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EIGERSUND KOMMUNE
Planteknisk utvalg

MØTEINNKALLING

Utvalg: Planteknisk utvalg
Møtested: Formannskapssalen
Dato: 07.02.2012 Tidspunkt: 12:00

BEFARING:
Kl 09.40 Avreise fra rådhuset.

Kl 10.00 Sak 25/12
Søknad om tillatelse til tiltak og dispensasjon for Molo, gnr. 60 
bnr. 249 - Elisabeth og Einar Kvassheim, Trosavigveien 207

Kl 10.45 Sak 23/12
Reguleringsplan for snuplass på gnr. 4 bnr. 13 og 138, 
Skadbergstronda 1. gangsbehandling

Kl 11.10 Sak 22/12 Mindre reguleringsendring for lekeplass i Spinnerihagen
Kl 12.00 Møtestart formannskapssalen, rådhuset 4 etasje.

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

Saksliste:
Sak nr. Sakstittel L

019/12

Avgjøres av utvalget:

Godkjenning av protokoll fra planteknisk utvalgs møte 17.01.12

020/12
Mindre reguleringsendring  - sammenslåing av tomter i Sledeveien 1 og 3 
gnr. 107 bnr. 71 samt justering av eiendomsgrense

021/12
Mindre reguleringsendring Sjarkveien 33 og 35 - justering av 
arealbruksformål mellom friluftsområde og boligareal

022/12 Mindre reguleringsendring for lekeplass i Spinnerihagen

023/12
Reguleringsplan for snuplass på gnr. 4 bnr. 13 og 138, Skadbergstronda 
1. gangsbehandling

024/12 Bybrannsikring i Egersund. Brannsikringsplan for Hauen-området.

025/12
Søknad om tillatelse til tiltak og dispensasjon for Molo, gnr. 60 bnr. 249 -
Elisabeth og Einar Kvassheim, Trosavigveien 207

026/12
Ny behandling - Søknad om dispensasjon for forlengelse av flytebrygge 
gnr. 60 bnr. 36- Tom Vassvik, Vassvik

027/12
Ny behandling - Søknad om dispensasjon fra utnyttelsesgrad og avstand 
til nabogrense for oppføring av garasje gnr. 13 bnr. 31 - Geir Refsland, 
Husabøveien 37

028/12 Mal for utbyggingsavtaler
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029/12
Søknad om konsesjon til erverv av gnr. 59 bnr. 1 som tilleggsjord til egen 
gård  gnr. 59 bnr. 2 og 4 - Leif Eirik Skåra og Marianne Netland Skåra

030/12 Detaljbudsjett miljøavdelingen 2012

031/12 Referatsaker til planteknisk utvalgs møte 07.02.12

032/12 Spørsmål/orienteringer i planteknisk utvalgs møte 07.02.11

Egersund, 25. 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:
- Anders Ege (AP) for Bjørn Reidar Berentsen (AP) i sak 026/12

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: 23.01.2012
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
12/199
Journalpostløpenr.:
12/2466

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
019/12 Planteknisk utvalg 07.02.2012

Godkjenning av protokoll fra planteknisk utvalgs møte 
17.01.12
  

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

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Forslag til vedtak 23.01.2012:

Protokoll fra planteknisk utvalgs møte den 17.01.2012 godkjennes.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
210562 Protokoll fra møtet 17.01.12.doc



Utvalg: Planteknisk utvalg
Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt - fra: 12:30 Tidspunkt - til:  14:50 
Sak – fra / til: 001/12 - 018/12

Følgende medlemmer møtte:

V – Kvassheim, Brit L. (Medlem)

AP – Tråsavik, Renate (Medlem) KrF – Sæstad, Alf Tore (Medlem)
KrF – Gunvaldsen, Bente Skåra (Medlem)

H - Robertson, Astrid Hetland (Medlem)                  FrP – Ervik, May Helen Hetland (Medlem)
H – Carlsen, Bjørn (Medlem)                              SP – Gya, Tor Olav (Medlem)                             

Følgende medlemmer hadde forfall:

H - Nygård, Kjell Vidar (Nestleder)                              AP – Sæstad, Roger (Medlem)
AP - Berentsen, Bjørn Reidar (Leder)                  

Følgende varamedlemmer møtte:

H – Øiumshaugen, Liv Tone (varamedlem) AP – Ege, Anders (varamedlem)
AP – Iversen, Toril Åbotnes (varamedlem)

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):

KRF – Iversen, Edmund, (varamedlem) – (002/12) V – Misje, Øyvind (varamedlem) – ( 010/12)

SP – Nodland, May Sissel (varamedlem) – (014/12) H – Hovland, Anja (varamedlem)– (08/12)

FRP – Skår, Dag Rune (varamedlem) – (06/12)

Følgende fra administrasjonen/andre møtte:

Kons. kommunalsjef tekniske tjenester Per Steinar Berentsen, byggesakssjef Jarle Valle, 
jordbrukssjef Steinar Nordvoll og rådgiver Tom Grøsfjell.

Merknader til møtet:
 Det ble foretatt befaring i sakene 06/12, 07/12, 08/12, 09/12, 10/12 og 14/12 fra kl. 08.30. 
 Ved møtets start foreslo Renate Tråsavik (AP) at Anders Ege (AP) velges som setteleder. 

Ege ble enstemmig valgt til setteleder.

Anders Ege
Setteleder Randi S. Haugstad

Utvalgssekretær

EIGERSUND KOMMUNE
Planteknisk utvalg
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Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer:

Arbeiderpartiet Varamedlemmer
Bjørn Reidar Berentsen
Roger Sæstad
Renate Tråsavik

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

Fremskrittspartiet Varamedlemmer
May Helen H. Ervik 1  Dag Rune Skår

2  Jan Aksel Skadberg
3  Hans Petter Helland

Høyre Varamedlemmer
Kjell Vidar Nygård
Astrid Hetland Robertson
Bjørn Carlsen

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

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

001/12 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.
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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.

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
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001/12: Godkjenning av protokoll fra planteknisk utvalgs møte 
13.12.2011

Forslag til vedtak 02.01.2012:

Protokoll fra planteknisk utvalgs møte den 13.12.2011 godkjennes.

17.01.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Protokollen enstemmig godkjent.

PTU-001/12 Vedtak:

Protokoll fra planteknisk utvalgs møte den 13.12.2011 godkjennes.

Vedtaket er enstemmig.

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

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.

17.01.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
 ALF TORE SÆSTAD (KRF) erklærte seg ugild 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 ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-002/12 Vedtak:

Klage datert 14.11.11 på vedtatt reguleringsendring – Seilsportsenter m.m., 
Nysundhalsen tas ikke til følge.
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Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.

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

Vedtaket er enstemmig.

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

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.

17.01.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-003/12 Vedtak:

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.

Vedtaket er enstemmig.

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

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.

Rådmannen kan videredelegere gitt myndighet til byggesakssjefen.
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17.01.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
ASTRID H. ROBERTSON (H) foreslo:

”Planteknisk utvalg videredelegerer følgende myndighet knyttet til dispensasjonssaker i 
henhold til plan- og bygningsloven til rådmannen:

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

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

3. Klager behandles av planteknisk utvalg.
4. Dispensasjonssaker av prinsipiell betydning legges fram for politisk behandling.
5. Delegeringen gjelder inneværende periode til 31.12.2015.

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

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

PTU-004/12 Vedtak:

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

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

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

3.   Klager behandles av planteknisk utvalg.
4.   Dispensasjonssaker av prinsipiell betydning legges fram for politisk behandling.
5.   Delegeringen gjelder inneværende periode til 31.12.2015.

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

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

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

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.

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:
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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.

17.01.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
ANDERS EGE (AP) foreslo:

”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.

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,- kr 25.000,- 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.”

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

PTU-005/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra advokat Eyolf Lund på vegne av 
tiltakshaver Odd Roger Knutsen, samt merknadene til forhåndsvarslet 
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overtredelsesgebyr, og har etter en samlet vurdering kommet til at klager gis delvis 
medhold.

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 25.000,- 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.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

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

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.

17.01.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

----0----

 MAY HELEN H. ERVIK (FRP) erklærte seg ugild da hun er svigerinne til tiltakhavers datter, 
jf. fvl. § 6, 2.ledd. Det fremkom ikke merknader til saken. Dag Rune Skår (FRP) tok sete.

---- o ----

ALF TORE SÆSTAD (KRF) foreslo:
”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 
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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. Det har gått 11 år siden bryggen ble reparert/utbedret.
3. Det synes som om bryggen ikke er til sjenanse, eller hindrer allmennheten for tilgang 

til sjøen

Klager gis medhold. Formannskapets vedtak i sak 065/11 den 15.06.11 oppheves. 

Før endelig avgjørelse i saken, sendes søknaden på høring til Rogaland fylkeskommune og 
Fylkesmannen i Rogaland.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 1-8, 19, 20.
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36.”

