 bnr. 1250

41 U 21.10.2011
Jarle Valle; 
Advokat Stokkeland

Garasjeanlegget - Desconda gnr. 13 bnr. 1250
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42 I 28.10.2011 Wikborg Rein
Kommentarer til varsel om pålegg om retting og 
overtredelsesgebyr for disponering av 
parkeringsplaser

43 U 31.10.2011 Desconda AS
Pålegg om retting og overtredelsesgebyr - Ulovlig 
disponering parkeringsplasser gnr. 13 bnr. 1250

44 I 23.11.2011 Wikborg Rein
Klage over vedtak av Eigersund komme til 
Fylkesmannen i Rogaland [WSWR-
LEGAL.FID597853]

47 X 28.12.2011
Reguleringsplan for Egersund Torg med 
bestemmelser

Parter i saken:
            

Advokat Asbjørn 
Stokkeland

Pb. 264 4379 EGERSUND

Anne M L og Thor 
Martin Pettersen

Arenessmauet 3 4370 EGERSUND

Desconda AS Postboks 260 4379 EGERSUND
Edith Marie Dahl Arenessmauet 5 4370 EGERSUND
Gudny Lillian Hovland Arenessmauet 9 4370 EGERSUND
Ingeniørfirma Jarle E.R. 
Skadberg as

Arenessmauet 11 4370 EGERSUND

Kari og Tonning 
Buerskog

Arenessmauet 7 4370 EGERSUND

Wikborg Rein Postboks 1233 
Sentrum

5811 BERGEN
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 08.09.2011
Arkiv: :GBR-13/1250, 
FA-L42
Arkivsaksnr.:
10/899
Journalpostløpenr.:
11/23750

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

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Tom Grøsfjell
Rådgiver
51 46 83 25
tom.groesfjell@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
164/11 Miljøutvalget 20.09.2011

Varsel om pålegg - Ulovlig disponering parkeringsplasser 
gnr. 13 bnr. 1250
  

Sammendrag:
Miljøstyret ga den 10.06.97 som sak 68/97 byggetillatelse til tilbygg/nybygg på eiendommen 
gnr. 13 bnr. 1250. Det ble satt som vilkår for byggetillatelsen at det ble bygget 36 
parkeringsplasser under tilbygget mot sørvest.
Eigersund kommune mottok den 15.04.10 en henvendelse fra Jarle Skadberg hvor det ble 
hevdet at parkeringsplasser i kjeller på eiendommen gnr. 13 bnr. 1250 ikke ble brukt i 
henhold til vilkår satt i sak 68/97.
Det synes ikke å være omstridt at flere parkeringsplasser faktisk er solgt til bedrifter og 
enkeltpersoner som ikke har annen tilknytning til eiendommen.

Saksgang:
Miljøutvalget bestemmer videre saksgang. Et eventuelt pålegg må forhåndsvarsles før 
endelig vedtak treffes.

Rådmannens forslag til vedtak 08.09.2011:
Miljøutvalget finner at bygning på eiendommen gnr. 13 bnr. 1250 brukes i strid med 
byggetillatelse av 10.06.97 som sak 68/97 idet vilkår for parkeringsdekning ikke oppfylles.

Intensjonen med vilkåret er å demme opp for den utvidede parkeringsbelastningen på 
offentlige parkeringsplassen bygningen medfører. Da parkeringsplasser er solgt til andre enn 
brukere av bygningen, er bruken i strid med byggetillatelsen og følgelig i strid med plan- og 
bygningslovens § 20-1.

På slik bakgrunn varsles den ansvarlige, Desconda AS, om at foretaket vil bli ilagt pålegg om 
å rette forholdet innen 8 uker etter endelig vedtak foreligger, jamfør plan- og bygningslovens 
§ 32-3. 

Dersom pålegget ikke etterkommes innen fristen vil det påløpe dagmulkt på kr. 350,- inntil 
forholdet er rettet. 

Pålegget vil kunne følges opp med forelegg som kan få virkning som rettskraftig dom.

Da Desconda AS bruker bygget i strid med vilkårene i byggetillatelsen, vil kommunen videre 
ilegge overtredelsesgebyr i henhold til plan- og bygningslovens § 32-8 (1) bokstav b. 

I tråd med byggesaksforskriftens § 16-1 (1) bokstav b, nr. 1, settes gebyrets størrelse til kr. 
10.000,-. Det er her særlig vektlagt at overtredelsen er gjort i vinnings hensikt.
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Eventuelle kommentarer bes mottatt innen 3 uker etter foretaket er gjort kjent med varselet.

20.09.2011 Miljøutvalget

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

M-164/11 Vedtak:

Miljøutvalget finner at bygning på eiendommen gnr. 13 bnr. 1250 brukes i strid med 
byggetillatelse av 10.06.97 som sak 68/97 idet vilkår for parkeringsdekning ikke 
oppfylles.

Intensjonen med vilkåret er å demme opp for den utvidede parkeringsbelastningen på 
offentlige parkeringsplassen bygningen medfører. Da parkeringsplasser er solgt til 
andre enn brukere av bygningen, er bruken i strid med byggetillatelsen og følgelig i 
strid med plan- og bygningslovens § 20-1.

På slik bakgrunn varsles den ansvarlige, Desconda AS, om at foretaket vil bli ilagt 
pålegg om å rette forholdet innen 8 uker etter endelig vedtak foreligger, jamfør plan-
og bygningslovens § 32-3. 

Dersom pålegget ikke etterkommes innen fristen vil det påløpe dagmulkt på kr. 350,-
inntil forholdet er rettet. 

Pålegget vil kunne følges opp med forelegg som kan få virkning som rettskraftig dom.

Da Desconda AS bruker bygget i strid med vilkårene i byggetillatelsen, vil kommunen 
videre ilegge overtredelsesgebyr i henhold til plan- og bygningslovens § 32-8 (1) 
bokstav b. 

I tråd med byggesaksforskriftens § 16-1 (1) bokstav b, nr. 1, settes gebyrets størrelse 
til kr. 10.000,-. Det er her særlig vektlagt at overtredelsen er gjort i vinnings hensikt.

Eventuelle kommentarer bes mottatt innen 3 uker etter foretaket er gjort kjent med 
varselet.

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Miljøstyret fattet følgende vedtak den 10.06.97 som sak 68/97:

1. a. Miljøstyret finner i medhold av pbl § 7 å kunne gi dispensasjon for oppføring av del av 
tilbygg i 4 etasjer som omsøkt.
Dette med henvisning til at oppbygget er et arkitektonisk element med formuttrykk som er 
tilpasset nybygget og eksisterende bygg, og som vil medvirke til å bryte opp en lang 
fasade og gi bygget et variert og helhetlig uttrykk i seg selv og tilpasset omgivelsene. 
Oppbygging av rom for tekniske installasjoner på tak er også en vanlig løsning på slike 
bygg. Leilighetens gode utsikt vil dessuten ikke bli redusert i så vesentlig at dette kan 
vektlegges sterkere enn de grunner som taler for å gi dispensasjon. 
Protesten tas derfor ikke til følge.
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b. Det gis medhold av § 7 dispensasjon for utførelse i BBK 2 og 3 som omsøkt: Dette med 
henvisning til de kompenserende tiltak som vil bli foretatt, jfr. sakskommentar ovenfor.

c. Det gis i medhold av § 7 dispensasjon for bygging av vinterhage i 3. etasje som omsøkt 
på vilkår av at seksjonering ikke brytes. Tak må derfor utføres som branndekke med A120 
konstruksjon som bæres av konstruksjon i samme klasse.

2. Miljøstyret anbefaler at søknad om fritak for bygging av tilfluktsrom imøtekommes. 
Byggearbeid må ikke igangsettes før søknad om fritak er forelagt og godkjent av 
sivilforsvarskretsen/ fylkesmannen, og vilkår for fritak er imøtekommet.

3. Plan- og bygningsloven med forskrifter må nøye følges.

4. Planene skal forelegges arbeidstilsynet for godkjenning før byggearbeid igangsettes.

5. Planer for areal hvor det skal omsettes næringsmidler skal forelegges helsemyndighetene 
v/næringsmiddeltilsynet for godkjenning før innredningsarbeid igangsettes.

6. Statiske beregninger for byggets bærekonstruksjon utarbeid av fagkyndige skal foreligge 
før arbeid igangsettes, jfr. BF kap. 14:11.

7. Heis skal anmeldes særskilt før byggearbeid igangsettes.

8. Markering av rømningsveger og montering av slokningsredskap må skje etter 
bestemmelsene i BF. Plassering må avklares i samråd med brannmesteren før 
byggearbeid igangsettes.

9. Rømningsveg fra 3. etasje i leilighet A, B, E og F må sikres gjennom luke i altandekke til 
underliggende altan, jfr. BF kap. 31:3.

10. Eksisterende åpninger i 1. og 2. etasje mot nordvest i DnB-bygget må igjenmures for at 
vegg skal tilfredsstille krav til brannmur A120.

11. Vegger i frittliggende boder i 3. etasje mot nordvest og nordøst må utføres i A60 
konstruksjon.

12. Nybygget utløser krav om 35 p-plasser. 8 av plassene skal reserveres for nye leiligheter.
Miljøstyret anbefaler at det bygges 35 parkeringsplasser til bygget.
Dersom løsning med 25 p-plasser velges må det innbetales til kommunens 
parkeringsfond kr. 18.720 x 10 = kr. 187.200, før bygget tas i bruk.

13. Tekniske planer for istandsetting av gateareal utenfor bygget må forelegges kommunen 
v/miljøavdelingen for godkjenning, før byggearbeid igangsettes, jfr. pbl. § 67.1, 
reguleringsplan og kommunens retningslinjer for opparbeidelse.

14. Godkjent ansvarshavende må foreligge før byggearbeid igangsettes.

15. Bygningskontrollen skal varsles før byggearbeid igangsettes.

Kommunestyret vedtok følgende vedtak som sak KS-008/09 den 09.03.09:
1. Kommunestyret tar parkeringsutredning for Egersund sentrum til orientering. 

Følgende legges til grunn for videre utvikling av parkeringstilbudet:

1-1 Gruset I og Gruset II blir prioritert og det skal arbeides videre med sikte på å etablere mellom 
150-200 nye langtidsparkeringsplasser. Viktige siktsoner fra Jernbaneveien skal søkes 
ivaretatt.

1-2 En er positiv til at det kan etableres en privat parkeringsløsning i form av et mindre 
parkeringshus ved Havnebygget (Varbergsiden). Det må sikres at landskapshensyn og 
estetikk i forhold til friområdet på Varberg blir ivaretatt. 

1-3 Endelig vurdering herunder omfang, og etablering av parkeringsdekke under Areneset 
avventes til en får vedtatt ny sentrumsplan og må sees i sammenheng med etablering av ny 
bygningsmasse/infrastruktur i området. Denne skal forbeholdes korttidsplasser.

1-4 Organisering endres ikke på det nåværende tidspunkt.
1-5 Det avsettes et antall for el-biler med strømuttak i forbindelse med videre detaljplanlegging.
1-6 Kommunestyret ber om en sak på parkeringskontroll for Eigersund kommune innen 01.06.09
1-7 Ved revisjon av kommuneplanen, evt. Ved utarbeidelse av kommunal

planstrategi, skal parkering være et tema og sees i sammenheng med den
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øvrige samferdselspolitikken, herunder miljø- og klimautfordringene knyttet
til denne.

Kommunestyret vedtar:
2-1 Frikjøpsbeløpet settes til 150.000,- pr. parkeringsplass beløpet indeksreguleres.
2-2 Følgende veiledende fastnorm for parkering blir lagt til grunn, med 1 parkeringsplass per 50 

m2 BRA for alle formål unntatt bolig, med krav knyttet til bolig på minimum 1,25 i sentrum. Det 
tillates ikke frikjøp for boliger. Endelige krav til parkering må skje i den enkelte reguleringsplan. 

2-3 I sentrum skal 5% av parkeringsplassene være merket for HC jfr. norm.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Jarle Skadberg hevder blant annet i skriv datert 15.04.11
Også Eigersund kommune er så langt vi kan se blitt bedratt, både vedr. dokumentforhold, 
godkjenninger og unndragelse av avgifter anslått til over kr. 200.000. Skatteforhold for verdier på 
minst kr. 3 mill. knyttet til skattepliktig eiendomshandel bør også undersøkes.

Det vises videre til at tiltakshaver og hjemmelshaver Desconda AS skal ha solgt flere 
parkeringsplasser til enkeltpersoner og bedrifter som ikke har annen/fast tilknytning til 
bygningen.

Kommunen har ifølge plan- og bygningslovens § 32-1 plikt til å forfølge overtredelser av 
bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven. Byggesakssjefen ba i den anledning om 
tiltakshavers kommentarer til henvendelsen fra Jarle Skadberg i skriv datert 28.04.10.

Advokat Stokkeland svarer på vegne av Desconda AS følgende i skriv datert 05.05.10:
Vedlagt følger to bilag. Det ene (et A4-ark) har en oversikt over hvem som disponerer de aktuelle 
parkeringsplasser. Vær oppmerksom på at parkeringsplassene er nummerert – og at denne 
nummereringen ikke er identisk med seksjonsnummereringen. Det synes som om en del av feilene/ 
misforståelsene i henvendelsen fra Jarle Skadberg har forankring i at han ikke har oppfanget denne 
nyansen.

For oversiktens del vedlegges også et kartblad (A3), der nummereringen også er tegnet inn. 
Parkeringsplassene er da merket av med de tallene som er røde.

Det fremgår av den mottatte oversikten at flere av parkeringsplassene disponeres av 
bedrifter og enkeltpersoner som ikke har annen/ fast tilknytning til eiendommen.

I e-post datert 18.10.10 til adv. Asbjørn Stokkeland skriver saksbehandler:
Tilbygget ble tillatt oppført med vilkår om opparbeidelse av 35 parkeringsplassene. Dette vilkåret er 
ment å dempe belastningen på offentlige parkeringsplasser et tilbygg av en slik størrelse antas å 
medføre.

Dersom andre enn brukerne (ansatte, boligeiere og kunder) av bygget skal disponere disse plassene, 
skal hver enkelt plass frikjøpes av kommunen.

Ifølge kommunalt arkiv har Desconda frikjøpt 2 plasser som skal benyttes av Sandakergaten 5, gbr 
13/1550 i tillegg til den overskytende 36. parkeringsplassen. 

Dette betyr at 33 plasser skal disponeres av brukerne av bygget, slik dette er forutsatt i 
byggetillatelsen.

Det er dette kommunen ønsker en redegjørelse/bekreftelse på.

Til dette svarer adv. Stokkeland i e-post av 18.10.10:
De starter Deres mail med å fortolke byggetillatelsen.

Deres fortolkning synes feil. Utbygger fikk krav om enten å bygge 35 plasser – eller frikjøp.

Man bygget 36 plasser – og dermed var vilkårene oppfylt.

Dersom kommunen den gang hadde ment at det skulle betales for (frikjøpes) 33 plasser – ville 
selvsagt et slikt krav vært fremmet.
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Den omstendighet at et slikt krav ikke er presentert, underbygger riktigheten av min utlegning.

Etter lov om foreldelse av fordringer – er den alminnelige foreldelsesfristen tre år.

Dersom en rent teoretisk legger til grunn at kommunen likevel fikk et slikt krav ved byggingen for over 
10 år siden – (slik De framholder i Deres mail) – ville dette helt åpenbart være foreldet nå.

Jeg ser derfor ingen hensikt i å bruke mer tid på dette spørsmålet.

Kommuneadvokat Kjell Holst Sæther har i skriv datert 25.08.11 til advokat Asbjørn 
Stokkeland gjort rede for sin vurdering av forholdet. Det konkluderes på følgende måte:
Det ser altså ut til at spørsmålet om foreldelse ikke synes å være relevant i dette tilfellet så lenge den 
ulovlige tilstand ikke er rettet.

Det kan videre se ut til at man kan kreve den ulovlige tilstand rettet, både etter tidligere og nåværende 
regelverk. Videre kan det være aktuelt at man krever inn gebyr etter dagens regelverk med hensyn til 
kommunens retningslinjer for opparbeidelse m.v.

Det er heller ikke, som nevnt innledningsvis, fremkommet noen dokumentasjon for at det er inngått 
avtale som påstått med ordfører Marit Myklebust på vegne av kommunen.

Skrivet er i sin helhet vedlagt saksfremlegget.

Advokat Stokkeland svarer i skriv datert 01.09.11:
1. I brevet ”slås fast at det ikke finnes noen dokumentasjon i kommunens arkiver vedrørende påstått 
avtale som tidligere ordfører Marit Myklebust skal ha undertegnet på vegne av kommunen i denne 
sak”.

Avtaledokumentet – signer at Marit Myklebust og Desconda AS 09.11.1998 vedlegges i kopi.

Dokumentet er også tinglyst.

Som det gjentatte ganger er fremholdt fra denne side, var det i 1998 ikke anledning til å seksjonere 
underjordisk areal – slik at de enkelte kjøperne av plassene i garasjeanlegget kunne få særskilt skjøte.

Det var imidlertid et håp at loven med tiden kunne komme til å bli endret – hvorfor kommunen har 
forpliktet seg til å medvirke dersom det ”i fremtiden blir tillatt å særskilt matrikulere angjeldende 
underjordisk areal”.

2. Jeg vedlegger kopi av begjæringen om oppdeling i eierseksjoner. Det fremkommer av denne at det 
er angitt i egen liste hvem som skulle være eiere av de forskjellige seksjonene. Således ble 
kommunen den gang direkte meddelt at plassene var solgt. Sameieavtalen om garasjeanlegget 
ble også fremlagt (og av denne følger det jo direkte hvem som eier hva).

Ovenstående dokumentasjon viser derfor med all mulig tydelighet at kommunen har vært informert og 
kjent med at noen av parkeringsplassene ville bli solgt.

3. Av de totalt 35 parkeringsplassene som det er tale om – kan det under ingen omstendighet være 
diskusjon om mer enn 13 plasser. Dette fordi 22 av de 35 plassene er reservert eierne av seksjonene i 
det nye bygget (leilighetene og kontorene/ butikkene). Således koker spørsmålet etter min mening ned 
til de 13 plassene som er solgt til personer som ikke er direkte tilknyttet bygget. Det er tale om slike 
som eksempelvis Glassmagasinet Øgrey, Friestad AS – og en del andre tilstøtende næringsdrivende.

Det presiseres således at kjøperne – som følge av at de fikk plassene i hallen, fjernet sine kjøretøy fra 
Lerviken – og således frigjorde parkeringsplasser der.

Jeg finner igjen å ille understreke at salget skjedde i full forståelse med kommunen – og ingen reiste 
den gang noe spørsmål verken om dette var ulovlig – eller om det alternativt ville avstedkomme krav 
om innbetaling til parkeringsfondet. Om kommunen i så fall skulle ha hatt et krav på innbetaling til 
parkeringsfondet, må det nå være foreldet, idet foreldelsesfristen er 3 år.

4. Advokat Holst-Sæther fokuserer i sitt brev på spørsmålet om eventuelle ”retting” av ulovlig 
virksomhet. Det foreligger ingen ulovlig virksomhet – kun den virksomhet som kommunen selv har 
medvirket til og godkjent i 1998!!

Jeg presiserer også avslutningsvis at det på grunn av ønsket om å seksjonere underjordisk areal var 
vansker med å få vedlagte seksjonsbegjæring med henhørende sameievedtekter m.v. godkjent.
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Kommunen var en velvillig medspiller og veileder – til å finne den løsning som ble effektuert og 
tinglyst. Det fremstår derfor som uforståelig når det samme forhold i dag – av andre 12 år sendere skal 
benevnes som ”ulovlig”.

Saksbehandlers vurderinger:
Rådmannen stiller seg i det vesentligste bak kommuneadvokatens vurdering i skriv av 
25.08.11.

Desconda AS var tiltakshaver for utbyggingen og dermed ansvarlig for at tiltaket ble oppført i 
tråd med Miljøstyrets vedtak 68/97. Et av vilkårene var som kjent krav om opparbeiding av 
35 parkeringsplasser. Det hevdes ikke fra tiltakshavers side at disse ikke er solgt. 
Spørsmålet synes imidlertid å være hva som har vært intensjonen med vilkåret.

Rådmannens syn sammenfaller med kommuneadvokaten:
Tanken bak nevnte bestemmelse var at brukeren selv var nærmest til å opparbeide 
parkeringsplassene vedkommende hadde bruk for. Behovet for antall parkeringsplasser varierte fra en 
type virksomhet til en annen. Derfor ble det satt krav til brukeren om at han måtte opparbeide det 
antall plasser som han hadde bruk for til sin virksomhet. Parkeringsplassene skulle opparbeides på 
egen grunn da dette var mulig. Brukernes behov for parkeringsplass skulle ikke belaste strøket 
omkring. 

Krav om opparbeiding av et visst antall parkeringsplasser var et vilkår for at bygge- og 
bruksendringstillatelse kunne gis. Byggherren, her Desconda AS, fikk sette i gang ønsket tiltak mot at 
vedkommende selv ordnet det nødvendige antall parkeringsplasser. Vilkårene gjaldt selvfølgelig ikke 
bare i oppføringsfasen, men består så lenge virksomheten drives.