BJØRN CARLSEN (H) foreslo:
”Tilleggspunkt til Sæstads forslag:

Det ilegges ulovlighetsgebyr for den ulovlig oppførte brygge.”

Votering:
Sæstads forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling.
Carlsens tilleggsforslag falt med 6 stemmer mot 5 stemmer for (Toril Åbotnes Iversen, AP + H + 

V).

PTU-006/12 Vedtak:

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. Det har gått 11 år siden bryggen ble reparert/utbedret.
3. Det synes som om bryggen ikke er til sjenanse, eller hindrer allmennheten for tilgang 

til sjøen

Klager gis medhold. Formannskapets vedtak i sak 065/11 den 15.06.11 oppheves. 

Før endelig avgjørelse i saken, sendes søknaden på høring til Rogaland fylkeskommune og 
Fylkesmannen i Rogaland.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 1-8, 19, 20.
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

007/12: Garasje og terrasse gnr. 12 bnr. 1 fnr. 156 - Dag Ove 
Haddeland, Prestegårdsveien 84. Klagebehandling.

Rådmannens forslag til vedtak 28.12.2011:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Jacob Hagan, tilsvaret til klagen fra ansvarlig 
søker Petter E. Seglem samt sakens øvrige dokumenter, og har etter en samlet vurdering 
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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:
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. 

17.01.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

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

PTU-007/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Jacob Hagan, 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:
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. 

Vedtaket er enstemmig.



008/12: Terrasser og tilbygg til campingvogner, gnr. 4 bnr. 129 -
Skadberg feriesenter. Tvangsmulkt.

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. 

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.

17.01.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

----0----

 BJØRN CARLSEN (H) stilte spørsmål om sin habilitet idet hans søster er leietaker på 
tiltakhavers feriesenter (har campingvogn der), jf. fvl. § 6, 2.ledd. 
Konst. kommunalsjef tekniske tjenester redegjorde for habiliteten, og etter avklaringen 
erklærte Carlsen seg inhabil. Anja Hovland (H) tok sete.

---- o ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-008/12 Vedtak:

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.
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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. 

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.

Vedtaket er enstemmig.

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

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.

17.01.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

----0----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-009/12 Vedtak:

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.

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

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. 

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. 

17.01.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

----0----

 BRIT KVASSHEIM (V) erklærte seg ugild da hennes sønn er en god omgangsvenn til 
tiltakshaver, jf. fvl. § 6, 2.ledd. Det fremkom ikke merknader til saken. Øyvind Misje (V) tok 
sete.

---- o ----

ASTRID H. ROBERTSON (H) foreslo:
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. Høyden er innenfor reg. planen
2. Skiller seg ikke vesentlig grad i forhold til eksisterende byggelinje

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.”

Etter en avklaring av det nye tiltakets høyde ble forslaget trukket før votering.
~ o ~
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Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-010/12 Vedtak:

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. 

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. 

Vedtaket er enstemmig.

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

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.

17.01.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-011/12 Vedtak:

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.
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Vedtaket er enstemmig.

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

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 01.08.12, 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.

17.01.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
MAY HELEN H. ERVIK (FRP) foreslo:

”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.”

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

PTU-012/12 Vedtak:

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 20.09.12 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.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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013/12: Søknad om dispensasjon - Grillhytte gnr. 123 bnr. 59 -
Risvikveien 57

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.

17.01.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-013/12 Vedtak:

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.

Vedtaket er enstemmig.

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

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. 
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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. 

17.01.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

----0----

 TOR OLAV GYA (SP) erklærte seg ugild i saken da han er eier av nabogården til 
tiltakshaver, jf. fvl. § 6, 2.ledd. Det fremkom ikke merknader til saken. May Sissel Nodland 
(SP) tok sete.

---- o ----

ALF TORE SÆSTAD (KRF) foreslo:
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. 

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:
1. Opprettholde bosetting i området.
2. Få levedyktige bruk i området i forhold til størrelse og avlastningsmuligheter.”

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer for Sæstads forslag (Astrid 

H.Robertson,H + KRF + FRP +V).

PTU-014/12 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. 

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

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. 

17.01.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-015/12 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. 

Vedtaket er enstemmig.

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

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. 

17.01.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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PTU-016/12 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. 

Vedtaket er enstemmig.

017/12: Referatsaker til planteknisk utvalgs møte 17.01.2012

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

17.01.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

1 Endring av reguleringsplan for Gruset - Fv 44 mm. gnr. 46 bnr. 6 og 372 m.fl. med planprogram (KU)

KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER orienterte om at ny prosess er i gang, 
men dette vil ta tid.

----0----

Planteknisk utvalg hadde ingen merknader til den øvrige referatsaken.

----0----

PTU-017/12 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.
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018/12: Spørsmål/orienteringer i planteknisk utvalgs møte 
17.01.2012

Spørsmål/orienteringer i møtet 17.01.2012:

17.01.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

1/12:
KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte på Bjørn Carlsens (H) 
spørsmål 59/11 av 13.12.2011 ang. parkeringsproblematikken, og informerte om politiets 
svar på henvendelsen.

KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte også på Roger Sæstads 
(AP) spørsmål 63/11 ang. sykling og kryssing av gang- og sykkelstien, Vikingveien. 

2/12:
ASTRID H. ROBERTSON (H) stilte spørsmål om hvorfor det ikke gis gebyr til Bertelsen 
& Garpestad ang. saken om utfylling på Langholmen, når det ellers gis gebyr til andre 
tiltakshavere og firmaer.

KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER orienterte om at det ble gitt 
ulovlighetsgebyr på kr 9.282,-, og dette er betalt.

3/12:
BJØRN CARLSEN (H) stilte spørsmål om sikringen i forhold til dagens krav ved 
utskipningskaien (stein) og området rundt på Hellvik. Her er høye sandhauger, ulåste 
dører m.m. som gjør at det kan skje ulykker. Det ferdes daglig barn forbi dette området.

KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER vil sjekke hvem som er myndighet 
når det gjelder dette nevnte område.

PTU-018/12 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.
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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
020/12 Planteknisk utvalg 07.02.2012

Mindre reguleringsendring  - sammenslåing av tomter i 
Sledeveien 1 og 3 gnr. 107 bnr. 71 samt justering av 
eiendomsgrense
  

Sammendrag:
En har mottatt søknad om en mindre reguleringsendring som medfører at to tomter slås 
sammen og at en foretar en grensejustering mellom en bebygd tomt og tomtene som skal 
slås sammen. Det er ikke kommet merkander til søknaden og den fremmes derfor til politisk 
behandling med positiv innstilling.

Saksgang:
MU avgjør saken

Rådmannens forslag til vedtak 09.01.2012:
Det blir vedtatt følgende mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for Skjerpe 
boligfelt som medfører følgende justering:

1. Tomtene Sledeveien 1 og 3 blir slått sammen.
2. Det foretas en grensejustering av tomtegrensen i fra øvre grensepunkt (137) til der 

grense mellom 107/69, 107/45 og Sledeveien møtes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i §12-14 i PBL.

Eventuell tidligere politisk behandling:
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Mindre reguleringsendring  - sammenslåing av tomter i Sledeveien 1 og 3 gnr. 
107 bnr. 71 samt justering av eiendomsgrense
Eigersund kommune har mottatt en søknad om mindre reguleringsendring i tilknytning til 
reguleringsplan for Skjerpe. 

En vil i denne saken komme inn på følgende forhold:
1. vurdering om det er mindre vesentlig reguleringsendring
2. kort presentasjon av hva saken gjelder
3. gjennomgang av uttaler
4. rådmannens vurdering og konklusjon

1. Vurdering om det er vesentlig reguleringsendring
En vurderer dette til å være en mindre reguleringsendring etter §12-14 i PBL.
Det reises ofte spørsmål om hva som kan anses for "mindre reguleringsendring" av 
reguleringsplan. I noen grad må det være opp til et skjønn i det enkelte tilfelle hvor grensen
går. Det er heller ikke gitt uttømmende retningslinjer jfr. tidligere lov. Selv om mindre endring 
av reguleringsplan behandles noe enklere enn reguleringsendring etter §12-14 jfr § 28-1 i 
gammel PBL gjelder bestemmelsene om samråd og medvirkning også for slike endringer, 
dvs. at bl.a. berørte sektormyndigheter må gis anledning til å uttale seg. Det er ikke 
klageadgang på avslag på en mindre vesentlig reguleringsendring.

Grensegangen mellom full regulering og en mindre endring av reguleringsplan er et 
skjønnsspørsmål som må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Viktige forutsetninger for å 
gjennomføre planen skal ikke forandres nevneverdig dersom endringen skal kunne 
behandles som "mindre endring", noe en mener denne justeringen ikke medfører. 

Dersom det faste planutvalget er i tvil om endringen er mindre, bør saken uansett behandles 
som en vanlig reguleringsendring etter § 28-1 nr. 1.

Etter en samlet vurdering vil en konkludere at dette dreier seg om en mindre 
reguleringsendring, da viktige forutsetninger for å gjennomføre planen ikke blir endret og det 
er kun sammenslåing av to tomter samt en grensejustering. Dette vil så langt en vurderer det 
således komme inn under begrepet mindre vesentlig reguleringsendring og saken blir derfor 
fremmet etter §12-14.

2. Kort presentasjon av hva saken gjelder

Søknaden om en mindre 
reguleringsendring medfører følgende 
justering:

1. Tomtene Sledeveien 1 og 3 blir 
slått sammen.

2. Det foretas en grensejustering 
av tomtegrensen i fra øvre 
grensepunkt (137) til der 
grense mellom 107/69, 107/45 
og Sledeveien møtes.
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3. Gjennomgang av uttaler

En har sendt søknaden til uttale til grunneiere, naboer, lokale og statlige og regionale 
myndigheter. Det er kommet inn 1 merknad. Denne har en gått gjennom nedenfor:

Fra Merknader Administrasjonens foreløpige 
vurdering

Uttaler

1. Lars Magnus 
Hannisdal

 Ønsker en 
grensejustering av 
tomtegrensen i sør-
østre merke på tomten 
fra merke 1107 til 
1106 på målebrev. 

 Dette er innarbeidet i 
fremlegg til vedtak jfr. pkt. 2. 
Dette er også avklart med 
bygg- og 
eiendomsseksjonen.

J

Barn, unge
Ingen kjente.

Sikkerhet og beredskap jfr. §28-1
Ingen kjente.

Trafikksikkerhet, parkering m.m.
Ingen kjente. 

Universell utforming:
Ingen kjente.

4. Rådmannens vurdering og konklusjon
Rådmannen viser til gjennomgang og vurdering i pkt. 1-3 og vil derfor etter en samlet 
vurdering innstille på at Miljøutvalget vedtar en mindre reguleringsendring i form av følgende 
justering av bestemmelsene:

1. Tomtene Sledeveien 1 og 3 blir slått sammen.
2. Det foretas en grensejustering av tomtegrensen i fra øvre grensepunkt (137) til der 

grense mellom 107/69, 107/45 og Sledeveien møtes.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen kjente.
Driftsmessige forhold Inneværende 

år
Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~
 Alternative løsninger:
Det blir ikke vedtatt mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for Skjerpe som 
omsøkt.

~ o ~
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Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
199503 SKMBT_C45111110313271.pdf

204984
Uttalelse vedr. reguleringsplan for Skjerpe 2 gnr. 107 bnr. 71- sammenslåing av 
tomter i Sledeveien 1 og 3

205359 Søknad om mindre justering av tomtegrense - Skjerpefeltet
199501 Mindre reguleringsendring  - sammenslåing av tomter i Sledeveien 1 og 3

Parter i saken:
            
N DRANGE OVE ORREDALSVEIEN 11 4376 HELLELAND
N EIGERSUND 

KOMMUNE
Postboks 580 4379 EGERSUND

N ESPELAND ALF 
GEORG

ORREDALSVEIEN 7 4376 HELLELAND

N ESPELAND MARIT ORREDALSVEIEN 7 4376 HELLELAND
N HANNISDAL LARS 

MAGNUS
ORREDALSVEIEN 9 4376 HELLELAND

N HØYLAND ASGEIR SLEDEVEIEN 5 4376 HELLELAND





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
Plankontoret
Postboks 580
4379 EGERSUND 05.12.2011

Deres ref.: Saksbehandler: Knut Torkildsen Slettebak Saksnr. 11/21339-2
Direkte innvalg: 51 51 66 83 Løpenr. 67114/11

Arkivnr. FR-RB EIG 
SKJERPE 2/REG.ENDRING

EIGERSUND KOMMUNE - GNR.107, BNR.71 - REGULERINGSPLAN FOR SKJERPE 2 
-
ENDRING - SAMMENSLÅING AV SLEDEVEIEN 1 OG 3 - TIL UTTALE

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.

Henvendelsen gjelder en sammenslåing av to tomter i Sledeveien på Helleland. 
Fylkesrådmannen har ingen motforestillinger til planen og ønsker lykke til med det videre 
arbeidet.

Med hilsen

Ida Andreassen Knut Torkildsen Slettebak
Rådgiver Rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.





Mindre vesentlig reguleringsendring – Sammenslåing av 
tomter i Sledeveien 1 og 3

Sammendrag:
Eigersund kommune har mottatt søknad om å få kjøpe Sledeveien 1 og 3. Dette ble i 
utgangspunktet avslått da det ikke tildeles to kommunale tomter til samme kjøper. Kjøper tok 
da kontakt og forklarte at tomtene er så bratte at for å få en skikkelig adkomst er det 
nødvendig å legge oppkjørsel på skrått opp over begge tomtene. 

Det ble på bakgrunn av henvendelsen foretatt befaring med representanter fra Eigersund 
kommune og kjøper tilstede. Kjøper er et ungt par fra Helleland som ønsker å etablere seg i 
bygda. De forklarte hvordan de så for seg oppkjørsel til tomten som er bratt, spesielt er den 
bratt i området mot veien. De viste tegninger av huset de ønsker å bygge på den aktuelle 
tomten. Dette er et hus med alt på ett plan, slik at grunnflaten på huset er relativt stor. 

Inntrykk etter befaringen er at dette er et ungt par som ønsker å kjøpe tomten for å bygge 
enebolig, og at det ikke er snakk om å kjøpe to tomter for å spekulere. Kommunens 
representanter så også det praktiske i å kunne legge oppkjørselen over begge tomtene. En 
vil da kunne kjøre opp på samme nivå som huset. Tomtene har for øvrig ligget lenge for salg 
uten at det har vært noen interesse for å kjøpe disse.

Saksgang:
MU avgjør saken.



Rådmannens forslag til vedtak …….2011:
Det blir vedtatt følgende mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan Skjerpe II:

1. Sledeveien 1 og 3 slås sammen til en tomt og selges til Remo Daniel Ørsland. 
Tomtepris ved salg er prisen for Sledeveien 1 på kr. 144.073,- og prisen for 
Sledeveien 3 som er kr. 136.556,-. Salgssum blir totalt kr. 280.629,-.

I tilegg til oppgitt tomtepris må tomtekjøper betale oppmålingsgebyr, dokumentavgift 
og tinglysingsgebyr for målebrev og skjøte. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i §12-14?? i PBL.

Eventuell tidligere politisk behandling:



Mindre reguleringsendring – sammenslåing av tomter i Sledeveien 1 og 3

Eigersund kommune har mottatt en søknad om mindre reguleringsendring i tilknytning til 
reguleringsplan for Skjærpe II på Helleland. Endringen medfører at tomtene i Sledeveien 1 
og Sledeveien 3 slås sammen til en tomt. 

En vil i denne saken komme inn på følgende forhold:
1. vurdering om det er mindre vesentlig reguleringsendring
2. kort presentasjon av hva saken gjelder
3. gjennomgang av uttaler
4. rådmannens vurdering og konklusjon

1. Vurdering om det er vesentlig reguleringsendring
En vurderer dette til å være en mindre reguleringsendring etter §12-14 i PBL.
Det reises ofte spørsmål om hva som kan anses for "mindre reguleringsendring" av 
reguleringsplan. I noen grad må det være opp til et skjønn i det enkelte tilfelle hvor grensen 
går. Det er heller ikke gitt uttømmende retningslinjer jfr. tidligere lov. Selv om mindre endring 
av reguleringsplan behandles noe enklere enn reguleringsendring etter §12-14 jfr § 28-1 i 
gammel PBL gjelder bestemmelsene om samråd og medvirkning også for slike endringer, 
dvs. at bl.a. berørte sektormyndigheter må gis anledning til å uttale seg. Det er ikke 
klageadgang på avslag på en mindre vesentlig reguleringsendring.

Grensegangen mellom full regulering og en mindre endring av reguleringsplan er et 
skjønnsspørsmål som må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Viktige forutsetninger for å 
gjennomføre planen skal ikke forandres nevneverdig dersom endringen skal kunne 
behandles som "mindre endring", noe en mener denne justeringen ikke medfører. 

Dersom det faste planutvalget er i tvil om endringen er mindre, bør saken uansett behandles 
som en vanlig reguleringsendring etter § 28-1 nr. 1.

Etter en samlet vurdering vil en konkludere at dette dreier seg om en mindre 
reguleringsendring, da viktige forutsetninger for å gjennomføre planen ikke blir endret og det 
er kun en justering av plassering. Dette vil så langt en vurderer det således komme inn under 
begrepet mindre vesentlig reguleringsendring og saken blir derfor fremmet etter §12-14.