Dersom plassene som er beregnet til parkering blir brukt til noe annet enn parkeringsplasser – eller 
som parkeringsplasser til andre enn de som forutsettes i tillatelsen – er dette i strid med 
forutsetningene og dermed ulovlig bruk. Plassene blir imidlertid ikke offentlige, i den forstand at de blir 
tilgjengelig for alle. Byggherren kan reservere dem til sine kunders bruk.

Rådmannen mener det etter dette at disponeringen av parkeringsplassene medfører at 
bygningen blir brukt i strid med miljøstyrets vedtak 68/97 og reguleringsplan for Egersund 
sentrum.

Kommunen ble gjort oppmerksom på forholdet etter at plan- og bygningsloven av 2008 trådte 
i kraft. Selv om tiltaket ble oppført i 1997, og parkeringsplassene ifølge tiltakshaver selv solgt 
omkring 1999, er det den ulovlige bruken en ønsker å sanksjonere mot. En legger derfor til 
grunn at plan- og bygningslovens kapittel 32 om ulovlighetsoppfølgning er korrekt rettslig 
grunnlag for videre forføyning.

I henhold til plan- og bygningslovens § 32-3 kan kommunen kreve det ulovlige forholdet 
rettet.

Adv. Stokkeland anfører på vegne av Desconda AS at kommunen ikke bare visste om 
utbyggers intensjon om å selge, men også var medhjelpelig i så måte. Adv. Stokkeland har i 
den anledning lagt frem en avtale signert av daværende ordfører Marit Myklebust på vegne 
av kommunen. Det fremgår her blant annet:
I forbindelse med seksjonering av nyanlegget på gnr. 13 bnr. 1250, bekreftes herved at dersom det i 
fremtiden blir tillatt å særskilt matrikulere angjeldende underjordisk areal, vil Eigersund kommune v/ 
ordføreren medvirke til at angjeldende areal på gnr. 13 bnr. 952, matrikuleres og tillegges gnr. 13 bnr. 
1250.

Rådmannen kan ikke se at en ut fra denne avtalen kan utlede verken kommunens samtykke 
eller viten om utbyggers intensjon om å selge parkeringsplassene ut av bygget. Avtalen 
gjelder så vidt rådmannen kan forstå, avklaring av eierforholdene for eiendommen gnr. 13 



7

bnr. 952. Denne eiendommen er eid av Eigersund kommune, men underjordiske arealer er 
brukt som parkeringsanlegg for eiendommen gnr. 13 bnr. 1250.

Videre anføres det at kommunen visste om at parkeringsplassene da dette fremgår av
seksjoneringstillatelsen som ble gitt av kommunen 22.12.98. Det skal bemerkes at 
kommunen ved begjæringer om seksjonering bare skal kontrollere at det finnes 
sameievedtekter. Innholdet i vedtektene er uvedkommende for kommunen, og blir derfor ikke 
kontrollert. Rådmannen kan i alle tilfelle ikke se at det fremgår av sameievedtektene at 
parkeringsplassene skulle selges til andre enn brukere av bygget.

Videre er det viktig å bemerke seg at dokument med overskrift ”Erklæring om salg av 
parkeringsplass” er tinglyst på et senere tidspunkt (19.04.99) enn resten av bygningen
(12.01.99). Denne erklæringen fantes heller ikke i kommunens arkiver før den ble mottatt 
01.09.11. All sannsynlighet tilsier etter dette at kommunen ikke hadde kjennskap til denne 
erklæringen, og i forlengelsen; utbyggers intensjoner om å selge parkeringsplassene.

Kommunen har ingen befatning med tinglysing av nye sameievedtekter eller andre 
erklæringer på eiendommen i etterkant.

På bakgrunn av dette bør kommunen kreve forholdet rettet. Parkeringsdekningen i Egersund 
sentrum er dårlig, og de offentlige parkeringsanleggene blir fylt opp daglig. 

En gjør oppmerksom på at retting av forholdet kan bety både at Desconda AS kjøper tilbake 
plassene og lar brukerne av bygget benytte plassene, samt at de aktuelle 
parkeringsplassene blir frikjøpt i tråd med reguleringsplanens § 2.5 bokstav f. 
Kommunestyret vedtok i sak KS-008/09 den 09.03.09 at frikjøpsbeløpet skal være kr.
150.000,-. Beløpet skal indeksreguleres. For tiden vil dermed frikjøpsbeløpet være ca. kr. 
156.115,- (utregnet av SSB fra mars 2009 til juli 2011).

Desconda AS må selv redegjøre for hvilke parkeringsplasser som benyttes av brukere av 
bygget, og hvilke som er solgt til bedrifter eller personer som ikke har annen/fast tilknytning til 
virksomheten i bygget. Når Desconda AS anser forholdet for rettet, må det innsendes 
dokumentasjon for dette. Dokumentasjonen vil så bli vurdert av kommunen.

Rådmannen anser ikke kravet til forhåndsvarsel for oppfylt, jamfør plan- og bygningslovens § 
32-2. Kommuneadvokatens skriv kan ikke regnes som forhåndsvarsel da det ikke er opplyst 
at et eventuelt pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, også vil kunne følges opp 
med forelegg som kan få samme virkning som rettskraftig dom. Det ble også gitt for kort frist 
til å oppfylle lovens krav.

Da Desconda AS bruker bygget i strid med vilkårene i byggetillatelsen, bør det i tillegg 
ilegges overtredelsesgebyr i henhold til plan- og bygningslovens § 32-8 (1) bokstav b. 
I tråd med byggesaksforskriftens § 16-1 (1) bokstav b, nr. 1, settes gebyrets størrelse til kr. 
10.000,-. Det er her særlig vektlagt at overtredelsen er gjort i vinnings hensikt. Dette er 
maksimalbeløpet for denne typen overtredelser. Dersom en ser på overtredelsen som 
”særlig alvorlig”, åpnes det i byggesaksforskriftens § 16-1 (2) for at det kan ilegges høyere 
beløp. Dette må i så fall begrunnes, og i vurderingen skal det særlig legges vekt på 
overtredelsens alvorlighet, tiltakshavers kjennskap til overtredelsen, hvorvidt tiltakshaver 
gjentatte ganger har begått overtredelser samt eventuell økonomisk gevinst for tiltakshaver.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler Miljøutvalget å varsle den ansvarlige, Desconda AS, om pålegg om 
retting. Endelig vedtak om pålegg kan gjøres administrativt.

Universell utforming:
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Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Se punkt for saksbehandlers vurderinger.

~ o ~

Alternative løsninger:
Miljøutvalget finner ikke at bruken av bygningen på eiendommen gnr. 13 bnr. 1250 er i strid 
med gitte tillatelser.

Parkeringsplassene er opparbeidet og tiltaket er dermed i tråd med gitte tillatelser.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
119943 Anmeldelse av eiendomsbedrageri - kopi av brev til politiet
119958 Underlagsdokument til sak på gnr. 13 bnr. 1250 - eiendomsbedrageri
189610 Vedr. parkeringsplasser gnr. 13 bnr. 1250
189532 Vedr. Eigersund kommune, Desconda AS - merknader til brev av 25.08.11
189533 Avtale
189534 Erklæring om salg av parkeringsplass
189535 Begjæring om oppdeling eierseksjoner
189536 Sameievedtekter for Desconda As
189537 Garasjeanlegget - samleiemøte
188987 Varsel vedr. pålegg om retting - evt. innbetaling til parkeringsfond
189908 Miljøstyrets vedtak 68/97
189912 Utsnitt reguleringsplan og bestemmelser
122204 Oversikt parkeringsplasser
122203 Vedr. disponering av parkeringsplasser gnr. 13 bnr. 1250 - Desconda AS
122205 Situasjonskart

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

11 X 23.04.2010 Anmeldelse av eiendomsbedrageri

1 I 26.04.2010
Ingeniørfirma Jarle E.R. 
Skadberg as

Anmeldelse av eiendomsbedrageri - kopi av brev 
til politiet

2 I 26.04.2010
Ingeniørfirma Jarle E.R. 
Skadberg as

Leilighetseierne i Sameiet Desconda  ber om at 
eiendomsbedrageri  gnr. 13 bnr. 1250 
etterforskes og påtales

3 I 26.04.2010
Ingeniørfirma Jarle E.R. 
Skadberg as

Parkeringsplasser til leiligheter gnr. 13 bnr. 1250 
- krav i forbindelse med byggetillatelse

4 I 26.04.2010
Ingeniørfirma Jarle E.R. 
Skadberg as

Underlagsdokument til sak på gnr. 13 bnr. 1250 -
eiendomsbedrageri

5 U 28.04.2010 Desconda AS
Vedrørende disponering av parkeringsplasser 
gnr. 13 bnr. 1250 - Desconda AS

7 I 03.05.2010 Asbjørn Stokkeland Vedr. brev om parkeringsplasser, Desconda as
8 U 03.05.2010 Advokat Asbjørn Vedr. ulovlig disponering parkeringsplasser gnr. 
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Stokkeland 13 bnr. 1250

6 I 03.05.2010
Ingeniørfirma Jarle E.R. 
Skadberg as

Vedr. parkeringsplasser - Aftenbladet 03.05.10

9 I 05.05.2010
Advokat Asbjørn 
Stokkeland

Vedr. disponering av parkeringsplasser gnr. 13 
bnr. 1250 - Desconda AS

12 X 10.09.2010 Ang Desconda
13 X 10.09.2010 VS: Desconda As - eiendomsjuks
14 X 10.09.2010 VS: Desconda As eiendomsjuks
15 X 10.09.2010 VS: Desconda As eiendomsjuks
16 X 10.09.2010 VS: Desconda As eiendomsjuks
17 X 10.09.2010 VS: Parkeringsplasser Discondabygget

10 U 14.09.2010

Anne M L og Thor 
Martin Pettersen; 
Edith Marie Dahl; 
Gudny Lillian Hovland; 
Kari og Tonning 
Buerskog; 
Ingeniørfirma Jarle E.R. 
Skadberg as

Vedørende  disponering parkeringsplasser gnr. 
13 bnr. 1250

18 X 20.09.2010
Sameiet garasjeanlegg Desconda vs. 
anleggseiendom

19 X 11.10.2010 Desconda & Cos sameie - parkeringsplasser
20 X 13.10.2010 Revisjonsuttalelse

35 I 18.10.2010
Advokat Asbjørn 
Stokkeland

Vedr. parkeringsplasser gnr. 13 bnr. 1250

21 X 05.11.2010 Desconda & Co. - avgifter
22 X 03.01.2011 Tore L. Oliversen Vedrørende parkeringsplasser Desconda

23 I 13.01.2011
Advokatene Tengs -
Pedersen m.fl.

Eigersund kommune - Desconda AS - sak vedr. 
parkeringsplasser - Jernbaneveien 5

24 I 14.01.2011

Jarle E.R. Skadberg; 
Martha og Thor Martin 
Pettersen; 
Kari og Tonning 
Buerskog; 
Gudny S. Hovland; 
Edith Marie Dahl

Parkeringsforhold sentrumskvartalet

25 X 26.01.2011 Tilbakemelding økonomisjef

26 X 27.01.2011 Tom Grøsfjell
Tilbakemelding tidligere byggesakssjef vedr. 
Descondabygget gnr. 13 bnr. 1250

27 X 27.01.2011 Tom Grøsfjell
Møtereferat og oppfølgning Desconda-saken gnr. 
13 bnr. 1250

28 I 25.05.2011 Adv.Kjell Holst Sæther Parkeringssak vedr. Desconda AS
29 I 07.07.2011 Adv.Kjell Holst Sæther Parkeringssak - krav om erstatning m.v.

30 I 12.08.2011 Adv.Kjell Holst Sæther
Parkeringssak - fornyet vurdering særlig av 
rettslig karakter

31 I 26.08.2011 Adv. Kjell Holst Sæther
Varsel overfor Desconda as - retting av tiltak 
angående parkeringsanlegg m.v.

32 U 01.09.2011
Advokat Asbjørn 
Stokkeland

Vedrørende Desconda - parkering gnr. 13 bnr. 
1250

34 I 01.09.2011
Sørensen og Skjerfås 
DA Advokatene 
Stokkeland

Vedr. Eigersund kommune, Desconda AS -
merknader til brev av 25.08.11

37 X 05.09.2011 Utsnitt reguleringsplan og bestemmelser
36 X 05.09.2011 Miljøstyrets vedtak 68/97
38 I 12.09.2011 Adv. Kjell Holst Sæther Vedr. Desconda - retting av tiltak ang. 
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parkeringsanlegg mv

39 U 28.09.2011 Desconda AS
Oversendelse av vedtak/ varsel om pålegg og 
overtredelsesgebyr - Ulovlig disponering 
parkeringsplasser gnr. 13 bnr. 1250 - Desconda

40 I 03.10.2011
Ingeniørfirma Jarle E.R. 
Skadberg as

Vedr. parkeringsplasser gnr. 13 bnr. 1250

41 U 21.10.2011
Jarle Valle; 
Advokat Stokkeland

Garasjeanlegget - Desconda gnr. 13 bnr. 1250

42 I 28.10.2011 Wikborg Rein
Kommentarer til varsel om pålegg om retting og 
overtredelsesgebyr for disponering av 
parkeringsplaser

43 U 31.10.2011 Desconda AS
Pålegg om retting og overtredelsesgebyr - Ulovlig 
disponering parkeringsplasser gnr. 13 bnr. 1250

Parter i saken:
            

Advokat Asbjørn 
Stokkeland

Pb. 264 4379 EGERSUND

Anne M L og Thor 
Martin Pettersen

Arenessmauet 3 4370 EGERSUND

Desconda AS Postboks 260 4379 EGERSUND
Edith Marie Dahl Arenessmauet 5 4370 EGERSUND
Gudny Lillian Hovland Arenessmauet 9 4370 EGERSUND
Ingeniørfirma Jarle E.R. 
Skadberg as

Arenessmauet 11 4370 EGERSUND

Kari og Tonning 
Buerskog

Arenessmauet 7 4370 EGERSUND

Wikborg Rein Postboks 1233 
Sentrum

5811 BERGEN





















EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
  

Desconda AS

Postboks 260
4379 EGERSUND

Vår ref.: 11/29173 / 10/899 / GBR-13/1250, FA-L42 Dato: 31.10.11

Saksbehandler: Tom Grøsfjell Direkte telefon: 51 46 83 25 /   

E-post: tom.groesfjell@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Pålegg om retting og overtredelsesgebyr - Ulovlig disponering 
parkeringsplasser gnr. 13 bnr. 1250 

Saken gjelder:
Miljøutvalget fattet følgende vedtak som sak M-164/11 den 20.09.11:
Miljøutvalget finner at bygning på eiendommen gnr. 13 bnr. 1250 brukes i strid med byggetillatelse av 
10.06.97 som sak 68/97 idet vilkår for parkeringsdekning ikke oppfylles.

Intensjonen med vilkåret er å demme opp for den utvidede parkeringsbelastningen på offentlige 
parkeringsplassen bygningen medfører. Da parkeringsplasser er solgt til andre enn brukere av 
bygningen, er bruken i strid med byggetillatelsen og følgelig i strid med plan- og bygningslovens § 20-
1.

På slik bakgrunn varsles den ansvarlige, Desconda AS, om at foretaket vil bli ilagt pålegg om å rette 
forholdet innen 8 uker etter endelig vedtak foreligger, jamfør plan- og bygningslovens § 32-3. 

Dersom pålegget ikke etterkommes innen fristen vil det påløpe dagmulkt på kr. 350,- inntil forholdet er 
rettet. 

Pålegget vil kunne følges opp med forelegg som kan få virkning som rettskraftig dom.

Da Desconda AS bruker bygget i strid med vilkårene i byggetillatelsen, vil kommunen videre ilegge 
overtredelsesgebyr i henhold til plan- og bygningslovens § 32-8 (1) 
bokstav b. 

I tråd med byggesaksforskriftens § 16-1 (1) bokstav b, nr. 1, settes gebyrets størrelse til kr. 10.000,-. 
Det er her særlig vektlagt at overtredelsen er gjort i vinnings hensikt.

Eventuelle kommentarer bes mottatt innen 3 uker etter foretaket er gjort kjent med varselet.

I skriv datert 28.10.11 har adv. Sørensen på vegne av Desconda AS kommentert 
forhåndsvarselet.
Adv. Sørensen anfører at kommunen ikke har hjemmel til å ilegge pålegg om retting og 
overtredelsesgebyr. Dette fordi disponeringen ikke er i strid med gitt byggetillatelse.
Det anføres videre at formålet med kravet om bygging av parkeringsplasser ikke hindrer salg 
av plassene så lenge disponentene ellers belaster offentlige parkeringsplasser.



Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak
Saksnummer Vedtaksdato
455/11 Byggesakssjefen delegert 31.10.11

Hjemmelen til å kreve pålegg om retting synes klar nok. Det utledes fra en naturlig forståelse 
av ordlyden i byggetillatelsen at krav til parkeringsplass er rettet mot brukerne av 
vedkommende bygning. Det synes meningsløst og usaklig for bygningsmyndighetene å 
kreve opparbeidet parkeringsplasser dersom disse ikke skal være knyttet til bruken av 
bygningen. Salg av parkeringsplassene synes derfor åpenbart å være i strid med 
byggetillatelse av 10.06.97.

En viser for øvrig til saksfremlegget i sak M-164/11 av 20.09.11.

Hva gjelder overtredelsesgebyret er det anført at salg av parkeringsplass ikke er gjort i 
vinnings hensikt. 
Kommunen anser disponeringen av parkeringsplassene som så åpenbart i strid med 
byggetillatelsen at en profesjonell eiendomsutvikler som Desconda AS måtte vite at salgene 
var en overtredelse av byggetillatelsen. Overtredelsen er således gjort i vinnings hensikt.

En finner etter dette at det ikke er fremkommet nye opplysninger som ikke var kjent og 
vurdert av Miljøutvalget i sak M-164/11 den 20.09.11.
Pålegg om retting samt overtredelsesgebyr ilegges på slik bakgrunn.

Desconda AS er ansvarlig for å rette forholdet på den måte foretaket finner mest 
hensiktsmessig. Foretaket har ikke opplyst om hvor mange parkeringsplasser som ikke 
disponeres av bygningens brukere, og det må derfor innsendes en redegjørelse/erklæring 
om at forholdet er rettet innen fristen.
Til opplysning vil det være dagens satser som vil gjelde ved frikjøp av de aktuelle 
parkeringsplassene.

I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av 
28.01.1999, godkjennes søknaden på følgende vilkår:

Bygning på eiendommen gnr. 13 bnr. 1250 brukes i strid med byggetillatelse av 10.06.97 
som sak 68/97 idet vilkår for parkeringsdekning ikke oppfylles.

Intensjonen med vilkåret er å demme opp for den utvidede parkeringsbelastningen på 
offentlige parkeringsplassen bygningen medfører. Da parkeringsplasser er solgt til andre enn 
brukere av bygningen, er bruken i strid med byggetillatelsen og følgelig i strid med plan- og 
bygningslovens § 20-1.

På slik bakgrunn ilegges den ansvarlige, Desconda AS, pålegg om å rette forholdet innen 8 
uker, jamfør plan- og bygningslovens § 32-3.

For å få gjennomført pålegget vil det påløpe dagmulkt på kr. 350,- inntil forholdet er rettet
dersom pålegget ikke er etterkommet innen fristen, jamfør plan- og bygningslovens § 32-5. 

Pålegget vil kunne følges opp med forelegg som kan få virkning som rettskraftig dom.

Da Desconda AS bruker bygget i strid med vilkårene i byggetillatelsen, ilegges foretaket 
overtredelsesgebyr i henhold til plan- og bygningslovens § 32-8 (1) bokstav b. 

I tråd med byggesaksforskriftens § 16-1 (1) bokstav b, nr. 1, settes gebyrets størrelse til kr. 
10.000,-. Det er her særlig vektlagt at overtredelsen er gjort i vinnings hensikt.

Vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.



Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra mottakelsen av vedtaket. 
Eventuelle klager sendes Eigersund kommune, pb. 580, 4379 EGERSUND. Vedlagt følger 
orientering om klageadgangen.

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Kopi til:
Advokat Asbjørn Stokkeland Pb. 264 4379 EGERSUND
Advokatene Tengs - Pedersen 
m.fl.

Postboks 363 Sentrum 4303 SANDNES

Wikborg Rein Postboks 1233 Sentrum 5811 BERGEN



W I K B O R G R E I N 

Eigersund kommune 
Att: Jarle Valle og Tom GrosiQell 
Postboks 580 
4379 Egersund 

Varref.: 514821-001 jos 

Deres ref.: 10/899/39/GBR-13/1250, FA-L42 

Ansvarlig partner: Jonn Ola S0rensen Bergen, 28. oktober 2011 

Kommentarer til varsel om palegg om retting og overtredelsesgebyr for 
disponering av parkeringsplasser pa gnr. 13 bnr. 1250 i Eigersund 

Det vises til Deres brev til Desconda AS ("Desconda") av 28. September 2011 med varsel om vedtak 
om palegg om retting og overtredelsesgebyr for pastatt ulovlig disponering av parkeringsplasser pa 
gnr. 13 bnr. 1250 i Eigersund kommune ("varselet"). 

Pa vegne av Desconda gis med dette kommentarer til varselet. Uttalelsen er rettidig idet fristen for 
kommentarer ble utsatt til 28. oktober 2011 ved e-post av 21. ds. fra Tom GrosJQ^H til Asbjom 
Stokkeland. 

Etter vart syn er det pa det rene at Eigersund kommune ("kommunen") ikke har hjemmel til a ilegge 
slikt palegg om retting og overtredelsesgebyr som er varslet. 

Det er i foriiggende tilfelle tale om a ilegge Desconda svaert alvorlige sanksjoner, noe som krever at 
det foreligger et klart hjemmelsgmnnlag. Dette folger av det alminnelige ulovfestede 
legalitetsprinsippet i forvaltningsretten. Det vises ogsa til det krav til hjemmel som folger av at 
overtredelsesgebyr ma anses som straff i EMKs forstand. 

Som grunnlag for de varslede sanksjonene paberoper kommunen seg at det er i strid med vilkaret om 
parkeringsdekning i byggetillatelsen av 10. juni 1997 i sak 68/97 ("byggetillatelsen") for gnr. 13 bnr. 
1250 ("bygget") nar enkelte av parkeringsplassene er solgt til andre enn brukere av bygget, og saledes 
i strid med plan- og bygningsloven § 20-1. 

Vilkaret om parkeringsdekning i byggetillatelsen er formulert slik: 

"Nybygget utloser krav om 35 p-plasser. 8 av plassene skal reserveres for nye leiligheter. 
Miljostyret anbefaler at det bygges 35 parkeringsplasser til bygget Dersom losning med 25 p-
plasser velges md det innbetales til kommunensparkeringsfond kr 18.720 x 10 —187.200, for 
bygget tas i bruk" 

Wikborg, Rein & Co. Advokatf i rma M.N.A. - International Law Firm 

Oslo 
Kronprinsesse Marthas plass 1 • PO Box 1513 Vika, NO-0117 Oslo Tel +47 22 82 75 0 0 ^ Fax +47 22 82 75 01 - Foretaksregisteret NO 947 360 779 • oslo@wr.no • www.wr.no 

Bergen 
Tel +47 55 21 52 0 0 
Fax +47 55 21 52 01 
bergen@wr.no 

London 
Tel +44 20 7367 0 3 0 0 
Fax +44 20 7367 0301 
london@wr.no 

Singapore 
Tel +65 6438 4498 
Fax +65 6438 4496 
singapore@wr.no 

Siiangiiai 
Tel +86 21 6339 0101 
Fax +86 21 6339 0 6 0 6 
sliangliai@wr.no 

^ 1 28.10.11 514821-001 

Tel +81 78 272 1777 
Fax +81 78 272 1788 
l<obe@wr.no 



W I K B O R G l R E I N 

I moteboken fra Miljostyrets behandling av byggetillatelsen av 10. juni 1997 er det i denne forbindelse 
uttalt: 

"Det er sokt om 2 alternative losninger - en losning som viser 25 p-plasser og en losning som 
viser 36p-plasser. Administrasjonen vil anbefale losningen med 36p-plasser da okt tilgang til 
parkeringsplasser vil gjore sentrum og kvartalet lettere tilgjengelig med bil, og da den 
underjordiske losningen ikke synes d ville medfore vesentlige ulemper". 

Som det folger av det nettopp siterte fra byggetillatelsen og Miljostyrets behandling av denne stilles 
det ikke noe eksplisitt krav om at parkeringsplassene er forbeholdt brukeme av bygget. Det star 
riktignok at 8 av plassene skulle "reserveres" for nye leiligheter, men det star feks. ingenting om hva 
som skulle skje med disse plassene dersom eieme av leilighetene ikke onsket disse. 

Det star heller ingenting i byggetillatelsen eller premissene for denne om at Desconda, nye eiere av 
leiligheter eller leietakere i bygget ikke skulle kunne avhende, leie bort eller pa annen mate disponere 
over parkeringsplassene. Det vises i denne sammenheng til det grunnleggende utgangspunktet om at 
endring av en bygnings privatrettslige status ikke i seg selv er en bruksendring. 

Allerede pa denne bakgrunn kan det ikke anses a foreligge hjemmel for kommunens pastand om at det 
er i strid med byggetillatelsen nar Desconda har solgt enkelte av parkeringsplassene i bygget til andre 
enn bmkeme av bygget. 

Hjemmelskravet iimebsrer at kommunen ikke kan tolke byggetillatelsen utvidende til a sette 
begrensning for salg til andre enn brukeme av bygget. 

Formalsbetraktninger tilsier ogsa at det ikke kan ha v^rt meningen a begrense muligheten for a selge 
parkeringsplasser til utenforstaende. Som det fremgar av det ovenfor siterte anbefalte administrasjonen 
losningen med 36 p-plasser 'Wa okt tilgang til parkeringsplasser vil gjore sentrum og kvartalet letter 
tilgjengelig med bil". Desconda stod imidlertid fritt til a velge en losning med 25 p-plasser, men i sa 
fall skulle det innbetales kr 187.200,- til kommunens parkeringsfond. Dette viser at poenget for 
kommunen ikke var at parkeringsplassene skulle v^re forbeholdt bmkeme av bygget, men at 
Desconda skulle bidra til et tilsvarende antall parkeringsplasser i sentmm som parkeringsbehovet for 
det nye bygget skulle tilsi. 

Det faktum at det primaert er nsringsdrivende i nsrheten av det aktuelle bygget som har kjopt de 
aktuelle parkeringsplassene, underbygger at det av hensyn til parkeringssituasjonen i sentrum vil vsre 
formalslost om kommunen, som varslet, eventuelt palegger Desconda a kjope disse plassene tilbake. I 
sa fall vil jo de som mister disse parkeringsplassene matte begynne a konkurrere om andre 
parkeringsplasser i sentrum, hvilket de gjorde tidligere. 

Salget av enkelte av parkeringsplassene til andre enn bmkeme av bygget var snarere et positivt bidrag 
til parkeringssituasjonen i sentmm ettersom det pa tidspunktet for salget ikke var andre i bygget som 
ytret onske om disse plassene. 

L_2643348 VI 28.10.11 514821-001 
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Kommunen har i varselet ikke gjort det klart hva et eventuelt vedtak om palegg om retting vil ga ut pa, 
men det er nevnt under "Saksbehandlers vurdering" at: 

"En gjor oppmerksom pd at retting av forholdet kan bety bdde at Desconda AS kjoper tilbake 
plassene og lar brukerne av bygget benytte plassene, samt at de aktuelle parkeringsplassene 
blir frikjopt i trdd med reguleringsplanens §2.5 bokstav f . Kommunestyret vedtok i sakKS-
008/09 den 09.03.09 at friJg'opsbelopet skal vcere kr 150.000,-. Belopet skal indeksreguleres. 
For tiden vil dermedfrikjopsbelopet vcere ca. kr 156.115,- (utregnet av SSB fra mars 2009 til 
juli 2011)." 

Etter var oppfatning kan det under enhver omstendighet ikke vaere hjemmel for et palegg av et slikt 
innhold. 

Et eventuelt palegg om betaling av frikjopsbelopet for parkeringsplasser som ikke kjopes tilbake, vil 
innebsre at Desconda ma kompensere dobbelt opp for det av kommunen fastsatte parkeringsbehov for 
bygget; 35 plasser. Etter byggetillatelsen var det et krav om enten a bygge 35 parkeringsplasser, eller 
25 plasser mot a betale kr 187.200,- til kommunes parkeringsfond, som skal ga til bygging av 
offentlige parkeringsanlegg. Desconda valgte a folge Miljostyrets anbefaling om bygging av 35 
plasser, og kan da ikke na i tillegg palegges a betale for bygging av nye offentlige parkeringsplasser. 
Dette blir spesielt tydelig nar det gjelder parkeringsplasser som er kjopt av andre enn brukeme av 
bygget, som jo nettopp har bidratt til en bedring av parkeringssituasjonen i sentrum. 

Det kan heller ikke eventuelt palegges Desconda a kjope tilbake plassene som er solgt til andre enn 
brukeme av bygget. For det forste er det umulig a si om det vil la seg gjore. For det andre vil dette 
kunne pafore Desconda helt uforholdsmessige hoye kostnader. For det tredje vil det som nevnt 
ovenfor ikke bedre parkeringssituasjonen i sentmm. 

Nar det gjelder det varslede overtredelsesgebyret skal videre bemerkes at kommunen ikke har 
redegjort for pa hvilket grunnlag kommunen mener at salg til utenforstaende er gjort i vinnings 
hensikt. Desconda har vaert og er av den oppfatning at salget til utenforstaende ikke er i strid med 
byggetillatelsen, og har saledes ikke hatt noen uberettiget vinnings hensikt med salget. Dessuten kan vi 
ikke se hvordan Desconda kan anses for a ha hatt uberettiget viimings sammenlignet med altemative 
mater for a finansiere byggingen av plassene pa. 

Det vises for ovrig til advokat Stokkelands korrespondanse med kommunen vedrorende den tid som er 
gatt siden byggetillatelsen, salget av parkeringsplassene og hva kommunen ma ha kjent til i sa mate. 
V i vil eventuelt komme tilbake til dette og den betydning dette ma ha for kommunens behandling alt 
avhengig av hva kommunen foretar seg videre i saken. 

Med veimlig hilsen 
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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
012/12 Planteknisk utvalg 17.01.2012

Anmodning om utsettelse av pålegg om retting - gnr. 5 bnr. 
17 - Bernt Berentsen, Stie
  

Sammendrag:
Det ble gitt rammetillatelse for oppføring av fritidsbolig/båthus på eiendommen gnr. 5 bnr. 17 
den 08.06.05. Det ble stilt vilkår om at parkeringsplasser skulle opparbeides ved 
eksisterende bolighus på eiendommen. Adkomst til fritidsboligene skal ifølge gjeldende 
reguleringsplan være gangsti.
Regulerte parkeringsplasser er ikke opparbeidet, og det ble i stedet opparbeidet vei ned til 
bygningene, hvor det også er opparbeidet parkeringsplasser.
Miljøutvalget avslo den 20.09.11 som sak M-158/11 søknad om dispensasjon om for å 
beholde kjørevei og parkeringsplass ved fritidsboligene. Samtidig ble tiltakshaver pålagt å 
rette det ulovlige forholdet innen 8 uker etter vedtakstidspunktet.
Landbrukssjefen godkjente den 07.11.11 den opparbeidede veien som landbruksvei. 
Parkeringsplass/snuplass ved fritidsboligene er ikke godkjent som landbruksvei.
Tiltakshaver ber i skriv av 26.11.11 om at fristen for å rette det ulovlige forholdet utsettes til 
01.08.12.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak 28.12.2011:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert Bernt Berentsens anmodning i skriv datert 26.11.11 om 
utsettelse av frist for tilbakeføring av parkeringsplass/snuplass, men finner ikke grunnlag for 
å utsette fristen satt i miljøutvalgets vedtak av 20.09.11 om pålegg om retting.

Arbeidet med tilbakeføringen fremstår ikke som særlig krevende, og selv om Berentsen ikke 
skulle få en fordel av å ha parkeringsplassen liggende frem til 01.08.11, kan en ikke tillegge 
dette nevneverdig vekt. Fristen som ble satt at miljøutvalget anses å være tilstrekkelig.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 35.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Miljøutvalget fattet følgende vedtak den 20.09.11 som sak M-158/11:

1) Miljøutvalget finner ikke at det er grunnlag for å gi dispensasjon som omsøkt. Dette med 
bakgrunn i de forhold som plan- og bygningslovens § 19 fastsetter at må være til stede for 
at det skal kunne gis dispensasjon.

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

2) Vei og parkeringsplasser er ulovlig opparbeidet, da de er opparbeidet før søknad er sendt 
til kommunen og kommunen har gitt tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 



2

§ 20-1. Tiltaket er også i strid med gjeldende reguleringsformål.

Det varsles med dette om at det vurderes å ilegge overtredelsesgebyr i henhold 
til plan og bygningslovens § 38-2 på kr 10.000,-. 
Tiltakshaver gis 3 uker til å komme med eventuelle merknader.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-1. 

3) Da vei og parkeringsplasser er opparbeidet i strid med plan- og bygningsloven og 
gjeldende reguleringsplan, pålegges tiltakshaver senest 8 uker etter at endelig vedtak 
foreligger, å tilbakeføre arealet til slik det var før opparbeidelsen.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-3.

4) Dersom ulovlig opparbeidet vei og parkeringsplasser ikke blir fjernet og tilbakeført til slik 
det var opprinnelig, i henhold til ovenfor pkt. 3, pålegges eier av eiendommen gnr. 5, bnr. 
17 en løpende tvangsmulkt stor kr. 150,- pr. dag dersom frist satt i pkt. 3 oversittes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-3.

Vedtaket er enstemmig.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Miljøutvalgets vedtak M-158/11 ble utsendt 16.10.11. Fristen for å rette pålegget anses å 
løpe fra vedtaket er kommet frem til tiltakshaver. En legger derfor til grunn at fristen gikk ut 
den 13.12.11. Dagmulkter som varslet i punkt 4 i vedtaket, utgjør den 17.01.11 kr. 5.250,-. 
Dette beløpet er ikke innkrevd i påvente av planteknisk utvalgs vurdering av saken.

Landbrukssjefen fattet følgende vedtak den 07.11.11:
Ut fra helhetsvurdering mener vi det vil være rett å gi samtykke til anlegg av omsøkte tiltak.
Dette innebærer at omsøkte veitrase kan godkjennes som landbruksvei inntil traktorklasse 8.

I vedtaket presiseres det:
Veianlegget er godkjent etter ” Forskrift om planlegging og godkjenning av veier til
landbruksformål ”. Dette betyr at motorisert ferdsel med annet kjøretøy enn det som er
nødvendig for landbruksdrift ikke er tillatt uten at det foreligger en bruksendringstillatelse fra
kommunen.

Overtredelsesgebyr ble ilagt av byggesakssjefen den 16.11.11 som sak BMD-476/11 i tråd 
med miljøutvalgets vedtak.

Bernt Berentsen anfører i skriv av 26.11.11:
Jeg vil gjerne søke om å få litt mer tid på meg til å fjerne asfalten på parkeringsområdet/snuplassen 
nær fritidsboligen. Som tidligere nevnt, bor jeg i Australia, og kommer hjem hver sommer - vanligvis i 
Juni i et par måneder. Jeg ville gjerne ha muligheten å organisere fjerningen av asfalten som nevnt 
selv, uten å måtte belaste andre i familien med dette. Fritidsboligen samt "parkeringsområdet" vil ikke 
bli brukt av noen som helst inntil vi kommer hjem neste år, ca slutten av Juni. Jeg ber derfor om å få 
utsette fristen til å fjerne asfalten til f. eks 1 August. I og med at området ikke vil bli brukt i det hele tatt, 
kan jeg ikke se at det er så noen særlig fordel for noen instanser å insistere på at dette arbeidet skal 
gjøres innen den fristen som er satt, tatt i betraktning det jeg har nevnt ovenfor.

I skriv datert 10.12.11 har Petter Seglem på vegne av Bernt Berentsen søkt om dispensasjon 
fra gjeldende reguleringsplan. Det søkes her om å benytte deler av landbruksveien som 
adkomst til fritidsboligene. Parkeringsplasser ønskes anlagt i søndre del av eiendommen gnr. 
5 bnr. 17. Denne søknaden vil bli behandlet for seg på vanlig måte.

Saksbehandlers vurderinger:
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Anmodningen om utsettelse er ikke en klage etter forvaltningsloven da klagefristen er utgått. 
Pålegg om retting er et inngripende vedtak som stiller store krav til forholdsmessighet, det vil 
si at vedtaket så langt som mulig skal være til gunst for samfunnet i like stor grad som det er 
til ugunst for den enkelte borgeren. Etter forvaltningslovens § 35 kan kommunen omgjøre 
vedtaket sitt på eget initiativ. I Eigersund kommune er det på slik bakgrunn vanlig å åpne for 
ny behandling av en sak hvor en finner dette rimelig.

Det går klart frem av vedtaket at opparbeidet vei og parkeringsplass skal tilbakeføres til 
opprinnelig terreng. Landbrukssjefen godkjente selve veien som landbruksvei, og en legger 
derfor til grunn at den delen av veianlegget ikke må tilbakeføres. Parkeringsplass/snuplass 
vil imidlertid fortsatt være omfattet av miljøutvalgets pålegg om retting.

Berentsen anfører at parkeringsplassen ikke vil bli brukt og at det derfor ikke vil innebære
noen fordel for noen at den blir liggende til august 2012. Rådmannen er enig med 
tiltakshaver at det ikke er kritisk med hensyn til tid å rette ulovlige forholdet. 
Parkeringsplassen vil neppe være til vesentlig ulempe for omgivelsene, men utsettelse av 
fristen vil også være med på å alminneliggjøre overtredelsen. Dette vil i seg selv være 
skadelig for hvordan bygningsmyndighetenes oppfølgning av overtredelser fortoner seg utad. 
Bygningsmyndighetene må kunne forvente at borgeren føyer seg lojalt etter lovlig fattede 
vedtak. Terskelen for å lempe på pålegg bør derfor være høy og bare unntaksvis tillates. 
Selv om Berentsen ikke skulle få en fordel av at parkeringsplassen blir liggende til august 
2012, vil det på slik bakgrunn være ønskelig at arealet tilbakeføres i tråd med fristen satt av 
miljøutvalget.
Det må også vektlegges i denne sammenheng at vedtaket ikke ble påklaget.

En kan ikke se at organiseringen av arbeidet med tilbakeføringen av parkeringsplassen skal 
være særlig krevende. Arbeidet kan i tilegg på enkel måte utføres uten tiltakshavers 
personlige tilstedeværelse. Rådmannen finner derfor ikke å kunne legge nevneverdig vekt på 
dette argumentet. 

For å ivareta en viss forutberegnelighet for publikum bør en også være oppmerksom på de 
presedensvirkningene en lemping av pålegget kan medføre.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler planteknisk utvalg om å stadfeste miljøutvalgets vedtak.

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen som har betydning for vedtaket.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har vurdert Bernt Berentsens anmodning i skriv datert 26.11.11 om 
utsettelse av frist for tilbakeføring av parkeringsplass/snuplass, og finner at fristen for slik 
tilbakeføring settes til 01.08.12.