2. Kort presentasjon av hva saken gjelder

Den omsøkte endringen medfører at Sledeveien 1 og Sledeveien 3 slås sammen til en tomt 
og selges til tomtekjøper som en boligtomt.

3. Gjennomgang av uttaler

En har sendt søknaden til uttale til grunneiere, naboer, lokale og statlige og regionale 
myndigheter. Det er kommet inn X merknad. Denne har en gått gjennom nedenfor:

Fra Merknader Administrasjonens foreløpige 
vurdering

Uttaler

1.   O
2.   O



3.   O
4.   O

Barn, unge
Endringen medfører ikke endringer som vurderes å ha betydning. 

Sikkerhet og beredskap jfr. §28-1
Ingen kjente.

Trafikksikkerhet, parkering m.m.
Ingen kjente. 

Universell utforming:
Ingen kjente.

4. Rådmannens vurdering og konklusjon
Rådmannen viser til gjennomgang og vurdering i pkt. 1-3 og vil derfor etter en samlet 
vurdering innstille på at Miljøutvalget vedtar en mindre reguleringsendring i form av følgende 
justering av bestemmelsene:

1. Tomtene i Sledeveien 1 og Sledeveien 3 slås sammen til en boligtomt og 
selges.

Økonomiske konsekvenser:
Tomtene som lenge har ligget for salg vil nå blir solgt som en tomt. Tomtepris totalt kr. 
280.629,-.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

 Alternative løsninger:
Det blir ikke vedtatt mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for Skjærpe II
som medfører sammenslåing av to kommunale tomter.
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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
021/12 Planteknisk utvalg 07.02.2012

Mindre reguleringsendring Sjarkveien 33 og 35 - justering 
av arealbruksformål mellom friluftsområde og boligareal
  

Sammendrag:
En har mottatt søknad om en mindre reguleringsendring som medfører at offentlig lekeplass i 
bestemmelsene endres til felles lekeplass. Det er ikke kommet merknader til søknaden og 
den fremmes derfor til politisk behandling med positiv innstilling.

Saksgang:
MU avgjør saken

Rådmannens forslag til vedtak 23.01.2012:
Det blir vedtatt følgende mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for 
Vadlåsen m.m som medfører følgende justering:

1. Det foretas en grensejustering på areal på 120 m2 som ligger mellom Sjarkveien 33 
og 35 fra friareal til boligareal.

Vedtaket er fattet med hjemmel i §12-14 i PBL.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Formannskapet 15.06.11 – salg av eiendom – formannskapet godkjenner søknad om kjøp av 
et ca. 120 m2 areal som er regulert til friareal.
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Mindre reguleringsendring Sjarkveien 33 og 35 - justering av arealbruksformål 
mellom friluftsområde og boligareal

Eigersund kommune har mottatt en søknad om mindre reguleringsendring i tilknytning til 
reguleringsplan for Vadlåsen – Sjarkveien fra Bygg- og eiendomsseksjonen. 

En vil i denne saken komme inn på følgende forhold:
1. vurdering om det er mindre vesentlig reguleringsendring
2. kort presentasjon av hva saken gjelder
3. gjennomgang av uttaler
4. rådmannens vurdering og konklusjon

1. Vurdering om det er vesentlig reguleringsendring
En vurderer dette til å være en mindre reguleringsendring etter §12-14 i PBL.
Det reises ofte spørsmål om hva som kan anses for "mindre reguleringsendring" av 
reguleringsplan. I noen grad må det være opp til et skjønn i det enkelte tilfelle hvor grensen 
går. Det er heller ikke gitt uttømmende retningslinjer jfr. tidligere lov. Selv om mindre endring 
av reguleringsplan behandles noe enklere enn reguleringsendring etter §12-14 jfr § 28-1 i 
gammel PBL gjelder bestemmelsene om samråd og medvirkning også for slike endringer, 
dvs. at bl.a. berørte sektormyndigheter må gis anledning til å uttale seg. Det er ikke 
klageadgang på avslag på en mindre vesentlig reguleringsendring.

Grensegangen mellom full regulering og en mindre endring av reguleringsplan er et 
skjønnsspørsmål som må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Viktige forutsetninger for å 
gjennomføre planen skal ikke forandres nevneverdig dersom endringen skal kunne 
behandles som "mindre endring", noe en mener denne justeringen ikke medfører. Dette 
vurderes å komme inn under justering av formålsgrenser, og ligger således innforbi det som 
kommer innforbi begrepet mindre reguleringsendring. Dersom det kommer protester på 
endringen, enten fra statlige/regionale eller andre parter er endringen alltid å anse som 
vesentlig og skal behandles som det.

Dersom det faste planutvalget er i tvil om endringen er mindre, bør saken uansett behandles 
som en vanlig reguleringsendring etter § 28-1 nr. 1.

Etter en samlet vurdering vil en konkludere at dette dreier seg om en mindre 
reguleringsendring, da endringen medfører en justering mellom formålsgrenser. Det er heller 
ikke kommet merknader til endringen. Dette vil så langt en vurderer det således komme inn 
under begrepet mindre vesentlig reguleringsendring og saken blir derfor fremmet etter §12-
14.

2. Kort presentasjon av hva saken gjelder

Arealet som omfattes av endringen er i utgangspunktet svært bratt 
og i følge Bygg- og eiendomsseksjonen omfatter det et areal på 
120 m2 som ligger mellom Sjarkveien 33 og 35. Dette var 
opprinelig tenkt etablert som et ræge. Utifra det en har fått opplyst 
fra Bygg- og eiendomsseksonen er det ikke mulig å opparbeide 
dette lenger etter at boligeiendommene er utbygd og terrenget 
som en konsekvens av dette er blitt vesentlig endret.

I utgangspunktet vurderer en at ræge er positive tiltak i 
reguleringsplaner, da dette er snarveier for de som bor i området. 
Samtidig må en i denne saken legge vekt på at dette faktisk ikke 
lar seg etablere og dermed vurderer en at det er grunnlag for å 
foreta en justering av reguleringsplanen. 
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3. Gjennomgang av uttaler

En har sendt søknaden til uttale til grunneiere, naboer, lokale og statlige og regionale 
myndigheter. Det er kommet inn 2 merknad. Denne har en gått gjennom nedenfor:

Fra Merknader Administrasjonens foreløpige 
vurdering

Uttaler

1. Rogaland 
fylkeskommune

 Har forståelse for 
reguleringsendringen, 
men forutsetter at 
annen gangadkomst 
kan etableres.

 Rådmannen viser til at 
terrenget i dette området 
generelt er bratt og at 
opparbeidelse av tomtene i 
området har gjort det umulig 
å etablere gangforbindelsen 
pga. omfattende 
grunnarbeid og utsprenging. 
Det er allerede en regulert 
gangveg  50 meter lenger 
sør som vil fungere som en 
god erstatning. Slik at dette 
skulle således være ivaretatt 
på en tilfredsstillende måte.

E

2. BR-representanten  Jeg synes det er 
uheldig at 
gangforbindelser 
omreguleres til 
boligformål, men ser 
her at arealet er så 
bratt at det er lite 
egnet som 
gangforbindelse. I 
denne saken har jeg 
derfor ingen 
merknader til at det 
skjer.

 Rådmannen legger dette til 
grunn, men viser til at det  er 
en regulert gangveg  50 
meter lenger sør som vil 
fungere som en god 
erstatning. Slik at 
gangforbindelse skal 
således være ivaretatt på en 
tilfredsstillende måte 
fremdeles.

O

3. Felles brukerutvalg  Felles brukerutvalg 
har ingen merknader 
til saken.

 Rådmannen tar dette til 
orientering.

O

Barn, unge
Saken er også tatt opp med BR.-representanten som ikke har merknader til endringen. Det 
er annen regulert gangveg 50 meter mot sør som ivaretar adkomst på en tilfredsstillende 
måte.

Sikkerhet og beredskap jfr. §28-1
Ingen kjente.

Trafikksikkerhet, parkering m.m.
Ingen kjente. 