Punkt 3 i Miljøutvalgets vedtak av 20.09.11 som sak M-158/11 endres dermed til:
3) Da vei og parkeringsplasser er opparbeidet i strid med plan- og bygningsloven og 

gjeldende reguleringsplan, pålegges tiltakshaver senest 01.08.12 å tilbakeføre arealet til 
slik det var før opparbeidelsen.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 35 og plan- og bygningslovens § 32-3.
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Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

179633
Bernt Berentsen - Søknad om dispensasjon for opparbeidelse av vei/p-plasser til 
fritidsbolig/båthus, samt vurdering av ulovlig arbeid - Gnr. 5, bnr. 17, Stie

184946 Godkjent rammetillatelse av 080605.pdf
184947 Gjeldende reguleringsplan med bestemmelser - Stie.pdf

200120
Overtredelsesgebyr - Opparbeidet veg og parkeringsplass -  gnr. 5 bnr. 17 - Bernt 
Berentsen, Stie

200726 Tillatelse til bygging av landbruksvei gnr. 5 bnr. 17
202061 Veisak gnr. 5 bnr. 17

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 11.08.2009
Torunn og Johannes 
Dubland

Biltrafikk og parkering på privat område samt 
trafikksikkerhet, gnr. 5 bnr. 17 - Stie

2 U 30.04.2010
Byggservice Egersund 
A/S

Vedrørende oppføring av rorbu/båthus - Gnr. 5, 
bnr. 17, Stie

4 I 28.05.2010
Byggservice Egersund 
A/S

Anmodning om ferdigattest - rorbu/båthus gnr. 5 
bnr. 17, Stie

3 I 01.06.2010 Petter E. Seglem
Kontrollerklæring - rorbu/båthus, gnr. 5 bnr. 17, 
Stie

5 U 10.06.2010 Bernt Berentsen Vedrørende opparbeidelse av parkeringsplasser

6 U 29.07.2010
Byggservice Egersund 
A/S

Vedrørende anmodning om ferdigattest gnr. 5 
bnr. 17, Stie

7 U 23.08.2010
Byggservice Egersund 
A/S

Vedrørende oppføring av rorbu/båthus og 
anmodning om ferdigattest - Gnr. 5 bnr. 17

9 U 14.09.2010
Byggservice Egersund 
A/S

Forslag til referat fra møte 09.09.10 vedrørende 
rorbu/båthus gnr. 5 bnr. 17 - Bernt Berentsen, 
Stie

10 U 17.09.2010
Byggservice Egersund 
A/S

Diverse forhold vedrørende rorbu/båthus oppført 
på gnr. 5 bnr. 17 - Stie

11 U 06.10.2010 Bernt Berentsen Utsettelse av frist for tilbakemelding

12 I 20.10.2010 Petter E. Seglem
Søknad om dispensasjon til adkomst/parkering 
gnr. 5 bnr. 17

13 I 01.11.2010 Johannes Dubland
Nabomerknad til søknad om dispensasjon -
rorbu/båthus gnr. 5 bnr. 17, Stie

14 I 03.11.2010 Petter E. Seglem
Kommentar til nabovarsel - rorbu/båthus gnr. 5 
bnr. 17 - Bernt Berentsen, Stie

15 I 04.11.2010 Tore Myklebust
Angående søknad om dispensasjon vedr. 
adkomst/parkering ved gnr. 5 bnr. 17, Stie

17 I 18.11.2010 Petter E. Seglem Kommentar til nabovarsel gnr.5 bnr.17, Stie

16 U 24.11.2010 Petter E. Seglem
Foreløpig svar - søknad om dispensasjon ifm. 
oppføring av rorbu/båthus gnr. 5 bnr. 17, Stie

18 U 09.12.2010 Petter E. Seglem
Vedrørende søknad om dispensasjon gnr. 5 bnr. 
17

20 I 14.12.2010 Petter Egil Seglem
Vedrørende søknad om dispensasjon / ansvarlig 
søker gnr. 5 bnr. 17

21 U 15.12.2010 Petter Egil Seglem Vedrørende søknad om dispensasjon / ansvarlig 
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søker gnr. 5 bnr. 17

22 U 17.12.2010
Byggservice Egersund 
A/S

Vedrørende søknad om dispensasjon gnr. 5 bnr. 
17

23 I 21.12.2010
Byggservice Egersund 
A/S

Avklaring vedrørende ansvarsforhold gnr. 5 bnr. 
17

19 U 05.01.2011 Bernt Berentsen
Midlertidig brukstillatelse - Rorbu/båthus - gnr. 5 
bnr. 17

24 U 20.01.2011 Petter E. Seglem
Innkalling til tilsyn - Rorbu/båthus gnr. 5 bnr. 17 -
Bernt Berentsen, Stie

25 U 14.02.2011 Petter E. Seglem
Referat tilsyn - Petter E. Seglem - Rorbu/båthus 
gnr. 5 bnr. 17 - Bernt Berentsen, Stie

27 U 07.07.2011 Bernt Berentsen
Forlenget midlertidig brukstillatelse -
Rorbu/båthus - gnr. 5 bnr. 17

28 U 22.08.2011

Torunn og Johannes 
Dubland; 
Tore Myklebust; 
Hans Georg Myklebust; 
Byggservice Egersund 
A/S; 
Bernt Berentsen

Varsel/informasjon om befaring

29 U 26.08.2011

Torunn og Johannes 
Dubland; 
Tore Myklebust; 
Hans Georg Myklebust; 
Byggservice Egersund 
A/S; 
Bernt Berentsen

Vedr. varsel/informasjon om befarig - befaring 
utgår

30 U 12.09.2011

Torunn og Johannes 
Dubland; 
Tore Myklebust; 
Hans Georg Myklebust; 
Byggservice Egersund 
A/S;
Bernt Berentsen

Varsel/informasjon om befaring

31 U 16.10.2011
Byggservice Egersund 
A/S

Oversendelse av miljøutvalgets vedtak - Søknad 
om dispensasjon for opparbeidelse av veg/p-
plasser til fritidsbolig/båthus, gnr. 5 bnr. 17 -
Bernt Berentsen, Stie

32 X 04.11.2011 Johan Norum Veisak gnr. 5 bnr. 17  - Stie
33 I 04.11.2011 Bernt Berentsen Veisak, gnr. 5 bnr. 17  - Stie

34 N 08.11.2011 Johan Norum
Vedrørende tillatelse til landbruksvei gnr. 5 bnr. 
17  - Stie

35 U 16.11.2011 Bernt Berentsen
Overtredelsesgebyr - Opparbeidet veg og 
parkeringsplass -  gnr. 5 bnr. 17 - Bernt 
Berentsen, Stie

36 X 16.11.2011
Tillatelse til bygging av landbruksvei gnr. 5 bnr. 
17

37 U 21.11.2011 Bernt Berentsen
Vedr. veisak  gnr. 5 bnr. 17 - Bernt Berentsen, 
Stie

38 I 26.11.2011 Bernt Berentsen Veisak gnr. 5 bnr. 17

39 I 10.12.2011 Petter E Seglem
Søknad om dispensasjon vedr. 
adkomst/parkering gnr. 5 bnr. 17, Stie

40 U 14.12.2011 Petter E. Seglem
Foreløpig svar - Vedrørende søknad om 
dispensasjon - gbr 5/17

42 I 20.12.2011 Petter E. Seglem Gjenpart av nabovarsel - vedr. parkering, endring 
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til fritidsbolig gnr. 5 bnr. 17, Stie

Parter i saken:
            
G Bernt Berentsen c/o Viggo Berentsen 4370 EGERSUND

Byggservice Egersund 
A/S

Fabrikkplassen 5 4370 EGERSUND

Hans Georg Myklebust Stie 1 4370 EGERSUND
Tore Myklebust Stie 3 4370 EGERSUND
Torunn og Johannes 
Dubland

Stie 5 4370 EGERSUND
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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
144/11 Miljøutvalget 30.08.11

Miljøutvalget 20.09.11

Bernt Berentsen - Søknad om dispensasjon for 
opparbeidelse av vei/p-plasser til fritidsbolig/båthus, samt 
vurdering av ulovlig arbeid - Gnr. 5, bnr. 17, Stie
  
Sammendrag:
Byggservice Egersund A/S søker om dispensasjon for å anlegge kjørevei ned til fritidsbolig/båthus 
på gnr. 5, bnr 17 – Stie, samt opparbeidelse av parkeringsplasser i tilknytning til fritidsbolig/båthus 
på eiendommen. Omsøkte tiltak er avhengig av at det gis dispensasjon fra formål i reguleringsplan 
for Stie. Opparbeidelsen av veien og parkeringsplassene er allerede utført, uten at det foreligger 
tillatelse til dette.

Da fritidsbolig/båthus ble godkjent på gnr. 5, bnr. 17 den 08.06.05 (rammetillatelse), ble det 
stilt vilkår om at parkeringsplasser for bygningene skulle opparbeides ved eksisterende 
bolighus på eiendommen. I følge reguleringsplanen skal det være en sti fra 
parkeringsplassene og ned til bygningene ved sjøen. 
Regulerte parkeringsplasser er ikke opparbeidet, og det ble i stedet opparbeidet vei ned til 
bygningene, hvor det også er opparbeidet parkeringsplasser. Det søkes nå om dispensasjon 
fra formål i plan og fra vilkår stilt i tidligere godkjenning, slik at tiltaket kan beholdes slik som 
det er opparbeidet. Arealet hvor det søkes om opparbeidelse av vei og parkeringsplasser er 
regulert til Landbruksområde – Område for jord- og skogbruk.

Tiltakshaver er forhåndsvarslet i brev av 16.09.10 om at kommunen vil vurdere å ta opp sak 
vedrørende ulovlig byggearbeid og pålegg om retting av utførte arbeider.

Det er innkommet merknad fra følgende naboer i forbindelse med omsøkte tiltak:

- Johannes Dubland, eier av gnr. 5, bnr. 73
- Tore Myklebust, eier av gnr. 5, bnr. 74
- Hans Georg Myklebust, eier av gnr. 5, bnr. 75

Petter E. Seglem var ansvarlig søker for tiltaket ved søknad om rammetillatelse og søknad 
om igangsettingstillatelse for graving og betongarbeid. Ved søknad om igangsettingstillatelse 
for tømmerarbeid hadde Petter E. Seglem sagt fra seg funksjonen som ansvarlig søker og 
Byggservice Egersund overtok denne funksjonen. Det er avholdt tilsyn med både Petter E. 
Seglem og Byggservice Egersund i forbindelse med tiltaket.

Søknaden om dispensasjon legges fram for behandling i Miljøutvalget.

Saksgang:



Søknaden krever at det gis dispensasjon fra formål i gjeldende reguleringsplan, jfr. plan- og 
bygningslovens kapittel 19. Miljøutvalget avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak 25.07.2011:

1) Miljøutvalget finner ikke at det er grunnlag for å gi dispensasjon som omsøkt. 
Dette med bakgrunn i de forhold som plan- og bygningslovens § 19 fastsetter at 
må være til stede for at det skal kunne gis dispensasjon.

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

2) Vei og parkeringsplasser er ulovlig opparbeidet, da de er opparbeidet før søknad 
er sendt til kommunen og kommunen har gitt tillatelse, jfr. plan- og 
bygningslovens § 20-1. Tiltaket er også i strid med gjeldende reguleringsformål.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-1. 

3) Da vei og parkeringsplasser er opparbeidet i strid med plan- og bygningsloven og 
gjeldende reguleringsplan, pålegges tiltakshaver senest 8 uker etter at endelig 
vedtak foreligger, å tilbakeføre arealet til slik det var før opparbeidelsen.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-3.

4) Dersom ulovlig opparbeidet vei og parkeringsplasser ikke blir fjernet og tilbakeført 
til slik det var opprinnelig, i henhold til ovenfor pkt. 3, pålegges eier av 
eiendommen gnr. 5, bnr. 17 en løpende tvangsmulkt stor kr. 150,- pr. dag dersom 
frist satt i pkt. 3 oversittes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-3.

30.08.2011 Miljøutvalget

Møtebehandling:
 Saken var oppsatt for befaring, men denne utgikk da tiltakshaver ikke hadde 

muligheter for å møte til befaringen. Saken ble dermed utsatt fra dagens sakskart, og 
settes opp til neste møte i miljøutvalget 20.09.11.

----0----

M-144/11 Vedtak:

Saken ble utsatt og behandles i neste møte i miljøutvalget den 20.09.11.

Vedtaket er enstemmig.

158/11: Bernt Berentsen - Søknad om dispensasjon for opparbeidelse 
av vei/p-plasser til fritidsbolig/båthus, samt vurdering av ulovlig 
arbeid - Gnr. 5, bnr. 17, Stie

  
Rådmannens forslag til vedtak 25.07.2011:

1) Miljøutvalget finner ikke at det er grunnlag for å gi dispensasjon som omsøkt. Dette 
med bakgrunn i de forhold som plan- og bygningslovens § 19 fastsetter at må være 
til stede for at det skal kunne gis dispensasjon.



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

2) Vei og parkeringsplasser er ulovlig opparbeidet, da de er opparbeidet før søknad er 
sendt til kommunen og kommunen har gitt tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens § 
20-1. Tiltaket er også i strid med gjeldende reguleringsformål.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-1. 

3) Da vei og parkeringsplasser er opparbeidet i strid med plan- og bygningsloven og 
gjeldende reguleringsplan, pålegges tiltakshaver senest 8 uker etter at endelig 
vedtak foreligger, å tilbakeføre arealet til slik det var før opparbeidelsen.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-3.

4) Dersom ulovlig opparbeidet vei og parkeringsplasser ikke blir fjernet og tilbakeført til 
slik det var opprinnelig, i henhold til ovenfor pkt. 3, pålegges eier av eiendommen 
gnr. 5, bnr. 17 en løpende tvangsmulkt stor kr. 150,- pr. dag dersom frist satt i pkt. 3 
oversittes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-3.

30.08.2011 Miljøutvalget

Møtebehandling:
 Saken var oppsatt for befaring, men denne utgikk da tiltakshaver ikke hadde muligheter 

for å møte til befaringen. Saken ble dermed utsatt fra dagens sakskart, og settes opp til 
neste møte i miljøutvalget 20.09.11.

----0----

M-144/11 Vedtak:

Saken ble utsatt og behandles i neste møte i miljøutvalget den 20.09.11.

Vedtaket er enstemmig.

20.09.2011 Miljøutvalget

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

----0----

 Rådmannen endret sin innstilling slik:
”Tillegg til punkt 2:

Det varsles med dette om at det vurderes å ilegge overtredelsesgebyr i henhold 
til plan og bygningsloven § 38-2 på kr 10.000,-. 
Tiltakshaver gis 3 uker til å komme med eventuelle merknader.”

----0----

Votering:
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt.



M-158/11 Vedtak:

1) Miljøutvalget finner ikke at det er grunnlag for å gi dispensasjon som omsøkt. Dette 
med bakgrunn i de forhold som plan- og bygningslovens § 19 fastsetter at må være
til stede for at det skal kunne gis dispensasjon.

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

2) Vei og parkeringsplasser er ulovlig opparbeidet, da de er opparbeidet før søknad er 
sendt til kommunen og kommunen har gitt tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 
§ 20-1. Tiltaket er også i strid med gjeldende reguleringsformål.

Det varsles med dette om at det vurderes å ilegge overtredelsesgebyr i henhold 
til plan og bygningslovens § 38-2 på kr 10.000,-. 
Tiltakshaver gis 3 uker til å komme med eventuelle merknader.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-1. 

3) Da vei og parkeringsplasser er opparbeidet i strid med plan- og bygningsloven og 
gjeldende reguleringsplan, pålegges tiltakshaver senest 8 uker etter at endelig 
vedtak foreligger, å tilbakeføre arealet til slik det var før opparbeidelsen.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-3.

4) Dersom ulovlig opparbeidet vei og parkeringsplasser ikke blir fjernet og tilbakeført til 
slik det var opprinnelig, i henhold til ovenfor pkt. 3, pålegges eier av eiendommen 
gnr. 5, bnr. 17 en løpende tvangsmulkt stor kr. 150,- pr. dag dersom frist satt i pkt. 3 
oversittes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-3.

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen

Andre opplysninger / fakta i saken:
Gjeldende plangrunnlag:
For omsøkt areal gjelder reguleringsplan for Stie, vedtatt av kommunestyret 12.05.03. 
Omsøkt areal er i planen regulert til Landbruksområde – Område for jord- og skogbruk.

Reguleringsbestemmelser knyttet til Landbruksområde – Område for jord- og skogbruk:
§ 6-10: Det er ikke gjort arkeologiske undersøkelser i området for landbruk. Ved en evt. 
Omregulering kan det være aktuelt med slike undersøkelser.

§ 6-11: I området som er regulert til landbruk kan det ikke settes opp driftsbygninger eller 
andre bygg eller anlegg som medfører graving i bakken dypere enn pløyedybde, uten at 
kulturseksjonen i Rogaland Fylkeskommune er kontaktet i god tid på forhånd. Ordinær 
landbruksdrift kan holde fram som før.



Annet aktuelt lovverk, pbl. § 19-2:
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å 
gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 
dispenseres fra saksbehandlingsregler. 

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

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

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

Saksbehandlers vurderinger:
Det søkes om dispensasjon fra formål i reguleringsplan for opparbeidelse av vei ned til sjøen 
fram til fritidsbolig/båthus, samt opparbeidelse av parkeringsplass nede ved bygningene. 
Arealet hvor det søkes om opparbeidelse av vei og parkeringsplass er regulert til
Landbruksområde – Område for jord- og skogbruk. De omsøkte arbeider er allerede utførte 
uten at det foreligger tillatelse til dette. 

Det er oppgitt følgende begrunnelse for at det skal gis dispensasjon som omsøkt:

I merknad fra Tore Myklebust og Hans Georg Myklebust er det anført følgende:



Søker har følgende kommentarer til merknaden fra Tore og Hans Georg Myklebust:

I merknad fra Johannes Dubland er det anført følgende:



Søker har følgende kommentarer til merknaden fra Dubland:

Rådmannens vurderinger:
Rådmannen har blant annet vurdert søknaden ut i fra plan- og bygningsloven, gjeldende 
reguleringsplan med bestemmelser, søkers begrunnelse for dispensasjon og innkomne 
nabomerknader.

Byggesakssjefen gav den 08.06.05 (sak 205/05) rammetillatelse for oppføring av fritidsbolig 
og båthus på gnr. 5, bnr. 17 på Stie. Det ble stilt diverse vilkår i forbindelse med 
godkjenningen, blant annet at parkeringsplass og avkjørsler til eiendommen skal 
opparbeides i henhold til reguleringsplan før byggearbeidet kan igangsettes (vilkår nr. 3). 
Dette vilkåret er ikke oppfylt og parkeringsplassene er i stedet opparbeidet nede ved de 
godkjente bygningene.

I Byggesakssjefens vurderinger i forbindelse med vedtaket av 08.06.05 (sak 205/05) fremgår 
det blant annet følgende: ”Det er innkommet flere nabomerknader angående 



parkeringsplasser og utbedring av innkjørsler til eiendommen. I brev av 14.05.05, fra 
ansvarlig søker, blir det blant annet opplyst at det skal opparbeides parkeringsplasser i 
henhold til reguleringsplan, dvs. 4 plasser ved Stie 8. Når det gjelder avkjørsler forutsettes 
det at også disse opparbeides i henhold til gjeldende reguleringsplan”

I søknad om dispensasjon er det oppgitt følgende begrunnelse for at det skal gis 
dispensasjon:

I forbindelse med oppføring av fritidsboligen ble det anlagt en provisorisk anleggsvei i 
ytterkant av den dyrket marken. Når byggeprosjektet var ferdig og veien skulle fjernes, 
oppsto det et lite dilemma. Her kunne man enten anlegge en ny parkeringsplass/adkomst i 
henhold til reguleringsplanen, eller å tilrettelegge eksisterende anleggsvei til samme formål.

Valget falt på sistnevnte, altså å fjerne det meste av anleggsveien, men likevel bygge den 
om til en oppgruset / gressbeplantet trasse som en integrert del av den dyrket mark. På 
denne måten fikk man en kombinasjonsløsning, både adkomst, samt at marken kunne drives 
som før. I den bratte bakken like ved nybygget, som ikke var dyrket og heller ikke kunne 
dyrkes, ble det anlagt parkering. Og grunnet stigningen ble denne del belagt med asfalt. 
Løsningen vil også gjøre det lettere for landbruksmaskiner å komme seg til den nederste 
marken ved sjøen.

I følge plan- og bygningslovens § 19-2 kan dispensasjon ikke gis dersom hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir 
vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. 

Rådmannen kan ikke se at den begrunnelsen som er oppgitt i søknad om dispensasjon 
tilfredsstiller de kravene som pbl. § 19-2 stiller opp for å kunne gi dispensasjon, og 
Rådmannen vil sterkt frarå at det gis dispensasjon som omsøkt. Rådmannen kan ikke se at 
fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering i denne saken.

Gjeldende reguleringsplan er relativt ny (2003) og er vedtatt etter en omfattende prosess, 
hvor aktuelle statlige og kommunale instanser har uttalt seg, og det skal foreligge 
tungtveiende grunner hvis en skal fravike fra den vedtatte planen. Rådmannen kan ikke se at 
slike grunner foreligger i denne saken.

Som det fremgår ovenfor var det merknader fra naboer også når tiltak på eiendommen ble 
godkjent i 08.06.05. Merknadene handlet i stor grad om problemstillinger knyttet til hvordan 
parkering skulle løses i forbindelse med tiltaket. Det ble stilt vilkår i godkjent rammetillatelse 
av 08.06.05 om at parkering skal skje i tråd med reguleringsplan. Ansvarlig søker bekreftet 
også i skriv av 14.05.05 at parkeringsplassene vil bli opparbeidet i tråd med gjeldende 
reguleringsplan.
Med bakgrunn i dette har Rådmannen forståelse for at naboer har merknader til at det nå 
søkes om dispensasjon for å kunne ha atkomst og parkering på annet sted.

Det er den 05.01.11 / 07.07.11 gitt midlertidig brukstillatelse for bruk av bygningene. 
Brukstillatelsen gjelder kun de aktuelle bygningene. Vei / parkeringsplass er opparbeidet uten 
tillatelse og tillates ikke tatt i bruk.

Med bakgrunn i vurderingene ovenfor, vil Rådmannen oppfordre Miljøutvalget til å ikke gi 
dispensasjon som omsøkt, og videre fatte vedtak om at utført arbeid er ulovlig utført og må 
tilbakeføres til slik det var opprinnelig.

Universell utforming:



Ikke aktuelt i denne saken. Dette da det ikke er hjemmel for å kreve universell utforming i 
forbindelse med omsøkte tiltak.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen kjente for kommunen.

~ o ~

Alternative løsninger:
1) Vei og parkeringsplasser er ulovlig opparbeidet, da de er opparbeidet før søknad er 

sendt til kommunen og kommunen har gitt tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens § 20-1. 
Tiltaket er også i strid med gjeldende reguleringsformål. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-1.

2) Miljøutvalget har i denne konkrete saken vurdert at fordelene med å gi dispensasjon 
er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jfr. Plan- og bygningsloven § 
19. Miljøutvalget anbefaler derfor at det gis dispensasjon som omsøkt.

Miljøutvalget har vektlagt følgende i sin vurdering:

…………………
…………………
…………………

Før det kan fattes endelig vedtak i saken, oversendes den til Fylkesmannen i 
Rogaland, Rogaland Fylkeskommune og Landbrukskontoret for uttalelse.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
143216 Søknad om dispensasjon til adkomst/parkering gnr. 5 bnr. 17
143217 Situasjonskart
144407 Nabomerknad til søknad om dispensasjon - rorbu/båthus gnr. 5 bnr. 17, Stie
144641 Kommentar til nabovarsel - rorbu/båthus gnr. 5 bnr. 17 - Bernt Berentsen, Stie
146283 Angående søknad om dispensasjon vedr. adkomst/parkering ved gnr. 5 bnr. 17, Stie
147159 Kommentar til nabovarsel gnr.5 bnr.17, Stie
184946 Godkjent rammetillatelse av 080605.pdf
184947 Gjeldende reguleringsplan med bestemmelser - Stie.pdf

Parter i saken:
            
G Bernt Berentsen c/o Viggo Berentsen 4370 EGERSUND

Byggservice Egersund 
A/S

Fabrikkplassen 5 4370 EGERSUND

Hans Georg Myklebust Stie 1 4370 EGERSUND
Tore Myklebust Stie 3 4370 EGERSUND
Torunn og Johannes 
Dubland

Stie 5 4370 EGERSUND























EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
  

Bernt Berentsen

c/o Viggo Berentsen Kråkefjellveien 5
4370 EGERSUND

Vår ref.: 11/30311 / 09/2135 / GBR-5/17, FA-L42 Dato: 16.11.11

Saksbehandler: Tom Grøsfjell Direkte telefon: 51 46 83 25 /   

E-post: tom.groesfjell@eigersund.kommune.no Deres ref.:  /

Overtredelsesgebyr - Opparbeidet veg og parkeringsplass -  gnr. 5 bnr. 17 -
Bernt Berentsen, Stie

Viser til Miljøutvalgets vedtak M-158/11 av 20.09.11, Deres skriv av 04.11.11 og 
landbrukssjefens vedtak av 07.11.11.

Miljøutvalget fattet følgende vedtak:
1) Miljøutvalget finner ikke at det er grunnlag for å gi dispensasjon som omsøkt. Dette med bakgrunn i 
de forhold som plan- og bygningslovens § 19 fastsetter at må være til stede for at det skal kunne gis 
dispensasjon.

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

2) Vei og parkeringsplasser er ulovlig opparbeidet, da de er opparbeidet før søknad er sendt til 
kommunen og kommunen har gitt tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens § 20-1. Tiltaket er også i strid 
med gjeldende reguleringsformål.

Det varsles med dette om at det vurderes å ilegge overtredelsesgebyr i henhold til plan og 
bygningslovens § 38-2 på kr 10.000,-.

Tiltakshaver gis 3 uker til å komme med eventuelle merknader.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-1.

3) Da vei og parkeringsplasser er opparbeidet i strid med plan- og bygningsloven og gjeldende 
reguleringsplan, pålegges tiltakshaver senest 8 uker etter at endelig vedtak foreligger, å tilbakeføre 
arealet til slik det var før opparbeidelsen.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-3.

4) Dersom ulovlig opparbeidet vei og parkeringsplasser ikke blir fjernet og tilbakeført til slik det var 
opprinnelig, i henhold til ovenfor pkt. 3, pålegges eier av eiendommen gnr. 5, bnr. 17 en løpende 
tvangsmulkt stor kr. 150,- pr. dag dersom frist satt i pkt. 3 oversittes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-3.

De ber i skriv av 04.11.11 at det varslede overtredelsesgebyret frafalles på grunn av at de 
har fått et tilsagn fra Landbrukskontoret ved Johan Norum om at den anlagte kjøretraseen vil 
bli godkjent som landbruksvei.



Tillatelse til bygging av landbruksvei ble av jordbrukssjefen gitt den 07.11.11. Vegtraseen 
godkjennes slik den er lagt. Tillatelsen omfatter imidlertid ikke parkeringsplass nede ved 
naustene. En gjør oppmerksom på at denne delen av tiltaket omfattes av punkt 3 og 4 i 
Miljøutvalgets vedtak.

Arbeidet er gjort uten nødvendig tillatelse, og deler av arbeidet kan etter gjeldende lovverk 
ikke godkjennes eller for øvrig tolereres. 
Det vektlegges at rammetillatelse for oppføring av naust uttrykkelig omtaler parkering og 
adkomst. Tiltakshaver måtte derfor vite at det utførte arbeidet ikke var i tråd med gitte 
tillatelser og i strid med gjeldende reguleringsplan.

En finner med dette ikke grunn til å frafalle overtredelsesgebyret.

Saken er behandlet som:
Saksnummer Vedtaksdato
476/11 Byggesakssjefen delegert 16.11.11

I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av 
28.01.1999, fattes følgende vedtak:

Bernt Berentsen ilegges i henhold til Miljøutvalgets vedtak M-158/11 av 20.09.11, 
overtredelsesgebyr på kr. 10.000,- for utført arbeid på eiendommen gnr. 5 bnr. 17 i strid med 
plan- og bygningslovens bestemmelser og tilhørende forskrifter.

Det utførte arbeidet strider i vesentlig grad mot gjeldende reguleringsplan og tiltakshaver 
måtte vite at arbeidet var i strid med gjeldende byggetillatelse og reguleringsplan.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-8 og byggesaksforskriftens 
§§ 16-1 (1) bokstav a, nr. 2 og 16-2.

En gjør oppmerksom på at vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

Regning vil bli ettersendt.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra mottakelsen av vedtaket. 
Eventuelle klager sendes Eigersund kommune, pb. 580, 4379 EGERSUND. Vedlagt følger 
orientering om klageadgangen.

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Kopi til:
Harald Berentsen Postboks 53 4379 EGERSUND
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EIGERSUND KOMMUNE

Sentraladministrasjonen
Landbrukskontoret

  
  

Harald Berentsen

Stie 8
4370 EGERSUND

Vår ref.: 11/29416 / 11/2004 / GBR-5/17, FA-V83 Dato: 07.11.2011

Saksbehandler: Johan Norum Direkte telefon: 51 46 10 33 /   

E-post: johan.norum@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Søknad om bygging av landbruksvei, gnr 5 bnr 17 i Eigersund kommune, 
Harald Berentsen

Landbrukskontoret viser til din søknad om bygging av landbruksvei. 

Om søknaden:

Søknaden er skrevet på standard søknadsskjema og er datert 29.09.11. I denne søknaden 
kan vi lese at det søkes om å få bygge om lag 100 meter traktorvei klasse 8 på din eiendom 
gnr 5 bnr 17, i Eigersund kommune. Det er i søknaden videre oppgitt at det interesserte areal 
til veien består av ca 5 daa fulldyrka jord. Byggekostnadene til veien er anslått til NOK 
30.000.

Andre opplysninger i saken:

Saksbehandler har, sammen med søker, foretatt  en befaring av tiltaket. Befaringen fant sted 
i september 2011.

Interessert areal er omsøkt som fulldyrket jord  innenfor produksjonstilskuddsregimet i 
jordbruket. 

Arealene leies ut og drives av leietaker.

Veien er allerede anlagt som en mellomklasse traktorvei kl 8  og enkel vei. Det at veien 
allerede er anlagt har ikke hatt betydning for vår vurdering av angjeldende søknad. Slik sett 
kan man si at søker ikke har hatt noen fordel av at veien er anlagt før søknad forelå.
 Vi vil bemerke at det fra flere tiår tilbake har gått en enkel kjøretrase der hvor nåværende 
trase ligger, og at det således er  mindre opprustningsarbeider av veien som har funnet sted.

Avkjøring til kommunal vei er ikke endret og må således sies å være i orden. Det vises i 
denne sammenheng også til høringsnotat fra kommunens byggesaksavdeling, siste ledd.

Høring:

Veisaken har vært sendt på høring til Rogaland Fylkeskommune for så vidt gjelder forhold til 
kulturminnelovens krav til undersøkelsesplikt ved tiltak i terreng. 
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I høringsbrev datert 01.11.11, kan vi lese at høringsinstansen ikke har vesentlige merknader
til veibygginga, utover at man under opparbeiding av veien søker å unngå inngrep i /skade 
på eventuelle kulturlandskapstrekk som steingarder, eldre veier/stier, bakkemurer, tufter 
m.m.

Rogaland Fylkeskommune, kulturseksjonen, har vurdert søknaden som sektormyndighet 
innenfor kulturminnevern.

I denne saken foreligger det høringsuttale fra kommunens byggesaksseksjon v/ Tom 
Grøsfjell. I høringsnotat av 30.09.2011 kan vi lese følgende:

” Jeg støtter meg i det vesentlige på jordbrukssjefens faglige vurdering i forhold til 
landbruksveiforskriften.
I forhold til miljøutvalgets vedtak etter plan- og bygningsloven blir det særlig viktig å avgrense 
landbruksinteressene mot utenforliggende hensyn. Jeg antar at dette betyr at asfaltert grunn 
nede ved hyttene ikke er nødvendig for landbruksdriften, og må derfor holdes utenfor trasè 
som godkjennes.

Vedrørende avkjøringstillatelse til kommunal vei, antar jeg at dette må antas å foreligge 
ettersom traseen har eksistert siden før det ble stilt krav om avkjørselstillatelse. ”

Dokumenter i saken:

 Søknad om bygging av landbruksvei datert 29.09.11
 Brev fra Landbrukskontoret til Rogaland Fylkeskommune, anmodning om høring, 

datert 03.10.2011.
 Svarbrev fra Rogaland Fylkeskommune datert 01.11.11
 Høringsanmodning fra Landbrukskontoret til Seksjon Byggesak – Eigersund 

kommune, datert 29.09.2011
 Svar fra Seksjon Byggesak datert 30.09.2011
 Kart som viser veitraseer, målestokk 1: 3000

Hva for regler behandles din søknad etter:

Søknad om bygging av landbruksvei behandles etter ”Forskrift om planlegging og 
godkjenning av veier til landbruksformål”, fastsatt av Landbruksdepartementet den 20. 
desember 1996.
Formålet med forskriften er å sikre at planlegging og godkjenning av landbruksveier skjer på 
en måte som gir landbruksfaglige helhetsløsninger. Samtidig skal det legges vekt på 
hensynet til miljøverdier knyttet til naturmiljø, kulturminner og friluftsliv, samt andre interesser 
som blir berørt av veifremføringen.

Økonomisk vurdering av veibygginga: 

Landbrukskontoret ser av søknaden at beregnet byggekostnad er oppgitt til NOK 30.000,-
Kostnadsoverslaget virker beskjedent men vi har merket oss at det  er snakk om et relativt 
kort veistykke og at det bare blir foretatt oppgraderingsarbeider. Vi har derfor ingen 
merknader til kostnadene.
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Landbruksfaglig vurdering/kulturlandskapsvurdering:

Veianlegget er beliggende på Myklebust i Eigersund. Området er preget av aktivt jordbruk 
med husdyrhold. Det er andre eldre jordbruksveier i nærområdet og et så vidt begrenset  
veianlegg som omsøkt, vil således ikke fremstå som noe fremmedelement i landskapet. 
Landbrukskontoret mener, at det ut fra et kulturlandskapsmessig ståsted, er fullt ut forsvarlig 
å foreta det planlagte tiltak.

Transport- og bruksveier for gjødsel/ fôrhåndteringslinjer i landbruket er selve livsnerven i et 
effektivt og rasjonelt landbruk.

Det er nå innført evig driveplikt for alt jordbruksareal i Norge, uansett størrelse. Dersom eier i 
dette tilfelle skal kunne forvalte driveplikten på en god måte er det nødvendig med traktorvei 
for tilgjengeliggjøring av de aktuelle jordbruksareal. 

Landbrukskontoret har merket seg at det i samband med veifremføringen er anlagt 
biloppstillingsplass i enden av veien. Det er ikke innenfor landbruksmyndighetenes 
ansvarsområde å gi tillatelse til slikt formål, og vi påpeker at vårt anliggende i denne sak 
begrenser seg til selve veitraseen. Vi viser i denne sammenheng også til den uttale som 
foreligger fra kommunens byggesaksavdeling.

Konklusjon:

Ut fra  helhetsvurdering mener vi det vil være rett å gi samtykke til anlegg av omsøkte tiltak.
Dette innebærer at omsøkte veitrase kan godkjennes som landbruksvei inntil traktorklasse 8.

Vedtak og vilkår:

Eigersund kommune gir samtykke til anlegg av inntil 100 meter traktorvei, inntil klasse 8 på 
gnr 5 bnr 17, i Eigersund. Veitraseen er vist på vedlagte kopi av grunnkart i mål 1: 3000.

Vedtaket er fattet i henhold til gjeldende fullmakt jfr. Kommunestyresak 115/07 og 
rådmannens videredelegering av 9.mars 2009.

Landbrukskontoret presiserer:

Veianlegget er  godkjent etter ” Forskrift om planlegging og godkjenning av veier til 
landbruksformål ”. Dette betyr at motorisert ferdsel med annet kjøretøy enn det som er 
nødvendig for landbruksdrift ikke er tillatt uten at det foreligger en bruksendringstillatelse fra 
kommunen.

Klageregime:

All den tid din søknad er imøtekommet, er det ikke klageadgang på vedtaket. 

Vi ønsker sluttvis lykke til med veianlegget.

Med vennlig hilsen

Steinar Nordvoll Johan Norum
Jordbrukssjef Fagkonsulent landbruk
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Kopi til:
Seksjon byggesak Eigersund 
kommune

her

Landbruksavdelinga 
Fylkesmannen i Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER



________________________________________________________________ 

Fra:  Berentsen Bernt 

Sendt: 26.11.2011 
Til:  Tom Grøsfjell 
Kopi: Berentsen Harald;Berentsen Brygghus;Pete Seglem 
Emne: Re: VS: Veisak, Gnr 5, Bnr 17 
________________________________________________________________ 

 Hei,

Den kom frem...!

Riktig addr er: 

berntb@bigpond.com <mailto:berntb@bigpond.com>

Takk for snarlig svar.

Jeg har ikke tenkt aa paaklage den gjeldende del av Miljoeutvalget's vedtak.
Jeg vil ikke anke paa vedtak om overtredelses gebyrgebyr
.
Jeg vil gjerne soeke om aa faa litt mer tid paa meg til aa fjerne asfalten paa parkerings 
omraadet/snuplassen  naer fritidsboligen. Som tidligere nevnt, bor jeg i Australia, og kommer hjem hver 
sommer  -  vanligvis i Juni i et par maaneder. Jeg ville gjerne ha muligheten aa organisere fjerningen av 
asfalten som nevnt selv, uten aa maatte belaste andre i familien med dette. Fritidsboligen samt +  " 
parkeringsomraadet"  vil ikke bli brukt av noen som helst inntil vi kommer hjem neste aar, ca slutten av 
Juni. Jeg ber defor om aa faa utsette fristen til aa fjerne asfalten til f. eks 1 August. I og med at omraadet 
ikke vil bli brukt i det hele tatt, kan jeg ikke se at det er saa noen saerlig fordel for noen instanser aa 
insistere paa at dette arbeidet skal gjoeres innen den fristen som er satt, tatt i betraktning det jeg har 
nevnt ovenfor.

Med hensyn til soeknad on nye parkeringsplasser som tidligere nevnt, har jeg i dag bedt Pete Seglem 
hjelpe meg med denne soeknaden. Den vil komme snarest.

Med vennlig hilsen,
Bernt

On 21/11/2011, at 7:36 PM, Tom Grøsfjell wrote:

Skrev visst feil adresse.

Prøver igjen.

Med vennlig hilsen



Tom Grøsfjell

Eigersund kommune

Seksjon byggesak

Tlf: 51 46 83 00

Telefon- og besøkstid 08.00-11.00

  _____  

Fra: Tom Grøsfjell [mailto:tom.groesfjell@eigersund.kommune.no 
<mailto:tom.groesfjell@eigersund.kommune.no>] 
Sendt: 21. november 2011 09:32
Til: 'bernt@bigpond.com <mailto:'bernt@bigpond.com>'; 'mail@berentsens.no 
<mailto:'mail@berentsens.no>'

Kopi: Jarle Valle
Emne: SV: Veisak, Gnr 5, Bnr 17

Se vedlagt vedtak om overtredelsesgebyr.

En gjør oppmerksom på at asfaltert parkeringsplass/snuplass nede ved naustene ikke omfattes av det 
som nå er godkjent som landbruksveg. Dette arealet må dermed tilbakeføres til opprinnelig stand. 
Deler av Miljøutvalgets vedtak gjelder altså fremdeles.

Dersom du ønsker å anlegge parkeringsplasser andre steder enn som vist i gjeldende 
reguleringsplan, må det søkes om dispensasjon. En vil i så fall anbefale deg å ta kontakt med et 
profesjonelt foretak som kan forestå søknaden. Viser for øvrig til plan- og bygningslovens § 19-2. 
Nødvendige søknadspapirer kan hentes her: <http://byggeregler.be.no/cms/blanketter/>

Ved ytterligere spørsmål er det bare å ta kontakt.

Med vennlig hilsen

Tom Grøsfjell



Eigersund kommune

Seksjon byggesak

Tlf: 51 46 83 00

Telefon- og besøkstid 08.00-11.00

  _____  

Fra: Jarle Valle [mailto:jarle.valle@eigersund.kommune.no 
<mailto:jarle.valle@eigersund.kommune.no>] 
Sendt: 21. november 2011 07:48

Til: 'Til registering - arkivet'
Kopi: Tom Grosfjell
Emne: VS: Veisak, Gnr 5, Bnr 17

  _____  

Fra: Berentsen Bernt [<mailto:berntb@bigpond.com>] 
Sendt: 21. november 2011 06:12
Til: jarle.valle@eigersund.kommune.no <mailto:jarle.valle@eigersund.kommune.no>
Kopi: Berentsen Brygghus
Emne: Veisak, Gnr 5, Bnr 17

Til: Jarle Valle,

Byggesakssjef

Hei,



 I vedtak datert 16.10.2011 fant Miljoeutvalget at det ikke var grunnlag for aa gi 
dispensajon som omsoekt. Jeg referer til detaljene i dette vedtaket.

 I en mail fra meg datert 4.11.2011 ba jeg om at det overtredelsesgebyr som ble vurdert  -  
ble frafalt, med henvisning til godkjennelse av vei traseen av Landbrukskontoret

 Etter uttalelser fra Fylkesraadmannen 1.11.2011, vedtok Eigersund Kommune ved 
Landbrukskontoret 7.11.2011 aa  gi samtykke til veitraseen som anlagt, inntil kl.8 ( 
traktorvei )

Jeg vil gjerne forsoeke aa klarlegge et par forhold i denne forbindelse.

1. I og med at veitraseen naa er godkjent som landbruksvei av Eigersund Kommune, er jeg 
ikke sikker paa om Vedtaket fattet av Mijoeutvalget 16.10.2011 fortsatt har 
rettskraftighet.? Det synes for meg at det senere Vedtak av Landbrukskontoret  gjoer det 
tidligere Vedtaket ugyldig m.h.t selve vei traseen..?

2. Spoermaalet om godkjente Parkeringsplasser gjenstaar uansett. Jeg anser at det ikke er 
lovlig aa parkere biler nede ved Fritidsboligen. Jeg vil derfor soeke om aa faa anlegge 
parkeringsplasser i hjoernet med steingjerdet som vist paa vedlagte skisse. Dette har blitt 
luftet for Landbrukskontoret som ikke har noen innsigelser.  Det jeg vil soeke om, er aa 
grave inn i bakken der det er antydet paa skissen, slik at eksisterende landbruksmark ikke 
blir beroert. Jeg vil gjerne spoerre om hvordan en slik soeknad rent formelt skal sendes til 
Eigersund Kommune.

Siden jeg bor i Australia, ville jeg satt pris paa at korrespondanse blir sendt meg via mail ( 
berntb@bigpond.com <mailto:berntb@bigpond.com> ) , med kopi til min bror Harald Berentsen 
( mail@berentsens.no <mailto:mail@berentsens.no> )

Med vennlig hilsen,

Bernt Berentsen
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 28.12.2011
Arkiv: :GBR-123/59, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
11/1854
Journalpostløpenr.:
11/34039

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

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Tom Grøsfjell
Rådgiver
51 46 83 25
tom.groesfjell@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
013/12 Planteknisk utvalg 17.01.2012

Søknad om dispensasjon - Grillhytte gnr. 123 bnr. 59 -
Risvikveien 57
  

Sammendrag:
Geir Lyngstad har i skriv mottatt av kommunen 12.09.11 søkt om dispensasjon for oppføring 
av frittliggende grillhytte med ca. 15 m² bruksareal på eiendommen gnr. 123 bnr. 59.
Det fremgår av reguleringsplanens § 2 at frittliggende annekser/uthus ikke tillates.
Naboer er varslet og har ingen merknader.

Saksgang:
Planteknisk utvalg kan avslå eller anbefale dispensasjon. Dersom dispensasjonen anbefales, 
oversendes saken til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale før 
endelig vedtak kan fattes.