Universell utforming:
Ingen kjente.
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4. Rådmannens vurdering og konklusjon
Rådmannen viser til gjennomgang og vurdering i pkt. 1-3 og vil derfor etter en samlet 
vurdering innstille på at Miljøutvalget vedtar en mindre reguleringsendring i form av følgende 
justering av bestemmelsene:

1. Det foretas en grensejustering på areal på 120 m2 som ligger mellom Sjarkveien 33 
og 35 fra friareal til boligareal i reguleringsplan for Vadlåsen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen kjente.
Driftsmessige forhold Inneværende 

år
Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~
 Alternative løsninger:
Det blir ikke vedtatt mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for Vadlåsen
som omsøkt.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
190905 Søknad om reguleringsendring av friareal mellom Sjarkveien 33 og 35 til boligareal
190906 Formannskapssak 073/11
190907 Søknad fra Ian Flemming Kirsby
190908 Situasjonskart
190909 Utsnitt gjeldende reguleringsplan

201092
Uttalelse fra BR-representant til reguleringsendring friareal mellom Sjarkveien 33 og 
35 til boligareal

202162
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. reguleringsendring friareal mellom 
Sjarkveien 33 og 35 til boligareal

209520
Uttalelse til  reguleringsendring gnr. 8 bnr. 474 friareal mellom Sjarkveien 33 og 35 til 
boligareal

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 22.06.2011 Eigersund kommune
Søknad om reguleringsendring av friareal mellom 
Sjarkveien 33 og 35 til boligareal

2 U 31.10.2011

VOLD STINE 
GRASTVEIT; 
VOLD JONE; 
THENGS DANIEL; 

Reguleringsendring friareal mellom Sjarkveien 33 
og 35 til boligareal



5

KYDLAND RAGNA 
THOMASSEN; 
KYDLAND KEN WIDAR; 
KIRSBY LISE IREN; 
KARLSEN IVAR 
JOHAN; 
JOHANSEN MERETHE; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
BLITZNER HEIDI; 
Bjarne Rosenblad; 
Helge Waage; 
Barnas representant i 
plansaker; 
Felles brukerutvalg; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

3 I 18.11.2011
Barnas representant i 
plan- og byggesaker

Uttalelse fra BR-representant til 
reguleringsendring friareal mellom Sjarkveien 33 
og 35 til boligareal

6 I 12.01.2012
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til  reguleringsendring gnr. 8 bnr. 474 
friareal mellom Sjarkveien 33 og 35 til boligareal

Parter i saken:
            
N BLITZNER HEIDI VADLÅSVEIEN 54 4370 EGERSUND
N EIGERSUND 

KOMMUNE
Postboks 580 4379 EGERSUND

N JOHANSEN 
MERETHE

SJARKVEIEN 32 4370 EGERSUND

N KARLSEN IVAR 
JOHAN

SJARKVEIEN 32 4370 EGERSUND

N KIRSBY LISE IREN SJARKVEIEN 33 4370 EGERSUND
N KYDLAND KEN 

WIDAR
VADLÅSVEIEN 31 4370 EGERSUND

N KYDLAND RAGNA 
THOMASSEN

VADLÅSVEIEN 31 4370 EGERSUND

N THENGS DANIEL C/O KRISTIAN 
THENGS,STRANDGATEN 
52

4370 EGERSUND

N VOLD JONE SJARKVEIEN 35 4370 EGERSUND
N VOLD STINE 

GRASTVEIT
SJARKVEIEN 35 4370 EGERSUND



















Vedr: Reguleringsendring friareal mellom Skjarkveien 33 og 35 til boligareal.

Jeg synes det er uheldig at gangforbindelser omreguleres til boligformål, men ser her at arealet er 
så bratt at det er lite egnet som gangforbindelse.
I denne saken har jeg derfor ingen merknader til at det skjer.

m.v.håshild Stornes Slettebø,
BR-representant. 



Internt notat
  

  

Mottakere:

Dag Kjetil Tonheim Plansjef

Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. reguleringsendring friareal 
mellom Sjarkveien 33 og 35 til boligareal

Vår ref.: 11/31608 / 11/1843 / PL-19820005, FA-L12, GBR-8/474 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 3 – reguleringsendring friareal mellom Sjarkveien 33 og 35 til boligareal.

Felles brukerutvalgs vedtak den 16.11.2011:

Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.

Vedtaket er enstemmig.

   

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
Plankontoret
Postboks 580
4379 EGERSUND 12.01.2012

Deres ref.: 11/29269 11/1843 Saksbehandler: Ida Andreassen Saksnr. 11/20157-4
Direkte innvalg: 51 51 66 90 Løpenr. 2325/12

Arkivnr. FR-RB EIG 
REG.ENDRING SJARKVEIEN

EIGERSUND KOMMUNE - GNR.8, BNR.474 - REGULERINGSENDRING FOR 
SJARKVEIEN - FRIAREAL OMREGULERES TIL BOLIGAREAL - PLAN 19820005 - TIL 
UTTALE

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

Fylkesrådmannen har vurdert saken som regional planmyndighet og som sektormyndighet 
for friluftsliv og kulturminnevern. 

Vi vil opplyse om at i denne saken kommer det ikke egen uttalelse fra Fylkesmannen.

Saksopplysninger
Eigersund kommune har mottatt søknad om reguleringsendring som medfører at areal 
med bredde 3 meter mellom to boliger omgjøres til boligformål.  Det er en gangforbindelse 
som i sin tid var tenkt etablert, men på grunn av svært bratt terreng vurderes den ikke 
lengre å være aktuell å etablere. 

Rådmannen er i utgangspunktet positiv til slik omregulering, og vurderer at denne kan 
fremmes som en mindre reguleringsendring. Før en konkluderer vil en gi mulighet for 
naboer og berørte statlige myndigheter å komme med innspill. 

Fylkesrådmannens vurdering
Fylkesrådmannen har forståelse for foreslått omdisponering. Det forutsettes imidlertid at 
forslagsstiller etterstreber å finne erstatningsarealer for gangforbindelse, som 
kompenserer for arealene som foreslås omdisponert til byggeområde.  

Det bemerkes for øvrig at ”mindre endringer av reguleringsplaner” også må legges til 
offentlig høring og ettersyn, dersom det fremkommer at eierne og festerne av eiendommer 
som direkte berøres har innvendinger til varsel om oppstart.

Fylkesrådmannen henviser til Plan- og bygningsloven § 12–14 ”Endring og oppheving av 
reguleringsplan” og lovkommentar til plandelen.



Saken skal forelegges berørte myndigheter før det treffes slikt vedtak, og eierne og 
festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket skal gis anledning til å uttale 
seg. Hensikten er at for å avklare om en endring kan regnes som «mindre», skal de 
myndigheter som er berørt og eiere og festere av eiendommer som direkte berøres av 
endringene, ha hatt anledning til å uttale seg. Dersom det foreligger innvendinger til 
endringene fra de berørte myndigheter eller private, vil ikke endringene kunne anses som 
«mindre». Da vil saken måtte behandles som vanlig reguleringsendring etter Plan- og 
bygningsloven.

Med hilsen

Ida Andreassen Leiv Berge
rådgiver rådgiver

Kopi: 
Fylkesmannen i Rogaland

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 23.01.2012
Arkiv: :PL-19960003, 
FA-L12, GBR-13/2441
Arkivsaksnr.:
11/2252
Journalpostløpenr.:
12/1019

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
022/12 Planteknisk utvalg 07.02.2012

Mindre reguleringsendring for lekeplass i Spinnerihagen
  

Sammendrag:
En har mottatt søknad om en mindre reguleringsendring som medfører at offentlig lekeplass i 
bestemmelsene endres til felles lekeplass. Det er kommet merknader til søknaden og den 
kan derfor ikke behandles som en mindre reguleringsendring. Den fremmes derfor til politisk 
behandling med negativ innstilling, der rådmannen fraråder at offentlig lekeplass endres til 
felles lekeplass. Dette da det er underdekning av kvartalslekeplasser i området og at en ikke 
klarer å finne tilsvarende areal som erstatning for dette. En viser her til at kommunestyret i 
sin tid vedtok at det skulle etableres en offentlig lekeplass, etter særlig vurdering av ad-hoc 
komité nedsatt av formannskapet for å kartlegge offentlige interesser i planområdet. Det er 
ikke sannsynliggjort at behovet for offentlig lekeplass er redusert fra den tid. Rådmannen 
viser til gjennomgang og vurdering i pkt. 1-3 og vil derfor etter en samlet vurdering innstille 
på at planteknisk utvalg ikke vedtar en mindre reguleringsendring i form av følgende justering 
av bestemmelsene fra offentlig lekeplass til felles (privat) lekeplass.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken

Rådmannens forslag til vedtak 23.01.2012:
PTU avslår søknad om en mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for 
Spinneri-/Bøckmansbakken m.m boligfelt som medfører at bestemmelsenes § 3 
Byggeområder, bokstav A avsnitt 5, endres fra offentlig lekeplass til felles (privat) lekeplass.

Vedtaket er fattet med hjemmel i §12-14 i PBL og kan ikke påklages.

Eventuell tidligere politisk behandling:
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Mindre vesentlig reguleringsendring for lekeplass i Spinnerihagen

Eigersund kommune har mottatt en søknad om mindre reguleringsendring i tilknytning til 
reguleringsplan for Bøchmannsbakken. 