Rådmannens forslag til vedtak 28.12.2011:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Geir Lyngstad datert 09.09.11 om 
dispensasjon fra reguleringsplanens § 2 om oppføring av frittliggende grillhytte på 
eiendommen gnr. 123 bnr. 58, men finner ikke å kunne godkjenne tiltaket som omsøkt.

Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak reguleringsplanens § 2 om 
forbud mot frittliggende anneks/uthus. Det er i reguleringsplanen forutsatt at det bare skal 
være én bygning på den enkelte eiendom. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og reguleringsplan for 
fritidsboliger, gnr. 123 bnr. 5,8 m.fl.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Geir Lyngstad begrunner søknaden om dispensasjon på følgende måte i skriv datert 
11.09.11:
Vi har behov for en sosial samlingsplass som er skjermet mot vær og vind.
Hensikten med oppsettet av grillhytta vil samtidig være å ha et samlingspunkt med ”lav terskel” for 
familie, venner, hyttenaboer etc.

Det fremgår av § 2 i gjeldende reguleringsplan for fritidsboliger, gnr. 123 bnr. 5,8 m.fl.:
Fritidsboligens grunnflate, inkl. evt. Boder skal ikke overstige 80 m² (T-BRA). Det tillates ikke 
frittliggende annekser/boder.
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Dispensasjonsadgangen fremgår av plan- og bygningslovens § 19-2:
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av 
denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

       Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra 
saksbehandlingsregler. 

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

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

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

Saksbehandlers vurderinger:
Kommunens adgang til å dispensere fra vedtatt reguleringsplan fremgår av plan- og 
bygningslovens § 19-2. Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsen 
det dispenseres fra, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon 
være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Ordlyden i loven tyder altså på at 
terskelen for å gi dispensasjon er høy. 

Byggesakssjefen ga den 22.09.05 tillatelse til oppføring av fritidsbolig med ca. 78 m² 
bruksareal på eiendommen. Reguleringsplanen åpner for bebyggelse opp til 80 m², og 
eiendommen er dermed i praksis utnyttet i så stor grad som mulig. Det må som 
utgangspunkt forutsettes at tiltakshaver ivaretar sine behov for sosialt samvær innenfor det 
bruksarealet som reguleringsplanen åpner for.

Det vil alltid forekomme at en tiltakshaver føler behov for enda større bebyggelse. Slike 
behov vil imidlertid være skapt av bekvemmelighetshensyn og vil neppe være en saklig 
grunn til å dispensere fra reguleringsplanens bestemmelser. Videre vil slike behov som oftest 
være av svært generell karakter. Det er plan- og bygningslovens klare forutsetning at slike 
generelle forhold ikke skal løses gjennom dispensasjoner. 
Dette støttes også av Sivilombudsmannen som uttaler i sak 2011/87 følgende:
Slike permanente avvik med generell gyldighet for det aktuelle reguleringsområdet skal gjøres 
gjennom reguleringsendring og ikke gjennom dispensasjoner.

Da begrunnelsen for den foreliggende søknaden om dispensasjon er av så generell karakter 
må en forvente at det må gis dispensasjon til andre som søker om frittliggende bod eller 
anneks. 

Formålet med å hindre oppføring av frittliggende bygg på hytteeiendommene må være å 
ivareta en nøktern og oversiktlig bebyggelse i hyttefeltet. Utformingen på feltet fører til at 
bebyggelsen er konsentrert og avgrenset i forhold til eiendomsforhold. 
Det skal bemerkes at utformingen på grillhytten i liten grad synes å ta hensyn til eksisterende 
bebyggelse. Videre ønskes grillhytten plassert i et område som ligger langt borte fra 
eksisterende bebyggelse. 
Grillhytten vil derfor være et forstyrrende element ikke bare i forhold til eiendommen gnr. 123 
bnr. 59, men for hele hytteområdet.
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Dispensasjonen tilsidesetter med dette hensynet bak reguleringsplanens bestemmelser i 
vesentlig grad.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler planteknisk utvalg å avslå søknaden om dispensasjon. Dersom det er 
ønskelig med frittliggende anneks eller boder bør dette søkes løst gjennom omregulering.

Universell utforming:
Synes ivaretatt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Geir Lyngstad datert 09.09.11 om 
dispensasjon fra reguleringsplanens § 2 om oppføring av frittliggende grillhytte på 
eiendommen gnr. 123 bnr. 58, og finner å kunne anbefale dispensasjon/tiltaket som omsøkt.

Grillhytten plasseres i nordvestre hjørne av eiendommen og vil bli liggende usjenert til. 
Dispensasjonen vil derfor ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak reguleringsplanens 
§ 2 om forbud mot frittliggende anneks/uthus.
Videre vil fordelene med dispensasjonen være klart større enn ulempene siden tiltakshaver 
får et samlingspunkt for sosialt samvær.

Tiltaket godkjennes oppført på følgende vilkår:
1. Plan- og bygningsloven må følges nøye.
2. Tiltaket plasseres som vist på godkjent situasjonskart.
3. Før tiltaket tas i bruk må det foreligge midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 20-1 og reguleringsplan 
for fritidsboliger, gnr. 123 bnr. 5,8 m.fl.

Vedtaket oversendes Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
190719 Søknad om tiltak uten ansvarsrett oppføring grillhytte gnr. 123 bnr. 59
190720 Oversendelsesbrev
190723 Situasjonskart
190724 Begrunnelse til søknad
190725 Bilde
190726 Monteringsanvisning
206386 Reguleringsplan med bestemmelser

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 09.09.2011 Geir Lyngstad
Søknad om tiltak uten ansvarsrett oppføring 
grillhytte gnr. 123 bnr. 59
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2 I 19.11.2011 Geir Lyngstad
Vedr. søknad om bygging av grillhytte gnr. 123 
bnr. 59

3 U 21.11.2011 Geir Lyngstad Foreløpig svar gnr. 123 bnr. 59 - Risvikveien 59
5 X 28.12.2011 Reguleringsplan med bestemmelser

Parter i saken:
            
TIL Geir Lyngstad Høgaleitet 27 4352 KLEPPE









































Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 03.01.2012
Arkiv: :GBR-83/1, FA-
L33
Arkivsaksnr.:
11/1767
Journalpostløpenr.:
12/143

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
014/12 Planteknisk utvalg 17.01.2012

Søknad om fradeling av to parseller til bolig/landbruk -
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - gnr./bnr. 83/1 
- Asle Klungland
  

Sammendrag:
Adv. Svein Erling Jensen søker på vegne av Asle Klungland i brev av 15.11.2011 om 
fradeling av to parseller på henholdsvis ca. 3,2 og 7 dekar fra landbrukseiendommen 
gnr./bnr.  83/1 på Gydal i Eigersund.   Formålet er bolig/landbruk. Parsellene skal selges.

Resten av driftsenheten skal selges som tilleggsjord til Marianne Stangeland som eier 
driftsenheten gnr./bnr.  101/5, 101/7, 101/8 og 101/16 på Møgedal i Eigersund.  Det er ca. 13 
km mellom bruket på Møgedal og bruket på Gydal. Omsøkte eiendom gnr./bnr. 83/1 og 
omsøkte parseller ligger i et LNF-L område.  

Parsellen på ca. 3,2 dekar består av ca. 2,6 dekar med annet areal (hage, bygninger og vei)  
og 0,6 dekar med fulldyrket jord. Parsellen på ca. 7 dekar består av ca. 2,2 dekar med 
innmarksbeite og  ca. 4,8 dekar med annet areal (bygninger, hage og utmark). 

Adv. Svein Erling Jensen søkte tidligere, 26.08.2011, på vegne av Asle Klungland om 
fradeling av to parseller på henholdsvis ca. 9,5 og 10,4 dekar fra landbrukseiendommen 
gnr./bnr. 83/1 på Gydal  i  Eigersund.  Formannskapet avslo søknaden i sak 102/11 på møte 
28.09.2011 i formannskapet.

Saksgang:
Stiller planteknisk utvalg seg positiv til å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel slik at 
søker får holde igjen to parseller til bolig/landbruksformål må saken sendes til Rogaland 
fylkeskommune og fylkesmannen i Rogaland for uttalelse før endelig vedtak kan fattes i 
saken.  

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Planteknisk utvalg avslår  i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven søknad fra 

Asle Klungland om fradeling av to parseller på henholdsvis 7 og 3,2 dekar  til 
bolig/landbruksformål. 

2. Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 12 i jordloven søknad fra Asle Klungland om 
fradeling av to parseller på henholdsvis 7 og 3,2 dekar  til bolig/landbruksformål. 

. 
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Eventuell tidligere politisk behandling:
28.09.2011 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig. 

FS-102/11 Vedtak:

Formannskapet avslår  i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven søknad fra Asle 
Klungland om fradeling av to parseller på henholdsvis 9,5 og 10.4 dekar  til 
bolig/landbruksformål. 

Formannskapet avslår  i medhold av § 12 i jordloven søknad fra Asle Klungland om 
fradeling av to parseller på henholdsvis 9,5 og 10.4 dekar  til bolig/landbruksformål. 

Enstemmig vedtatt. 

Andre opplysninger / fakta i saken:
Adv. Svein Erling Jensen søker på vegne av Asle Klungland i brev av 15.11.2011 om 
fradeling av to parseller på henholdsvis ca. 3,2 og 7 dekar fra landbrukseiendommen 
gnr./bnr.  83/1 på Gydal i Eigersund.    Formålet er bolig/landbruk. Parsellene skal selges. 

Resten av driftsenheten skal selges som tilleggsjord til Marianne Stangeland som eier 
driftsenheten gnr./bnr.  101/5, 101/7, 101/8 og 101/16 på Møgedal i Eigersund.  Det er ca. 13 
km mellom bruket på Møgedal og bruket på Gydal. Omsøkte eiendom gnr./bnr. 83/1 og 
omsøkte parseller på henholdsvis ligger i et LNF-L område.  

Parsellen på ca. 3,2 dekar består av ca. 2,6 dekar med annet areal (hage, bygninger
(bolighus og driftsbygning fra 1950) og vei)  og 0,6 dekar med fulldyrket jord. Disse 0,6 dekar 
med fulldyrket jord er ikke i drift i dag.  Bolighus fra 1950 er lite tidsmessig, men i brukbar 
stand. Driftsbygning for storfe fra 1950 er i dårlig stand og må utbedres betydelig før det kan 
tas i bruk til husdyrhold.   

Parsellen på ca. 7 dekar består av ca. 2,2 dekar med innmarksbeite og  ca. 4,8 dekar med 
annet areal (bygninger (bolighus fra 1984 og redskapshus fra 1990), hage og utmark). 
Omsøkte innmarksbeite er vassjukt. Bolighuset fra 1984 er i god stand. Her bor Asle 
Klungland i dag. Redskapshus bygd i 1990 er i god stand.

Sauehuset på bruket fra 1950 skal ikke fradeles. Det ligger ca. 530 meter øst for tunet. Det 
må utbedres betydelig før det kan tas i bruk til sauehold.   

Adv. Svein Erling Jensen søkte tidligere, 26.08.2011, på vegne av Asle Klungland om 
fradeling av to parseller på henholdsvis ca. 9,5 og 10,4 dekar fra landbrukseiendommen 
gnr./bnr. 83/1 på Gydal  i  Eigersund.  Formannskapet avslo søknaden i sak 102/11 på møte 
28.09.2011 i formannskapet.
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Adv. Svein Erling Jensen har på vegne av Aske Klungland forsøkt å selge driftsenheten 
gnr./bnr. 83/1 og 118/25 som tilleggsjord til nabobruk.  Naboer har vært interessert i 
tilleggsjord, men ikke til omsøkte pris. 

Driftsenheten gnr/bnr. 83/1 og 118/25 har ca. 106,4 dekar fulldyrket jord, 13,1 dekar med 
overflatedyrket jord, 203,5 dekar med innmarksbeite, 11,5 dekar med produktiv skog, 4248,4 
dekar med annet areal. Jordbruksarealet har blitt leid av Marianne Stangeland de siste 7 år. 

Gnr./bnr. 101/5, 101/7, 101/8 og 101/16  på Møgedal har ca. 75,3 dekar fulldyrket jord, 7,3 
dekar overflatedyrket jord, 215 dekar innmarksbeite, 291,9 dekar med produktiv skog og  
1257,5 dekar med annet areal. Drift på driftsenheten gnr./bnr.  101/5, 101/7, 101/8 og 101/16 
i Eigersund er pelsdyrhold, kjøttproduksjon med ammekyr og sauehold. Det var pr. 1.8.2011  
209 vinterfôra sau på bruket, 24 ammekyr, 26 ungdyr og 1000 minktisper. Marianne 
Stangeland leier i tillegg som nevnt jordbruksarealet på gnr./bnr. 83/1.  I tillegg leies  34 
dekar fulldyrket jord, 6 dekar overflatedyrket jord og 96 dekar innmarksbeite av Odd Svihus 
på Møgedal (gnr./bnr. 101/6). Det er våningshus og driftsbygninger i god stand på 
eiendommen gnr./bnr. 101/5, 101/7, 101/8 og 101/16  på Møgedal.   Marianne Stangeland er 
oppvokst på gård og har selv drevet gården på Møgedal siden 1993.  

Saksbehandlers vurderinger:
Lovgrunnlag:
Plan og bygningslova § 19-1 og 2 (dispensasjon)

§ 19 – 1 Dispensasjon

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

§ 19 – 2 Dispensasjonsvedtaket

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å 
gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 
dispenseres fra saksbehandlingsregler. 

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

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

Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for 
behandling av dispensasjonssaker
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Denne saken skal behandles etter plan og bygningslov av 27.06.2008 med ikrafttredelse fra 
1. juli 2009.  Dispensasjon er nå hjemlet i § 19-1 og  2.
  
Dispensasjon krever grunngitt søknad jf plan og bygningsloven §19 – 1.

Søknaden om omsøkte fradeling er i strid med gjeldende kommuneplan for Eigersund 
kommune,  og er avhengig av dispensasjon for å kunne få tillatelse. Dette fordi søker ønsker 
å holde igjen to parseller til boligformå/landbruk som ligger i et LNF-L område. 

Utgangspunktet for å kunne vurdere dispensasjon er om det foreligger tungtveiende grunner, 
slik at fordelene ved å gi dispensasjon blir klart større enn ulempene. I denne saken skal 
dispensasjon vurderes i forhold til LNF- formålet i kommuneplanen. LNF- områdene i 
kommuneplanen har som formål å ta vare på landbruks-, natur- og friluftsverdier. En skal 
sikre interessene til den stedbundne næring, slik at den ikke får svekkede driftsvilkår. I LNF 
områder skal det også tas hensyn til natur- og kulturmiljø, landskap og andre allmenne 
interesser. Den ene parsellen på hele ca. 7 dekar som søkes delt fra har ca. 2,2 dekar med 
innmarksbeite, riktignok vassjukt og av dårlig kvalitet. Den andre parsellen er også 
forholdsvis stor og det går med ca. 0,6 dekar fulldyrket jord. Begge parsellene vil grense 
inntil jordbruksareal.  Det kan føre konflikter med landbruksinteressene. Gnr./bnr. 83/1 og 
118/25 er et forholdsvis stort bruk.  Ideelt sett burde bruket blitt opprettholdt som et 
selvstendig bruk.  

Argumentet for å kunne gi dispensasjon fra kommuneplanen er at  resteiendommen skal 
selges som tilleggsjord til en landbrukseiendom. Det aksepteres normalt å dele fra en  
tunparsell hvis det oppnås en god bruksrasjonalisering, hvor restbruket selges som 
tilleggsjord til et bruk i nærområdet. I dette tilfelle blir det ikke en fullgod  bruksrasjonalisering 
da avstanden mellom brukene på Møgedal og Gydal er på hele ca. 13 km. Transport mellom 
eiendommene medfører kryssing av E39 og veien fra E39 til Møgedal er av forholdsvis dårlig 
standard.   

Kjøper har imidlertid behov for tilleggsareal og leier jordbruksarealet på Gydal i dag. 
Marianne Stangeland har leid jordbruksarealet på gnr./bnr. 83/1 i 7 år. Naboer er ikke 
interessert i å kjøpe tilleggsjord til omsøkte pris. 

Spørsmålet er om det er forsvarlig at søker får beholde to store parseller til 
boligformål/landbruk. Seniorrådgiver Marianne Barstad i Statens landbruksforvaltning  mener 
brevet fra landbruksminister Lars Peder Brekk av 25.06.2010 innebærer at en kan dele fra 
noe større parseller til boligformål enn tidligere, hvis resten av gården selges som 
tilleggsareal,  men det er en konkret vurdering som må gjøres i den enkelte sak.  

Begge omsøkte parseller er redusert i areal i forhold til tidligere søknad om fradeling. Det går 
fremdeles med noe jordbruksareal. Saksbehandler finner ikke at det er landbruksmessig 
forsvarlig å dele fra to store parseller til boligformål midt i et landbruksområde. Avstanden 
mellom brukene på Gydal og Møgedal er også for stor.  En kunne akseptert en løsning der 
parsellene hadde blitt redusert til henholdsvis ca. 2,5 dekar på teig nr. 1 og ca. 2,8 dekar på 
teig nr. 2 og resten av eiendommen ble solgt som tilleggsjord til ett eller flere bruk i 
nærområdet.  

Ut i fra dette ser Rådmannen ikke å kunne anbefale at det gis dispensasjon i henhold til plan-
og bygningsloven.

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

I jordlovens §12 er det generelt et forbud mot å dele eiendommer som kan nyttes til jordbruk 
eller skogbruk. Det kan gjøres unntak fra dette forbudet dersom delingen er forsvarlig ut fra 
den avkastningen eiendommen kan gi, eller dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for 
det, blant annet bruksrasjonalisering. Det kan også trekkes inn drifts- eller miljømessige 
hensyn, godkjente planer, kulturlandskap og andre momenter. 

I vurderingen av denne saken må en se på plassering, utforming og størrelse på 
boligparsellene samt arronderingen av tilgrensende jordbruksareal. Videre må en se på om 
en fradeling legger til rette for en god bruksrasjonalisering. 

Omsøkte deling medfører tap av jordbruksareal og annet areal som kan nyttes landbruk og 
er derfor ikke forsvarlig med hensyn på bruket gnr./bnr. 83/1 sin avkastning. Spørsmålet er 
om omsøkte deling kan være forsvarlig ut fra samfunnsinteresser som bruksrasjonalisering.    
Tilleggsarealet vil styrke driftsgrunnlaget til et bruk med behov for tilleggsjord. I dette tilfelle 
blir det imidlertid ikke en fullgod bruksrasjonalisering da avstanden mellom brukene på 
Møgedal og Gydal er på ca. 13 km.   Tilleggsjorda burde gått til bruk i nærområdet til en 
landbruksmessig forsvarlig pris. Ingen naboer er interessert i å kjøpe tilleggsjord til omsøkte 
pris.  

Dersom omsøkt deling blir godkjent, så innebærer dette at det blir opprettet to frittliggende 
boligeiendommer i et LNF-Lområde som kan medføre til konflikter med 
landbruksinteressene. 

Etter en samlet vurdering vurderer en fordelene som kan oppnås med styrking av 
driftsgrunnlaget til kjøpebruket som mindre enn ulempene som måtte komme som følge av 
oppretting av 2 store frittliggende boligeiendommer i et landbruksområde og dårlig 
bruksrasjonalisering.

Ut i fra dette ser ikke Rådmannen å kunne anbefale at det gis tillatelse til fradeling av to 
parseller til bolig/landbruk i henhold jordloven.

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

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

~ o ~

Alternative løsninger:

1. Planteknisk utvalg stiller seg positiv til søknad om  fradeling av to parseller på 
henholdsvis 3,2 og 7 dekar med formål bolig/landbruk i medhold av § 19-2 i plan- og 
bygningsloven. 

2. Planteknisk utvalg  gir tillatelse til fradeling av to parseller på henholdsvis 3,2 og 7 
dekar med formål bolig/landbruk i medhold av § 12 i jordloven. 
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Det settes som betingelse for deling at resten av landbrukseiendommen gnr./bnr. 
83/1 selges og legges som tilleggsjord til gnr./bnr. 101/5, 101/7, 101/8 og 101/16 på 
Møgedal i Eigersund  eller en eller flere eiendommer i nærområdet. 

Dette med følende begrunnelse………..

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
201448 Vedr. deling gnr. 83 bnr. 1
201449 Situasjonskart

191743
Søknad om fradeling av to parseller til bolig/landbruk - dispensasjon fra 
kommuneplanen - gnr./bnr. 83/1 - Asle Klungland

191745 Gårdskart
190467 kart

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 26.08.2011
Advokat Svein Erling 
Jensen

Søknad om deling av grunneiendom gnr. 83 bnr. 
1 - Sirdalsveien, Egelandsdalen

2 X 09.09.2011 WorkCentre 7428 kart
4 X 18.09.2011 WorkCentre 7428 Gårdskart
5 X 18.09.2011 WorkCentre 7428 Artikkel fra Ole Christen Hallesby i Gårdsråd as

7 I 18.09.2011
Marianne Stangeland; 
Asle Lars Klungland

Kjøpekontrakt gnr. 83 bnr. 1, Sirdalsveien 720

6 I 18.09.2011
Det kgl. landbruks- og 
matdepartement

Praktisering av delingsbestemmelsen i jordloven

8 U 22.09.2011
Advokat Svein Erling 
Jensen; 
Asle Lars Klungland

Varsel om befaring - Deling av grunneiendom 
gnr. 83 bnr. 1 - Sirdalsveien 718 og 720, 
Egelandsdalen

9 U 20.10.2011
Asle Klungland; 
Advokat Svein Erling 
Jensen

Særutskrift: Søknad om fradeling av to parseller 
til bolig/landbruk - dispensasjon fra 
kommuneplanen - gnr./bnr. 83/1 - Asle Klungland

10 I 15.11.2011
Advokatfirmaet Jensen 
AS

Vedr. deling gnr. 83 bnr. 1

Parter i saken:
            
SØK Advokat Svein Erling 

Jensen
Postboks 362 4379 EGERSUND

TIL Asle Lars Klungland Sirdalsveien 720 4376 HELLELAND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 18.09.2011
Arkiv: :GBR-83/1, FA-
L33
Arkivsaksnr.:
11/1767
Journalpostløpenr.:
11/25122

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
102/11 Formannskapet 28.09.2011

Søknad om fradeling av to parseller til bolig/landbruk -
dispensasjon fra kommuneplanen - gnr./bnr. 83/1 - Asle 
Klungland
  
Sammendrag:
Adv. Svein Erling Jensen søker på vegne av Asle Klungland om fradeling av to parseller på 
henholdsvis ca. 9,5 og 10,4 dekar fra landbrukseiendommen gnr./bnr. 83/1 på Gydal  i  
Eigersund. Formålet er bolig/landbruk. Parsellene skal selges. Resten av driftsenheten skal
også  selges som tilleggsjord til Marianne Stangeland som eier driftsenheten gnr./bnr.  101/5, 
101/7, 101/8 og 101/16 på Møgedal i Eigersund.  Det er ca. 13 km mellom bruket på 
Møgedal og bruket på Gydal  

Parsellen på ca. 9,5 dekar består av ca. 7 dekar med fulldyrket jord og 2,5 dekar med annet 
areal (bygninger og hage). Parsellen på ca. 10,4 dekar består av ca. 4,3 dekar med 
innmarksbeite og  ca. 6,1 dekar med annet areal (bygninger, hage og utmark).

Omsøkte eiendom gnr./bnr. 83/1 og omsøkte parseller på henholdsvis 9,5 dekar og 10,4 
dekar ligger i et LNF-L område. 

Saksgang:
Stiller formannskapet seg positiv til å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel slik at 
søker får holde igjen to parseller til bolig/landbruksformål må saken sendes til Rogaland 
fylkeskommune og fylkesmannen i Rogaland for uttalelse før endelig vedtak kan fattes i 
saken.  

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet avslår  i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven søknad fra Asle 
Klungland om fradeling av to parseller på henholdsvis 9,5 og 10.4 dekar  til 
bolig/landbruksformål. 

Formannskapet avslår  i medhold av § 12 i jordloven søknad fra Asle Klungland om fradeling 
av to parseller på henholdsvis 9,5 og 10.4 dekar  til bolig/landbruksformål. 

28.09.2011 Formannskapet
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Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig. 

FS-102/11 Vedtak:

Formannskapet avslår  i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven søknad fra Asle 
Klungland om fradeling av to parseller på henholdsvis 9,5 og 10.4 dekar  til 
bolig/landbruksformål. 

Formannskapet avslår  i medhold av § 12 i jordloven søknad fra Asle Klungland om 
fradeling av to parseller på henholdsvis 9,5 og 10.4 dekar  til bolig/landbruksformål. 

Enstemmig vedtatt. 

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:

Adv. Svein Erling Jensen søker på vegne av Asle Klungland om fradeling av to parseller på 
henholdsvis ca. 9,5 og 10,4 dekar fra landbrukseiendommen gnr./bnr. 83/1 på Gydal  i  
Eigersund. Formålet er bolig/landbruk. Parsellene skal selges. Resten av driftsenheten skal 
også  selges som tilleggsjord til Marianne Stangeland som eier driftsenheten gnr./bnr.  101/5, 
101/7, 101/8 og 101/16 på Møgedal i Eigersund.  Det er ca. 13 km mellom bruket på 
Møgedal og bruket på Gydal  Marianne Stangeland leier jordbruksarealene på gnr./bnr. 83/1 
i dag.

Parsellen på ca. 9,5 dekar består av ca. 7 dekar med fulldyrket jord og 2,5 dekar med annet 
areal (bygninger og hage). Parsellen på ca. 10,4 dekar består av ca. 4,3 dekar med 
innmarksbeite og  ca. 6,1 dekar med annet areal (bygninger, hage og utmark).

Omsøkte eiendom gnr./bnr. 83/1 og omsøkte parseller på henholdsvis 9,5 dekar og 10,4 
dekar ligger i et LNF-L område. 7 dekar fulldyrket jord som følger med parsellen på ca. 9,5 
dekar er en del av fulldyrket jorde på ca. 16,9 dekar.

Driftsenheten gnr/bnr. 83/1 og 118/25 har ca. 106,4 dekar fulldyrket jord, 13,1 dekar med 
overflatedyrket jord, 203,5 dekar med innmarksbeite, 11,5 dekar med produktiv skog, 4248,4 
dekar med annet areal. 

Drift på driftsenheten gnr./bnr.  101/5, 101/7, 101/8 og 101/16 i Eigersund er pelsdyrhold, 
kjøttproduksjon med ammekyr og sauehold. Det var pr. 1.8.2011  209 vinterfôra sau på 
bruket, 24 ammekyr, 26 ungdyr og 1000 minktisper. 

Gnr./bnr. 101/5, 101/7, 101/8 og 101/16  er på ca. 75,3 dekar fulldyrket jord, 7,3 dekar 
overflatedyrket jord, 215 dekar innmarksbeite, 291,9 dekar med produktiv skog og  1257,5 
dekar med annet areal.  Marianne Stangeland leier i tillegg som nevnt jordbruksarealet på 
gnr./bnr. 83/1  og  34 dekar fulldyrket jord, 6 dekar overflatedyrket jord og 96 dekar 
innmarksbeite av Odd Svihus på Møgedal (gnr./bnr. 101/6). Det er våningshus og 
driftsbygninger i god stand på eiendommen.   Marianne Stangeland er oppvokst på gård og 
har selv drevet gården på Møgedal siden 1993.  
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Saksbehandlers vurderinger:
Lovgrunnlag:
Plan og bygningslova § 19-1 og 2 (dispensasjon)

§ 19 – 1 Dispensasjon

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

§ 19 – 2 Dispensasjonsvedtaket

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å 
gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 
dispenseres fra saksbehandlingsregler. 

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

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

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

Denne saken skal behandles etter plan og bygningslov av 27.06.2008 med ikrafttredelse fra 
1. juli 2009.  Dispensasjon er nå hjemlet i § 19-1 og  2.
  
Dispensasjon krever grunngitt søknad jf plan og bygningsloven §19 – 1.

Søknaden om omsøkte fradeling er i strid med gjeldende kommuneplan for Eigersund 
kommune,  og er avhengig av dispensasjon for å kunne få tillatelse. Dette fordi søker ønsker 
å holde igjen to parseller til boligformå/landbruk som ligger i et LNF-L område. 

Utgangspunktet for å kunne vurdere dispensasjon er om det foreligger tungtveiende grunner, 
slik at fordelene ved å gi dispensasjon blir klart større enn ulempene. I denne saken skal 
dispensasjon vurderes i forhold til LNF- formålet i kommuneplanen. LNF- områdene i 
kommuneplanen har som formål å ta vare på landbruks-, natur- og friluftsverdier. En skal 
sikre interessene til den stedbundne næring, slik at den ikke får svekkede driftsvilkår. I LNF 
områder skal det også tas hensyn til natur- og kulturmiljø, landskap og andre allmenne 
interesser. Parsellene som søker dele fra og selge er store og består av mye jordbruksareal.  
De vil også grense inntil jordbruksareal.  Det kan føre konflikter med landbruksinteressene.

Argumentet for å kunne gi dispensasjon fra kommuneplanen er at  er at resteiendommen 
skal selges som tilleggsjord til en landbrukseiendom. Det aksepteres normalt å dele fra en 
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mindre tunparsell hvis det oppnås en god bruksrasjonalisering, hvor restbruket selges som 
tilleggsjord til et bruk i nærområdet. I dette tilfelle blir det ikke en god  bruksrasjonalisering da 
avstanden mellom brukene på Møgedal og Gydal er på ca. 13 km. Kjøper har imidlertid 
behov for tilleggsareal og leier jordbruksarealet på Gydal og på et nabobruk på Møgedøl i 
dag.  Spørsmålet er om det er forsvarlig at søker får beholde to parseller til 
boligformål/landbruk som er såpass store og består av mye jordbruksareal. 

Advokat Svein Erling Jensen viser til et sitat fra Ole Christian Hallesby i Gårdsråd As. Ole 
Christian Hallesby hevder at landbruksminister Lars Peder Brekk ønsker en liberalisering av 
delingsforbudet i jordloven og at gårdstun som blir fradelt kan få beholde en åkerlapp. 
Bakgrunnen for dette er brevet av 25.06.2010 fra landbruksminister Lars Peder Brekk.  
Her står det : ” …… Hvis det kan styrke bosettingen bør kommunen også kunne vurdere å la 
selgeren beholde et noe større areal enn det som er vanlig for en ordinær boligtomt. ………”  
Her tenker en på salg av gårdens bolighus med tomt, hvor restareal selges som tilleggsjord 
til nabobruk.  Juridisk rådgiver hos Fylkesmannen mener junibrevet fra landbruksministeren 
ikke legger opp til en liberalisering med hensyn til praktiseringen av delingsforbudet, men 
brevet gir kun uttrykk for den alt etablerte praksis om en konkret og individuell vurdering av 
den enkelte sak – hensyntatt vårt langstrakte og varierte land med  ymse hensyn som kan 
gjøre seg gjeldende. Det er med andre ord ingen åpning for i vårt fylke å tillate 
mer/flere/større tomter enn tidligere, mener Smedvig . Seniorrådgiver Marianne Barstad i 
Statens landbruksforvaltning  mener brevet fra Brekk innebærer at restarealet etter fradeling 
kan være noe større, men det er en konkret vurdering som må gjøres i den enkelte sak. 

Saksbehandler mener landbruksministeren åpner opp for dele fra noe større tunparseller 
enkelte plasser i Norge som kanskje sliter med å opprettholde bosettingen. En finner ikke at 
dette er en aktuell problemstilling for Eigersund kommune.  

Det kan neppe være i  Lars Peder Brekks sin ånd å åpne opp for å fradele store tomter som 
omsøkt hvor det medgår såpass mye jordbruksareal.  

Ut i fra dette ser Rådmannen ikke å kunne anbefale at det gis dispensasjon i henhold til plan-
og bygningsloven.

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

I jordlovens §12 er det generelt et forbud mot å dele eiendommer som kan nyttes til jordbruk 
eller skogbruk. Det kan gjøres unntak fra dette forbudet dersom delingen er forsvarlig ut fra 
den avkastningen eiendommen kan gi, eller dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for 
det, blant annet bruksrasjonalisering. Det kan også trekkes inn drifts- eller miljømessige 
hensyn, godkjente planer, kulturlandskap og andre momenter. 

I vurderingen av denne saken må en se på plassering, utforming og størrelse på 
boligparsellene samt arronderingen av tilgrensende jordbruksareal. Videre må en se på om 
en fradeling legger til rette for en god bruksrasjonalisering. 

Omsøkte deling medfører tap av mye jordbruksareal og er derfor ikke forsvarlig med hensyn 
på bruket gnr./bnr. 83/1 sin avkastning. Spørsmålet er om omsøkte deling kan være 
forsvarlig ut fra samfunnsinteresser som bruksrasjonalisering.    Tilleggsarealet vil styrke 
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driftsgrunnlaget til et bruk med behov for tilleggsjord. I dette tilfelle blir det imidlertid ikke en 
brukbar bruksrasjonalisering da avstanden mellom brukene på Møgedal og Gydal er på ca. 
13 km.  Veien mellom brukene er også dårlig. I en konsesjonsssak aksepterer en gjerne 
avstander på ca. 20 km ved kjøp av tilleggsjord. I en delingssak stiller en større krav til god 
bruksrasjonalisering.  Tilleggsjorda bør gå til bruk i nærområdet. 

En vurderer fordelene som kan oppnås med styrking av driftsgrunnlaget til kjøpebruket som 
mindre enn ulempene som måtte komme som følgje av oppretting av 2 store frittliggende 
boligeiendommer i et landbruksområde og dårlig bruksrasjonalisering.

Dersom omsøkt deling blir godkjent, så innebærer det på den ene siden at det blir opprettet 
to frittliggende boligeiendommer i et LNF-område. Erfaringsmessig kan det føre med seg 
driftsulemper for tilgrensende jordbruksdrift. Dette er ulemper som for eksempel tråkk på 
jordbruksareal, dyr som blir forstyrret på beite, støy, lukt, støv osv. Dette forholdet taler også 
i mot den omsøkte deling.

Ut i fra dette ser Rådmannen ikke å kunne anbefale at det gis tillatelse til fradeling av to 
parseller til bolig/landbruk i henhold jordloven.

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

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

~ o ~

Alternative løsninger:
1. Formannskapet stiller seg positiv til søknad om  fradeling av to parseller på 

henholdsvis 9,5 og 10,4 dekar med formål bolig/landbruk i medhold av § 19-2 i plan-
og bygningsloven. 

2. Formannskapet gir tillatelse til fradeling av to parseller på henholdsvis 9,5 og 10,4 
dekar med formål bolig/landbruk i medhold av § 12 i jordloven. 

Det settes som betingelse for deling at resten av landbrukseiendommen gnr./bnr. 
83/1 selges og legges som tilleggsjord til en eller flere i eiendommer i nærområdet. 

3. Formannskapet stiller seg positiv til søknad om  fradeling av to parseller på 
henholdsvis 9,5 og 10,4 dekar med formål bolig/landbruk i medhold av § 19-2 i plan-
og bygningsloven. 

4. Formannskapet gir tillatelse til fradeling av to parseller på henholdsvis 9,5 og 10,4 
dekar med formål bolig/landbruk i medhold av § 12 i jordloven. 

Det settes som betingelse for deling at resten av landbrukseiendommen gnr./bnr. 
83/1 selges og legges som tilleggsjord til en eller flere i eiendommer med avstand 
inntil 20 km. 
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~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Vedlegg:
Dok.nr Tittel på vedlegg
189004 Søknad om deling av grunneiendom gnr. 83 bnr. 1 - Sirdalsveien, Egelandsdalen
189006 Gjenpart av nabovarsel
189005 Oversendelsesbrev
190467 kart
191745 Gårdskart
191747 Artikkel fra Ole Christen Hallesby i Gårdsråd as
191749 Brev av 25.06.2010 fra landbruksminister Lars Peder Brekk
191752 Kjøpekontrakt gnr. 83 bnr. 1, Sirdalsveien 720

Journalposter i arkivsaken - uttrykte vedlegg

Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 26.08.2011
Advokat Svein Erling 
Jensen

Søknad om deling av grunneiendom gnr. 83 bnr. 
1 - Sirdalsveien, Egelandsdalen

2 X 09.09.2011 WorkCentre 7428 kart
4 X 18.09.2011 WorkCentre 7428 Gårdskart
5 X 18.09.2011 WorkCentre 7428 Artikkel fra Ole Christen Hallesby i Gårdsråd as

6 X 18.09.2011 WorkCentre 7428
Brev av 25.06.2010 fra landbruksminister Las 
Peder Brekk

7 I 18.09.2011 WorkCentre 7428 Kjøpekontrakt gnr. 83 bnr. 1, Sirdalsveien 720

8 U 22.09.2011
Advokat Svein Erling 
Jensen; 
Asle Lars Klungland

Varsel om befaring - Deling av grunneiendom 
gnr. 83 bnr. 1 - Sirdalsveien 718 og 720, 
Egelandsdalen

Parter i saken:
            
SØK Advokat Svein Erling 

Jensen
Postboks 362 4379 EGERSUND

TIL Asle Lars Klungland Sirdalsveien 720 4376 HELLELAND
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Sentraladministrasjonen
Landbrukskontoret
Steinar Nordvoll
Jordbrukssjef
51 46 10 32
steinar.nordvoll@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
015/12 Planteknisk utvalg 17.01.2012

Søknad om konsesjon til erverv av fast eiendom  - gnr. 
/bnr. 58/10,11 og 12  i Eigersund - Newco Holding AS 
  

Sammendrag:
Newco Holding As søker om konsesjon til overtakelse av gnr./bnr. 58/10, 58/11 og 58/12 i 
Eigersund. Overdrager er  Norwegian Holding AS. Norwegian Holding AS er delt ved fisjon. 
Newco Holding AS har eierinteresser i mineralvirksomhet på Hellvik. Det foreligger ingen 
planer for bruken av eiendommene annet enn å sørge for at hjemmelen etter fisjonen blir 
registrert på Newco Holding AS slik som fisjonen forutsatte. Det er ingen næringsvirksomhet 
på gnr./bnr. 58/10, 11 og 12. 

Saksgang:
Saken avgjøres av planteknisk utvalg. 

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Newco Holding AS
konsesjon til overtakelse av gnr./bnr. 58/10, 58/11 og 58/12 i Eigersund kommune.  Det 
settes som vilkår etter §11 i konsesjonsloven at eiendommene nyttes i tråd med 
kommuneplanens arealdel. 

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Newco Holding AS søker om konsesjon til overtakelse av gnr./bnr. 58/10, 58/11 og 58/12 i 
Eigersund. Overdrager er  Norwegian Holding AS. Gnr./bnr. 58/10, 58/11 og 58/12 overtas 
for henholdsvis kr. 6180 , kr. 4560 og kr. 0.  

Norwegian Holding AS ble delt ved såkalt fisjon. Norwegian Holding AS hadde en utenlandsk 
eier med 20% andel og norske eiere med 80%. Den utenlandske eieren
var kun interessert i å drive med kalkstein. Kalksteinsvirksomheten i Nord Norge blir 
værende i Norwegian Holding AS mens alle andre eiendeler og virksomheter blir fisjonert ut i 
selskapet Newco Holding AS. De norske eierne solgte seg så ut av Norwegian Holding AS,
mens den utenlandske eieren solgte seg ut av Newco Holding AS. 100% av aksjene i Newco 
Holding AS eies derved nå av de norske aksjonærene som eide 80% av Norwegian
Holding AS.
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80% av Norwegian Holding AS var eiet av familien Horn i Bergen (siden 1934). 20% var eiet 
av det sveitsiske selskapet Plüss Staufer AG (siden 1993) gjennom et norsk datterselskap 
Plüss Staufer AS. I dag eies 100% av aksjene i Newco Holding AS av familien Horn og 100% 
av aksjene i Norwegian Holding AS eier av Plüss Staufer AS som fortsatt eies 100% av 
det sveitsiske selskapet Plüss Staufer AG. 

Det er Newco Holding AS som eier de øvrige eiendommene i Egersund som Norwegian 
Holding AS hadde hjemmel til, og det er Newco Holding AS som har eierinteressene i
mineralvirksomheten i Hellvik.  Newco Holding AS eier fra før gnr./bnr. 57/7, 58/8, 60/58, 
60/63 og 60/362 i Eigersund.  

Det foreligger ingen planer for de nevnte eiendommene gnr./bnr. 58/10, 58/11 og 58/12 i 
Eigersund utover å sørge for at hjemmelen etter fisjonen blir registrert til Newco Holding AS 
slik som fisjonen forutsatte. Det er ingen næringsvirksomhet på gnr./bnr. 58/10, 11 og 12. 

Hellviksplitt AS er datterselskap av Newco Holding AS. 
Hellviksplitt AS er videre aksjonær i Hegrestad AS sammen med Georg Helland transport. 

Gnr./bnr. 58/10 er på 2060 m2 og består av ca. 1,5 dekar med produktiv skog og ca. 0,6 
dekar med annet areal. Gnr./bnr. 58/11 er på 1520  m2 og består av ca. 0,6 dekar fulldyrket 
jord, ca. 0,7 dekar produktiv skog og ca. 0,2 dekar annet areal.  Gnr./bnr.  58/12 er på 417 
m2 og består av ca. 0,3 dekar produktiv skog og 0,1 dekar restareal. Eiendommene er 
ubebygde. 

Eiendommene ligger på Helland på Hellvik. 

Saksbehandlers vurderinger:
Overtakelsen av gnr./bnr. 58/10, 58/11 og 58/12 i Eigersund  må konsesjonsbehandles fordi 
eiendommene ligger i et LNF- område. 

Utredningen av saken må i utgangspunktet ha som mål å avklare om konsesjonssøkers 
formål med ervervet gir de mest gagnlige eier- og bruksforhold for samfunnet og at en 
oppnår et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer. 

Det foreligger ingen planer for de nevnte eiendommene utover å sørge for at hjemmelen 
etter fisjonen blir registrert til Newco Holding AS slik som fisjonen forutsatte.