En vil i denne saken komme inn på følgende forhold:
1. vurdering om det er mindre vesentlig reguleringsendring
2. kort presentasjon av hva saken gjelder
3. gjennomgang av uttaler
4. rådmannens vurdering og konklusjon

1. Vurdering om det er vesentlig reguleringsendring
En vurderer dette til å være en mindre reguleringsendring etter §12-14 i PBL.
Det reises ofte spørsmål om hva som kan anses for "mindre reguleringsendring" av 
reguleringsplan. I noen grad må det være opp til et skjønn i det enkelte tilfelle hvor grensen 
går. Det er heller ikke gitt uttømmende retningslinjer jfr. tidligere lov. Selv om mindre endring 
av reguleringsplan behandles noe enklere enn reguleringsendring etter §12-14 jfr § 28-1 i 
gammel PBL gjelder bestemmelsene om samråd og medvirkning også for slike endringer, 
dvs. at bl.a. berørte sektormyndigheter må gis anledning til å uttale seg. Det er ikke 
klageadgang på avslag på en mindre vesentlig reguleringsendring.

Grensegangen mellom full regulering og en mindre endring av reguleringsplan er et 
skjønnsspørsmål som må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Viktige forutsetninger for å 
gjennomføre planen skal ikke forandres nevneverdig dersom endringen skal kunne 
behandles som "mindre endring", noe en mener denne justeringen kan medføre.  En viser 
her til at det er kommet inn protester fra berørte parter som går imot at reguleringsplanen 
endres. Dersom det kommer protester på endringen, enten fra statlige/regionale eller andre 
parter er endringen alltid å anse som vesentlig og skal behandles som det.

Dersom det faste planutvalget er i tvil om endringen er mindre, bør saken uansett behandles 
som en vanlig reguleringsendring etter § 28-1 nr. 1.

Etter en samlet vurdering vil en konkludere at dette ikke kan behandles som en mindre 
reguleringsendring, da det er kommet protester samt stilt vilkår som ikke kan oppfylles jfr. 
BR-representanten. Da kommunestyret i sin tid vedtok at dette skulle være en offentlig 
lekeplass, er det naturlig å anta at det var fordi det ikke er lekeplasser i området fra før av. 
En viser her til at BR-representanten er positiv til endringen, men under forutsetning av at en 
ved senere regulering finner annen lekeplass som skal være offentlig. En kan ikke se at det 
er mulig å finne en lekeplass på denne størrelsen andre steder i området. En lekeplass på 
200m2 er å karakterisere som en mindre kvartalslekeplass. Ved at der ikke er andre 
tilgjengelige offentlige lekeplasser i området, vurderer en at viktige forutsetninger for å 
gjennomføre planen blir endret. Dette underbygge av at det er kommet merknader til 
endringen fra flere berørte parter. Dette vil så langt en vurderer det således ikke komme inn 
under begrepet mindre vesentlig reguleringsendring og saken kan derfor ikke fremmes etter 
§12-14.
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2. Kort presentasjon av hva saken gjelder

Lekeplassen i Spinnerihagen er anlagt på lokket til parkeringshuset. I hht. reguleringsplanen 
skal denne lekeplassen være offentlig. I bestemmelsene til reguleringsplanen står det 
følgende:

”Offentlig lekeplass med størrelse min. 200m² skal anlegges på parkeringslokket. Lekeplassen 
skal opparbeides samtidig med opparbeidelsen av  boligfelt. Det forutsettes en lokalisering 
som sikrer gode forhold med hensyn til lys, lunhet, tilgjengelighet og sikkerhet.”

Av praktiske årsaker knyttet til eiendomsforhold, beliggenhet og lekeplassens størrelse, er 
det søkt om at lekeplassen omreguleres til felles (privat) lekeplass og at ansvar for drift og 
vedlikehold tilligger Sameiet  Spinnerihagen. En viser til at formålet ikke er vist i planen, men 
kun regulert i bestemmelsene. Dette skaper problem for adkomst som ikke er regulert som 
offentlig adkomst, og en har derfor ikke mulighet for å komme til lekeplassen. Lekeplassen 
fungerer i praksis kun som en lekeplass for Spinnerihagen og inviterer i liten grad andre til å 
bruke den. Arealet kan oppleves som privat og det er derfor mest hensiktmessig å endre den 
til felles lekeplass.

Det som er utfordring i området er at det ikke er spesielt god dekning på lekeplasser, og det 
er ikke andre kvartalslekeplasser i området. Det er heller ikke lett tilgang på areal av denne 
størrelsen som kan erstatte denne lekeplassen. 

Styret i Sameiet Spinnerihagen har gitt tilbakemelding om at de ønsker at lekeplassen blir en 
felles lekeplass for bebyggelsen i sameiet. Dette støttes av Miljøavdelingens seksjon vei- og 
utemiljø. Det søkes om reguleringsendring i § 3 Byggeområder, bokstav A avsnitt 5, fra 
offentlig lekeplass til felles (privat) lekeplass.

Plankontoret har gått inn i tidligere reguleringssak for å se på grunnlaget for å legge inn den 
offentlige kvartalslekeplass på 200m2. Formannskapet satte i møte den 25.01.96 ned en ad-
hoc komite for å vurdere kommunale interesser i planområdet. I møte den 15.02.96 sluttet 
formannskapet seg til ad-hoc komiteens vurderinger og der dette skulle hensyntas i videre 
planarbeid ved at det: ”…Subsidiært bør det minst reguleres inn en kvartalslekeplass (i tillegg 
til nødvendig lekeareal for å dekke den nye bebyggelsens behov)”.. Det ble foreslått en 
lekeplass med størrelse 200m2 som var plassert ved den nye boligbebyggelsen på østsiden 
av spinneriet. I tillegg ble det lagt inn en sandlekeplass på 50m2 ved Lundeåna. Rådmannen
legger derfor til grunn at det var kommunestyrets klare intensjon at lekeplassen skulle være 
offentlig ved å fungere som en kvartalslekeplass og at dette var fremkommet etter en konkret 
vurdering av lekeplass behovet i området. Det eneste som har endret seg i dette området er 
at det stadig blir flere boliger som er potensielle brukere av kvartalslekeplassen.

3. Gjennomgang av uttaler

En har sendt søknaden til uttale til grunneiere, naboer, lokale og statlige og regionale 
myndigheter. Det er kommet inn flere merknad. Denne har en gått gjennom nedenfor:

Fra Merknader Administrasjonens foreløpige 
vurdering

Uttaler

1. BR- representant i 
plansaker

  Lekeplassen, kan slik 
jeg ser det, 
omreguleres fra felles 

 Rådmannen viser til at det 
ikke er funnet tilsvarende 
areal som egner seg for 

E
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til privat legeplass. 
Dersom dette gjøres, 
vil konsekvensen være 
at dersom annen 
utbygging skjer i 
nærliggende område, 
må offentlig lekeareal 
sikres.

denne type lekeplass.

2. Bjørn Betten  Stiller seg svært kritisk
til at offentlig lekeplass 
tas vekk. De som er 
naboer klagde ikke på 
utbyggingen siden de
ble blant annet lovet 
offentlig lekeplass. 
Behovet for offentlig 
lekeplass i området 
har ikke blitt mindre 
siden 2009.

 Rådmannen tar dette til 
etterretning og viser til at det 
er viktig å beholde offentlige 
lekeplasser eller finne 
erstatningsareal som er like 
gode derrsom noe skal 
endres. En kan ikke se at 
det er mulig å finne andre 
egnede arealer i nærheten 
jfr. størrelsen på 
lekeplassen. 

J

3. Jostein Betten  Det er helt åpenbart at 
Egersund indre by har 
en stor underdekning 
på lekeområder for 
barn. Derfor er det 
selvsagt særlig viktig 
at nettopp dette 
lekeområdet forblir 
offentlig slik at barn i 
nærområdet faktisk 
kan benytte 
det….Reagerer kraftig
på ønsket om å 
omregulere dette 
lekearealet til et privat 
område…Forventer at 
dette går til politisk 
behandling og ikke 
avgjøres av 
embetsverket… 

 Rådmannen viser til at det i 
denne delen av byen kan 
synes å være en 
underdekning på 
lekeplasser og at dette var 
noe av bakgrunnen for at 
kommunestyret i sin tid 
vedtok at det skulle legges 
inn en kvartalslekeplasss i 
området. En viser her også 
til uttale fra BR-
representanten som tilsier at 
en må sikre annet areal i 
nærliggende område for 
offentlig lekeareal. 
Rådmannen kan ikke se at 
det er slik areal lett 
tilgjengelig og med en slik 
størrelse. Uansett vurderes 
dette ikke å kunne 
behandles som en mindre 
reguleringsendring jfr. 
redegjørelsen tidligere i 
saksutredningen. Videre er 
det også slik at vedtakl i 
mindre reguleringsendringer 
fattes av PTU og ikke 
adminsitrasjonen. 

J

4. Kari M. Friestad  Offentlig lekeplass har 
vært en stor mangel i 
området i mange år. 
Ønsker å kunne ta 
mine barnebarn til 
lekeplassen med god 

 Rådmannen viser til 
gjennomgang av andre 
uttaler og tar uttalen til 
etterretning.