I utgangspunktet er det slik at eiendommer som ligger i et LNF-område skal nyttes i tråd med 
dette formål, dvs. til landbruk, natur og friluftsliv. I følge søker, skal eiendommene gnr./bnr. 
58/10, 58/11 og 58/12 i Eigersund ikke nyttes til landbruk, men vil nyttes i tråd med formålet 
natur og friluftsliv. 

Eiendommene kan ikke nyttes på en god måte til landbruk, utenom deler av gnr./nr. 58/11 
som består av noe fulldyrket jord, ca.  0,6 dekar.

Naboer har ikke fått melding om omsøkte konsesjonssak fra landbrukskontoret.  En kan ikke 
se noen landbruksmessig gevinst at eiendommene legges som tilleggsjord til at nabobruk. 

Det kan gis konsesjon til aksjeselskaper. Det ble åpnet opp for dette i 2003. Det skal da 
legges vekt på de som har yrket sitt i landbruket. Newco Holding AS kjøper ikke disse 
eiendommene for å drive landbruk. I denne saken er det imidlertid ikke landbruksinteresser 
av stor verdi. Landbruket i området tar ikke skade av at søker får konsesjon. Da kan det i 
følge Statens landbruksforvaltning gis konsesjon som omsøkt.   
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I forbindelse med verdisetting av landbrukseiendom skal landbruksmyndighetene vurdere om 
prisen er i samsvar med en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling på fast eiendom - jfr. § 9 
i konsesjonsloven.  En finner at prisen er forsvarlig i henhold § 9 i konsesjonsloven.  

En kan ikke se at det er grunnlag for å nekte konsesjon. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

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

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg avslår etter konsesjonsloven av 28. november 2003 søknad fra Newco 
Holding AS om konsesjon til overtakelse av gnr./bnr.  58/10, 58/11 og 58/12 i Eigersund.  
Dette med følgende begrunnelse:  Eiendommene ligger i et LNF område.  Overtakelsen gir 
ikke noe tjenlig eiendom og bruksstruktur. Det vil være bedre om et nabobruk får kjøpe dette 
arealet som tilleggsjord til landbruksformål.   

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

204855
Søknad om konsesjon i forbindelse med overdragelse av eiendom gnr. 52 bnr. 10, 
11 og 12

204856 Søknad om konsesjon på ervev av fast eiendom - gnr. 51 bnr. 10, 11, 12

206975
Kart

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 28.11.2011
Advokatfirmaet Harris 
DA

Søknad om konsesjon i forbindelse med 
overdragelse av eiendom gnr. 52 bnr. 10, 11 og 
12

3 X 03.01.2012 WorkCentre 7428 Kart

Parter i saken:
            

Adv. Torhild Sæther Postboks 4115 5835 BERGEN
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
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V60, TI-&18
Arkivsaksnr.:
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Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
016/12 Planteknisk utvalg 17.01.2012

Søknad om konsesjon for å beholde/eie  gnr./bnr. 52/1 og 
50/13 og 14 - Lene Veronika Vågshaug  og Silje Helene 
Vågshaug
  

Sammendrag:
Lene Veronika Vågshaug og Silje Helene Vågshaug søker om konsesjon til å beholde/eie 
gnr./bnr. 52/1 og 50/13 og 14 i Eigersund fordi de ikke har anledning til å bo på 
landbrukseiendommen, og fordi det ikke er bestemt hvem som skal overta eiendommene av 
søsknene Lene Veronika Vågshaug, Silje Helene Vågshaug og Lars Magne Vågshaug. 

Våningshuset blir bortleid til Daniel Rasch. I kårboligen bor Lars Magne Vågshaug, bror til 
Lene Veronika Vågshaug og Silje Helene Vågshaug. 

Lene Veronika Vågshaug og Silje Helene Vågshaug ber om varig fritak fra boplikten. 

Saksgang:
Saken avgjøres av Planteknisk utvalg. 

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Lene Veronika Vågshaug 
og Silje Helene Vågshaug konsesjon til å eie gnr./bnr. 52/1 og 50/13 og 14 i Eigersund 
kommune.   

Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven: 
Lene Veronika Vågshaug og Silje Helene Vågshaug må flytte til og bosette seg fast på 
eiendommen gnr./bnr. 52/1 og 50/13 og 14  i Eigersund senest innen 1.1.2015. 

Eventuell tidligere politisk behandling:

29.10.2008 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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FS-154/08 Vedtak:

Formannskapet avslår etter § 27a i odelsloven søknad fra Silje Helene Vågshaug om 
varig fritak for bo- og driveplikten på gnr./bnr.  52/1 og 50/13 og 14 i Eigersund.

Formannskapet gir etter § 27a i odelsloven Silje Helene Vågshaug, Lene Veronika 
Vågshaug og Lars Magne Vågshaug fritak for bo- og driveplikten på gnr./bnr.  52/1 og 
50/13 og 14 i Eigersund i 3 år fra 01.01.2009.

Vedtaket er enstemmig.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Lene Veronika Vågshaug og Silje Helene Vågshaug søker om konsesjon til å beholde/eie 
gnr./bnr. 52/1 og 50/13 og 14 i Eigersund fordi de ikke har anledning til å bo på 
landbrukseiendommen, og fordi det ikke er bestemt hvem som skal overta eiendommene av 
søsknene Lene Veronika Vågshaug, Silje Helene Vågshaug og Lars Magne Vågshaug. 

Våningshuset blir bortleid til Daniel Rasch. I kårboligen bor Lars Magne Vågshaug, bror til 
Lene Veronika Vågshaug og Silje Helene Vågshaug. 

Lene Veronika Vågshaug og Silje Helene Vågshaug ber om varig fritak fra boplikten. 

Omsøkte konsesjonseiendom har ca. 29,5 dekar fulldyrket jord, 59,1 dekar innmarksbeite, 
ca. 117,7 dekar med produktiv skog og ca. 280,6 dekar med annet areal.  

Bebyggelse på konsesjonseiendommen er et våningshus fra 2000 i god stand, et kårhus fra 
1880 i middels stand, en driftsbygning fra 1954 i middels stand og en garasje fra 1954 i dårlig 
stand.  

Formålet med ervervet er å beholde gården i slekta. Foreløpig står eiendommen på 3 stk. 
inntil de bestemmer seg for hvem som skal overta bruket.  Skog bli tatt ut. Jordbruksarealet 
blir leid ut og driveplikten blir oppfylt. 

Lene Veronika Vågshaug, Silje Helene Vågshaug og Lars Magne Vågshaug overtok 
driftsenheten gnr./bnr. 52/1, 50/13 og 50/14 i Eigersund 24.11.2008.  

Formannskapet ga etter § 27a i odelsloven Silje Helene Vågshaug, Lene Veronika Vågshaug
og Lars Magne Vågshaug fritak for bo- og driveplikten på gnr./bnr.  52/1 og 50/13 og 14 i 
Eigersund i 3 år fra 01.01.2009.

Saksbehandlers 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. 
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For at boplikten skal anses oppfylt, må en ha eiendommen som din reelle bolig. Boplikten er 
oppfylt ved at eieren/eierne (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 i sak der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon 
fordi de ikke skal oppfylle boplikten etter § 5 annet ledd. I slik sak 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. 

Lene Veronika Vågshaug, Silje Helene Vågshaug og Lars Magne Vågshaug overtok 
eiendommen gnr./bnr. 52/1, 50/13 og 14 i Eigersund  24.11.2008 og har fritak fra boplikten 
fram til 1.1.2012. Bosettingen i området blir for så vidt ivaretatt ved at begge hus på 
eiendommen blir bebodd. Lars Magne Vågshaug som eier en ideell 1/3-del av eiendommen 
oppfyller sin personlige boplikt for tiden, selv om det er usikkert hvor lenge han vil bo her.   
Våningshuset blir bortleid til Daniel Rasch. Det er imidlertid ikke søkt om å oppfylle boplikten 
ved upersonlig boplikt. En slik sak har heller aldri blitt prøvd i Eigersund kommune. Lene 
Veronika Vågshaug og Silje Helene Vågshaug søker om fritak fra sin personlige boplikt.  

Gnr./bnr. 521, 50/13 og 14 ligger i et kjerneområde for jordbruk (LNF-L). 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. 

Driveplikten blir oppfylt ved bortleie. Det er en driftmessig god løsning og en helhetlig 
ressursforvaltning og pleiing av kulturlandskap blir ivaretatt.    

Med hensyn på brukets begrensede størrelse og avkastningsevne, familieforhold, at begge 
hus er bebodd og at en av eierne bor her, finner en at det er riktig å gi en tidsbegrenset fritak 
fra boplikten.  Søkerne er forholdsvis unge og det er ikke avgjort hvem som skal overta 
landbrukseiendommen 52/1, 50/13 og 14 i Eigersund. Søkerne har også nær tilknytning til 
eiendommen. 



4

Det er ikke aktuelt å gi varig fritak fra boplikten på bruket. Bruket ligger i et kjerneområde for 
jordbruk og har over 25 dekar med fulldyrket og overflatedyrket jord.

En anbefaler at det gis konsesjon som omsøkt med vilkår om at eiendommen tilflyttes innen 
1.1.2015. En vil ikke anbefale at det gis fritak utover dette. Innen 1.1.2015 bør det avklares 
hvem som skal overta eiendommen. En anbefaler at én person overtar eiendommen. 
Sameie regnes som en uheldig eieform i landbruket og gjør det vanskelig å oppfylle 
boplikten.  

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

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

~ o ~

Alternative løsninger:
1. Planteknisk utvalg avslår etter konsesjonsloven av 28. november 2003 søknad fra 

Lene Veronika Vågshaug og Silje Helene Vågshaug om konsesjon til eie/beholde 
gnr./bnr. 52/1 og 50/13 og 14 i Eigersund. Dette med følgende begrunnelse *******. 

2. Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Lene Veronika 
Vågshaug og Silje Helene Vågshaug konsesjon til eie/beholde gnr./bnr. 52/1 og 50/13 
og 14  i Eigersund. Det stilles ikke krav om personlig boplikt.  Dette med følgende 
begrunnelse *******.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
206053 Søknad om konsesjon gnr. 52 bnr. 1 og gnr. 50 bnr. 13 og 14 - Offentlig versjon
206982 Kart

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 15.12.2011
Lene Veronika 
Vågshaug; 
Silje Helene Vågshaug

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 
- gnr. 52 bnr. 1 og gnr. 50 bnr. 13 og 14

2 I 16.12.2011
Lene Veronika 
Vågshaug; 
Silje Helene Vågshaug

Søknad om konsesjon gnr. 52 bnr. 1 og gnr. 50 
bnr. 13 og 14 - Offentlig versjon

4 X 03.01.2012 WorkCentre 7428 Gårdskart
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Parter i saken:
            

Lars Magne Vågshaug Gamle Eigesveien 301 4370 EGERSUND
Lene Veronika 
Vågshaug

Iglatjørnveien 30 4370 EGERSUND

Silje Helene Vågshaug Talgje 4170 SJERNARØY
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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
017/12 Planteknisk utvalg 17.01.2012

Referatsaker til planteknisk utvalgs møte 17.01.2012
  

Sammendrag:
Kopi av ulike skriv/meldinger som utvalget skal orienteres om. 
Dersom utvalget har merknader til det enkelte skriv/melding, må dette gjøres med vedtak 
etter forslag fra et eller flere medlemmer.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Referatsaker som legges frem for utvalget 02.01.2012:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 11/32478 I 28.11.2011 Plan Vest AS

Endring av reguleringsplan 
for Gruset - Fv 44 mm. gnr. 
46 bnr. 6 og 372 m.fl. med 
planprogram (KU)

2 12/74 X 02.01.2012
Byggesakssjefen delegert 
25.11.2011 - 02.01.2012

Vedlegg:
Dok.nr Tittel på vedlegg

203690
Endring av reguleringsplan for Gruset - Fv 44 mm. gnr. 46 bnr. 6 og 372 m.fl. med 
planprogram (KU)

203691 Reguleringsplan Gruset - planprogram
203692 Aksjoner
203693 Reguleringsendring Gruset
206793 Byggesakssjefen delegert 25.11.2011 - 02.01.2012

























































Byggesakssjefen delegert 25.11.11 – 02.01.2012. 

ArkivSakID Nr Jdato Adm.enh Sbh Utvalg Møtedato Journaltittel JournalP.ID Jp.st. Saksnr 

'11/133 5 21.11.2011 MBY TTO BMD 29.12.2011 Tillatelse til tilbygg til garasje / 
bolighus gnr. 13 bnr. 1018 - Thomas 
Jansen Åvedal, Hasselveien 10 

'11/30934 F '488/11 

'11/2322 3 26.11.2011 MBY TTO BMD 26.11.2011 Tillatelse til tiltak -oppføring av 
redskapshus/driftsbygning gnr. 116 
bnr. 12 

'11/31322 J '502/11 

'11/2223 2 28.11.2011 MBY CJO BMD 28.11.2011 Tillatelse til tiltak - Hagestue gnr. 
47 bnr. 795 - Eirik Karlsen, 
Beverveien 35 

'11/31560 J '503/11 

'11/2227 2 28.11.2011 MBY CJO BMD 28.11.2011 Tillatelse til tiltak - Deling av 
grunneiendom gnr. 21 bnr. 13 tomt 5 og 
6 - Svanes boligfelt 

'11/31565 J '504/11 

'11/2290 2 30.11.2011 MBY CJO BMD 30.11.2011 Tillatelse til tiltak - Oppføring av 
altan i 1. og 2. etasje gnr. 13 bnr. 
279 - Frode Nilsson, Sokndalsveien 33 

'11/31625 F '505/11 

'11/2327 2 02.12.2011 MBY TOG BMD 02.12.2011 Igangsettingstillatelse -
Leilighetsbygg gnr. 60 bnr. 758 -
Sletteveien 34 A - B - C- D 

'11/31993 J '506/11 

'11/1861 3 02.12.2011 MBY TOG BMD 02.12.2011 Tillatelse til tiltak - Garasje gnr. 
47 bnr. 744 - Svein O. Nuland, 
Beverveien 19 

'11/32019 J '507/11 

'11/1443 9 05.12.2011 MBY AGR BMD 06.12.2011 Igangsettingstillatelse for deler av 
tiltak - Oppgradering/ombygging 
Egersund kulturhus gnr. 13 bnr. 1551 -
Sandakergaten 6 

'11/32119 F '508/11 

'11/604 5 07.12.2011 MBY TTO BMD 07.12.2011 Tillatelse til tiltak - oppføring av 
enebolig gnr. 13 bnr. 1529 - Larsen & 
Bjørkeland, Sandbakkveien 12 

'11/30172 J '509/11 

'11/2165 2 07.12.2011 MBY JAV BMD 07.12.2011 Seksjonering gnr. 13 bnr. 1351 -
Kirkegaten 8 og 10 og Storgaten 21 og 
23, Hegdalgården 

'11/32494 F '510/11 

'11/903 8 08.12.2011 MBY TOG BMD 08.12.2011 Tillatelse til tiltak - Endring av 
privat utkjørsel gnr. 47 bnr. 962 -
Tom Østebrød og Kristin Nevland, 
Hjortveien 33 

'11/32237 F '511/11 



'11/2363 2 08.12.2011 MBY TOG BMD 08.12.2011 Tillatelse til tiltak - Påbygg av 
eksisterende bolig gnr. 94 bnr. 17 -
Øyvind Espeland, Sirdalsveien 10 

'11/32590 F '512/11 

'11/2370 2 09.12.2011 MBY TOG BMD 09.12.2011 Tillatelse til tiltak - Bod og 
overbygg terrasse gnr. 12 bnr. 524 -
Merethe Skulstad og Jan Petter 
Fagerli, Kjærlighetsstien 9 

'11/32602 J '513/11 

'11/377 5 12.12.2011 MBY AGR BMD 12.12.2011 Tillatelse til fradeling - Deling av 
grunneiendom, gnr. 13 bnr. 1253 

'11/32587 F '514/11 

'11/1507 8 12.12.2011 MBY TOG BMD 12.12.2011 Tillatelse til tiltak/dispensasjon -
Garasje gnr. 8 bnr. 450 - Chris 
Simons, Sjarkveien 34 

'11/32772 F '515/11 

'11/194 18 13.12.2011 MBY TOG BMD 13.12.2011 Endring av tillatelse - To-mannsbolig 
gnr. 13 bnr. 2394 - Visjon Holding 
Invest AS, Symrebakken 17 

'11/32890 F '516/11 

'11/1234 8 13.12.2011 MBY TOG BMD 13.12.2011 Endring av tillatelse - Horisontaldelt 
2-mannsbolig gnr. 47 bnr. 938- Eger 
Bygg AS, Rådyrveien 10 

'11/32981 J '517/11 

'10/425 24 14.12.2011 MBY TTO BMD 14.12.2011 Tillatelse til tiltak - endring av 
plassering til garasje gnr. 90 bnr. 2, 
Lensmann Hovlands vei 86 

'11/33035 J '518/11 

'11/2578 3 15.12.2011 MBY TOG BMD 15.12.2011 Tillatelse til deling - gnr. 46 bnr. 
37 - Hafsøyveien 84 

'11/33198 F '519/11 

'10/993 8 14.12.2011 MBY TTO BMD 16.12.2011 Igangsettingstillatelse, tilbygg til 
bolig gnr. 7 bnr. 669, Vadlåsveien 46 

'11/33132 R '520/11 

'11/2226 16 16.12.2011 MBY TTO BMD 16.12.2011 Endring av tillatelse - plassering av 
leilighetsbygg 46 bnr. 37 - Byggmester 
Jostein Ege,Havsøyveien 84 

'11/33234 J '521/11 

'11/1702 6 08.11.2011 MBY AGR BMD 16.12.2011 Rammetillatelse/dispensasjon -
Kårbolig gnr. 49 bnr. 4 - Marlen 
Ivesdal Thengs og Halvor Thengs, 
Tengsveien 11 

'11/30013 J '522/11 

'11/2136 5 19.12.2011 MBY TTO BMD 19.12.2011 'Endring av tillatelse til deling av 
grunneiendom gnr. 13 bnr. 133 og 66 
datert 10.11.11 BMD 466/11 

'11/32788 F '523/11 

'11/2162 2 19.12.2011 MBY TTO BMD 19.12.2011 Tillatelse til tiltak - oppføring 
garasje gnr. 8 bnr. 117 

'11/31323 J '524/11 



'11/1284 11 19.12.2011 MBY AGR BMD 19.12.2011 Tillatelse til utebod og avslag på 
støttemur/terrasse - Bod og støttemur 
gnr. 2 bnr. 63 - Brit Tove Haugerud, 
Midbrødveien 92 

'11/33378 J '525/11 

'10/868 22 21.12.2011 MBY TOG BMD 21.12.2011 Endring av tillatelse - Bolighus og 
garasje samt utslippstillatelse gnr. 
24 bnr. 23 - Rolf Andre Leidland og 
Maren Lædre Bjørdal, 

'11/33729 F '526/11 

'11/2425 6 27.12.2011 MBY TTO BMD 27.12.2011 Tillatelse til tiltak - oppføring av 
bolig og garasje gnr. 60 bnr. 682 -
Terneveien 5 

'11/33806 F '527/11 

'11/2247 10 27.12.2011 MBY TTO BMD 27.12.2011 Tillatelse til tiltak -  oppføring av 
bolig og garasje gnr. 60 bnr. 681 
Terneveien 7 

'11/34038 J '528/11 

'11/2629 3 28.12.2011 MBY TTO BMD 28.12.2011 Tillatelse til tiltak - oppføring av 
fritidsbolig gnr. 1 bnr. 93, Rausvågen 
- Hellvik Hus AS 

'11/34045 F '529/11 

'11/2041 4 28.12.2011 MBY TTO BMD 28.12.2011 Tillatelse til tiltak - oppføring av 
fritidsbolig gnr. 1 bnr. 92 -
Rausvågen tomt 3 

'11/33957 F '530/11 

'11/2383 2 28.12.2011 MBY TTO BMD 28.12.2011 Tillatelse til tiltak -
forstøtningsmur gnr. 47 bnr. 587, 
Grøne Bråden 21 

'11/33185 F '531/11 

'11/475 17 28.12.2011 MBY TOG BMD 28.12.2011 Igangsettingstillatelse - Flytebrygger 
- gnr. 8 bnr. 491 - Svanen Marina, 
Hovlandsveien 54 

'11/34068 F '532/11 

'11/281 5 28.12.2011 MBY TTO BMD 28.12.2011 Tillatelse til tiltak -  oppføring av 
garasje m/bod gnr.47 bnr.968,snr.1og 2 

'11/34087 J '533/11 

'08/3142 18 30.12.2011 MBY MAE BMD 30.12.2011 Garasje gnr. 60 bnr. 715 - Silje 
Henriksen/Rune Sletta,Ruskebakken 17 

'11/34183 R '535/11 
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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
018/12 Planteknisk utvalg 17.01.2012

Spørsmål/orienteringer i planteknisk utvalgs møte 
17.01.2012
  

Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 17.01.2012:
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