J
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samvittighet…
Etter en samlet gjennomgang og vurdering av innkomne merknader, konkluderer rådmannen 
med at dette ikke kan behandles som en mindre reguleringsendring og at en også vil fraråde 
at en fjerner offentlig kvartalslekeplass. Det er ikke sannsynliggjort at behovet for denne er 
redusert og en kan heller ikke se at det finnes erstatningsareal i området.

Barn, unge
Selv om lekeplassen arealmessig ikke blir endre, vil den medføre at fra å være en lekeplass 
for alle i området, vil den bli begrenset til kun de som bor i blokkene. BR.-representanten går 
i utgangspunktet ikke imot endringen, men forutsetter at lekeareal kan løses andre steder i 
nærheten. En ser ikke at det er mulig å finne areal på denne størrelsen i området som 
erstatning.

Videre viser en til uttaler fra naboer som ønsker å beholde offentlig lekeplass i området, med 
henvisning til at det er underdekning av lekeplasser i området og at det er viktig å beholde 
kvartalslekeplassen.
Sikkerhet og beredskap jfr. §28-1
Ingen kjente.

Trafikksikkerhet, parkering m.m.
Ingen kjente. 

Universell utforming:
Ingen kjente.

4. Rådmannens vurdering og konklusjon
Rådmannen viser til gjennomgang og vurdering i pkt. 1-3 og vil derfor etter en samlet 
vurdering innstille på at Miljøutvalget ikke vedtar en mindre reguleringsendring i form av 
følgende justering av bestemmelsene:

1. Bestemmelsenes § 3 Byggeområder, bokstav A avsnitt 5, fra offentlig lekeplass til 
felles (privat) lekeplass.

Søknaden kan heller ikke behandles som en mindre reguleringsendring, da det er 
fremkommet protester fra berørte parter jfr. PBL.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen kjente.
DRIFTSMESSIGE FORHOLD INNEVÆRENDE 

ÅR
NESTE ÅR ÅR 3

SUM

INVESTERINGSMESSIGE FORHOLD INNEVÆRENDE 
ÅR

NESTE ÅR ÅR 3

SUM

~ o ~
 Alternative løsninger:
PTU anbefaler at det kan startes opp reguleringsarbeid for å endre reguleringsplan for 
Spinneri-/Bøckmansbakken m.m boligfelt som medfører at bestemmelsenes § 3 
Byggeområder, bokstav A avsnitt 5, endres fra offentlig lekeplass til felles (privat) lekeplass.

Dette må fremmes som en vesentlig endring.
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~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
199099 Søknad om mindre reguleringsendring for lekeplass i Spinnerihagen
208450 Uttalelse vedr. mindre vesentlig reguleringsendring for lekeplass i Spinnerihagen
209933 Innvending på nabovarsel vedr. reguleringsendring for lekeplass i Spinnerihagen
210447 Vedr. ønske om mindre vesentlig reguleringsendring for lekeplass i Spinnerihagen
210753 Klage på vedtak om mindre vesentlig reguleringsendring gnr. 13 bnr. 2441

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 03.11.2011 Eigersund kommune
Søknad om mindre reguleringsendring for 
lekeplass i Spinnerihagen

2 U 06.12.2011 109 mottakere...
Mindre vesentlig reguleringsendring for lekeplass 
i Spinnerihagen

4 I 11.01.2012
Barnas representant i 
plansaker

Uttalelse vedr. mindre vesentlig 
reguleringsendring for lekeplass i Spinnerihagen

5 I 15.01.2012 Bjørn Betten
Innvending på nabovarsel vedr. 
reguleringsendring for lekeplass i Spinnerihagen

6 I 15.01.2012 Jostein Birkeland Betten
Vedr. ønske om mindre vesentlig 
reguleringsendring for lekeplass i Spinnerihagen

7 I 16.01.2012 Kari M. Friestad
Klage på vedtak om mindre vesentlig 
reguleringsendring gnr. 13 bnr. 2441

Parter i saken:
            
N BARANE EINAR V/ INGFRID 

BARANE,SPINNERIGATEN 
7

4370 EGERSUND

N BARANE EINAR V/ INGFRID 
BARANE,SPINNERIGATEN 
7

4370 EGERSUND

N BARANE INGFRID SPINNERIGATEN 7 4370 EGERSUND
N BARANE INGFRID SPINNERIGATEN 7 4370 EGERSUND
N BARSTAD ROAR 

MARTHON
KJERREVEGEN 13 4365 NÆRBØ

N BETTEN BJØRN 
KÅRE

BRIGGVEIEN 18 4370 EGERSUND

N BETTEN JOSTEIN 
BIRKELAND

HOLLENDERGATA 6 B 190

N BIRKELAND ALFHILD 
KLIPPEN

SPINNERIGATEN 7 4370 EGERSUND

N BIRKELAND ALFHILD 
KLIPPEN

SPINNERIGATEN 7 4370 EGERSUND

N BIRKELAND JØRGEN SPINNERIGATEN 7 4370 EGERSUND
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N BIRKELAND JØRGEN SPINNERIGATEN 7 4370 EGERSUND
N BOWITZ TORILD S 

UELAND
SPINNERIGATEN 7 4370 EGERSUND

N BOWITZ TORILD S 
UELAND

SPINNERIGATEN 7 4370 EGERSUND

N BØRILDSEN ARNAR 
STEIN

HAREVEIEN 5 4370 EGERSUND

N CHRISTENSEN IB SPINNERIGATEN 9 4370 EGERSUND
N CHRISTENSEN IB SPINNERIGATEN 9 4370 EGERSUND
N EGE STEIN SPINNERIGATEN 9 4370 EGERSUND
N EGE STEIN SPINNERIGATEN 9 4370 EGERSUND
N EGELI BERIT 

HELENE
SPINNERIGATEN 7 4370 EGERSUND

N EGELI BERIT 
HELENE

SPINNERIGATEN 7 4370 EGERSUND

N FIGVED TONE 
CHRISTENSEN

SPINNERIGATEN 9 4370 EGERSUND

N FIGVED TONE 
CHRISTENSEN

SPINNERIGATEN 9 4370 EGERSUND

N FRIESTAD KARI 
MARGRETHE

SANDBAKKVEIEN 16 4370 EGERSUND

N GARIBALDI LINDA SANDBAKKVEIEN 14 4370 EGERSUND
N HEGRESTAD BIRGIT 

IRENE
PROFESSOR 
HANSTEENS G. 41

4021 STAVANGER

N HEGRESTAD BIRGIT 
IRENE

PROFESSOR 
HANSTEENS G. 41

4021 STAVANGER

N HELLVIK HUS 
HELLVIK 
EIENDOMSUTVIK A

4375 HELLVIK

N HELLVIK HUS 
HELLVIK 
EIENDOMSUTVIK A

4375 HELLVIK

N HENRIKSEN 
HARALD

SPINNERIGATEN 7 4370 EGERSUND

N HENRIKSEN 
HARALD

SPINNERIGATEN 7 4370 EGERSUND

N HETLAND INGFRID SPINNERIGATEN 7 4370 EGERSUND
N HETLAND INGFRID SPINNERIGATEN 7 4370 EGERSUND
N HAARR RUNE SPINNERIGATEN 9 4370 EGERSUND
N HAARR RUNE SPINNERIGATEN 9 4370 EGERSUND
N JENSENIUS 

SOLVEIG
POSTBOKS 196 4379 EGERSUND

N JENSENIUS 
SOLVEIG

POSTBOKS 196 4379 EGERSUND

N JOHANNESEN 
HARALD KJØNVIK

SPINNERIGATEN 7 4370 EGERSUND

N JOHANNESEN 
HARALD KJØNVIK

SPINNERIGATEN 7 4370 EGERSUND

N JOHANNESEN 
MÅLFRID OPSTAD

SPINNERIGATEN 7 4370 EGERSUND

N JOHANNESEN 
MÅLFRID OPSTAD

SPINNERIGATEN 7 4370 EGERSUND

N KALVE ASMUND SANDBAKKVEIEN 14 4370 EGERSUND
N KAPSTAD ANNETTE SPINNERIGATEN 9 4370 EGERSUND
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N KAPSTAD ANNETTE SPINNERIGATEN 9 4370 EGERSUND
N KAPSTAD KNUT 

HENRY
SPINNERIGATEN 9 4370 EGERSUND

N KAPSTAD KNUT 
HENRY

SPINNERIGATEN 9 4370 EGERSUND

N LARSEN ANNE 
MARGRETHE

SPINNERIGATEN 7 4370 EGERSUND

N LARSEN ANNE 
MARGRETHE

SPINNERIGATEN 7 4370 EGERSUND

N LARSEN TEDD 
HARRY

SPINNERIGATEN 7 4370 EGERSUND

N LARSEN TEDD 
HARRY

SPINNERIGATEN 7 4370 EGERSUND

N MIDBRØD EDITH SPINNERIGATEN 7 4370 EGERSUND
N MIDBRØD EDITH SPINNERIGATEN 7 4370 EGERSUND
N MIDBRØD KÅRE 

TORFINN
SPINNERIGATEN 7 4370 EGERSUND

N MIDBRØD KÅRE 
TORFINN

SPINNERIGATEN 7 4370 EGERSUND

N MONG HARALD 
NILSEN

SPINNERIGATEN 9 4370 EGERSUND

N MONG HARALD 
NILSEN

SPINNERIGATEN 9 4370 EGERSUND

N MONG LIV KIRSTI 
MERLAND

TORGER CARLSENS 
GATE 8

4321 SANDNES

N MONG LIV KIRSTI 
MERLAND

TORGER CARLSENS 
GATE 8

4321 SANDNES

N MONG RANDI 
SKADBERG

SPINNERIGATEN 9 4370 EGERSUND

N MONG RANDI 
SKADBERG

SPINNERIGATEN 9 4370 EGERSUND

N MONG RONALD TORGER CARLSENS 
GATE 8

4321 SANDNES

N MONG RONALD TORGER CARLSENS 
GATE 8

4321 SANDNES

N MYKLEBUST EINAR RUNDEVOLLSVEIEN 45 4370 EGERSUND
N MYKLEBUST EINAR RUNDEVOLLSVEIEN 45 4370 EGERSUND
N MØYHOLM 

SVANHILD
SIVAKSVEIEN 2 4017 STAVANGER

N MØYHOLM 
SVANHILD

SIVAKSVEIEN 2 4017 STAVANGER

N OLSEN ODD 
SIGVART

SPINNERIGATEN 9 4370 EGERSUND

N OLSEN ODD 
SIGVART

SPINNERIGATEN 9 4370 EGERSUND

N OLSNES RIGMOR 
HILDE

SPINNERIGATEN 9 4370 EGERSUND

N OLSNES RIGMOR 
HILDE

SPINNERIGATEN 9 4370 EGERSUND

N RIBLAND SVEIN 
HARALD

SPINNERIGATEN 7 4370 EGERSUND

N RIBLAND SVEIN 
HARALD

SPINNERIGATEN 7 4370 EGERSUND

N RØDLAND ANDERS SPINNERIGATEN 7 4370 EGERSUND
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N RØDLAND ANDERS SPINNERIGATEN 7 4370 EGERSUND
N RØDLAND ÅSA SPINNERIGATEN 7 4370 EGERSUND
N RØDLAND ÅSA SPINNERIGATEN 7 4370 EGERSUND
N RØILAND MARIE NYEVEIEN 29 4370 EGERSUND
N RØILAND MARIE NYEVEIEN 29 4370 EGERSUND
N SEGLEM BJARNE SPINNERIGATEN 9 4370 EGERSUND
N SEGLEM BJARNE SPINNERIGATEN 9 4370 EGERSUND
N SEGLEM INGFRID 

THEODORA
SPINNERIGATEN 9 4370 EGERSUND

N SEGLEM INGFRID 
THEODORA

SPINNERIGATEN 9 4370 EGERSUND

N SKANDSEN LIV SPINNERIGATEN 9 4370 EGERSUND
N SKANDSEN LIV SPINNERIGATEN 9 4370 EGERSUND
N SKOGLY EDLE 

MARGRETHE
SPINNERIGATEN 9 4370 EGERSUND

N SKOGLY EDLE 
MARGRETHE

SPINNERIGATEN 9 4370 EGERSUND

N SKOGLY VIDAR SPINNERIGATEN 9 4370 EGERSUND
N SKOGLY VIDAR SPINNERIGATEN 9 4370 EGERSUND
N SVANEDAL AS Hillevågsveien 95 4016 STAVANGER
N SVANEDAL AS Hillevågsveien 95 4016 STAVANGER
N SVANEDAL AS Hillevågsveien 95 4016 STAVANGER
N SVANEDAL AS Hillevågsveien 95 4016 STAVANGER
N THORSEN TURID SPINNERIGATEN 9 4370 EGERSUND
N THORSEN TURID SPINNERIGATEN 9 4370 EGERSUND
N TORGEIRSEN 

MARITH DJUVE
STRANDGATEN 44 4370 EGERSUND

N TORGEIRSEN 
MARITH DJUVE

STRANDGATEN 44 4370 EGERSUND

N TORGEIRSEN 
TORGEIR

STRANDGATEN 44 4370 EGERSUND

N TORGEIRSEN 
TORGEIR

STRANDGATEN 44 4370 EGERSUND

N TUFTE MODIL GRASMYRVEIEN 31 4034 STAVANGER
N TUFTE MODIL GRASMYRVEIEN 31 4034 STAVANGER
N VESHOVDE VIGGO SANDBAKKVEIEN 20 4370 EGERSUND
N WIGESTRAND 

OLAUG
SPINNERIGATEN 9 4370 EGERSUND

N WIGESTRAND 
OLAUG

SPINNERIGATEN 9 4370 EGERSUND

N WIGESTRAND 
SIGMUND

SPINNERIGATEN 9 4370 EGERSUND

N WIGESTRAND 
SIGMUND

SPINNERIGATEN 9 4370 EGERSUND

N ØGLEND JOHN 
HARRY

SPINNERIGATEN 7 4370 EGERSUND

N ØGLEND JOHN 
HARRY

SPINNERIGATEN 7 4370 EGERSUND

N AASE JOHANNES 
BIRGER

SPINNERIGATEN 7 4370 EGERSUND

N AASE JOHANNES 
BIRGER

SPINNERIGATEN 7 4370 EGERSUND



________________________________________________________________ 

Fra:  Jone C. Omdal 
Sendt: 03.11.2011 
Til:  'Til registering - arkivet' 
Kopi: Dag Kjetil Tonheim;Per Steinar Berentsen 
Emne: Internt notat: vedrørende ønske om reguleringsendring for lekeplass i Spinnerihagen 
________________________________________________________________ 

 Til plankontoret v/Dag Kjetil Tonheim

Lekeplassen i Spinnerihagen er anlagt på lokket til parkeringshuset. I hht. reguleringsplanen skal denne lekeplassen 
være offentlig. Av praktiske årsaker knyttet til eiendomsforhold, beliggenhet og lekeplassens størrelse, er det 

fornuftig om denne omreguleres til felles (privat) lekeplass og at ansvar for drift og vedlikehold tilligger Sameiet 
Spinnerihagen. 

Styret i Sameiet Spinnerihagen har gitt tilbakemelding om at de ønsker at lekeplassen blir en felles lekeplass for 
bebyggelsen i sameiet. Dette støttes av Miljøavdelingens seksjon vei- og utemiljø.

Det søkes med dette om endring i reguleringsbestemmelsene for Spinneri-/Bøckmansbakken (KS-vedtak 

18.5.2009, sak 024/09). Det søkes om reguleringsendring i § 3 Byggeområder, bokstav A avsnitt 5, fra offentlig 
lekeplass til felles (privat) lekeplass.

Vennlig hilsen 

Jone Chr. Omdal, vei og utemiljøsjef

EIGERSUND KOMMUNE - MILJØAVDELINGEN

Postadresse: PB 580 - 4379 EGERSUND. Besøksadresse: Nytorvet 9

Telefon +47 51 46 83 23 Mobil +47 957 57 317 

_________________________________________________________________

All e-post til og fra Eigersund kommune er i utgangspunktet journalpliktig etter arkivloven og vil derfor bli behandlet som et offentlig 
saksdokument som andre kan få innsyn i etter offentlighetsloven.



Vedr: Mindre vesentlig reguleringsendring for lekeplass i Spinnerihagen.

Lekeplassen, kan slik jeg ser det, omreguleres fra felles til privat legeplass.
Dersom dette gjøres, vil konsekvensen være at dersom annen utbygging skjer i nærliggende 
område, må offentlig lekeareal sikres.

M.v.h. 

Åshild Stornes Slettebø.
BR-representant.











Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 04.01.2012
Arkiv: :PL-, FA-L12, 
GBR-4/13, GBR-4/138
Arkivsaksnr.:
12/24
Journalpostløpenr.:
12/254

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
023/12 Planteknisk utvalg 07.02.2012

Reguleringsplan for snuplass på gnr. 4 bnr. 13 og 138, 
Skadbergstronda 1. gangsbehandling
  

Sammendrag:
En har mottatt forslag til reguleringsplan for snuplass ved Skadbergstronda som skal betjene 
tungtransport til og fra Løining rekefabrikk. Rådmannen vurderer at dette er nødvendig da 
den ene avkjørselen til fylkesvegen skal stenges for gjennomkjøring. Samtidig vil dette bidra 
til å bedre trafikksikkerheten i området ved at trailere kan snu på en mer oversiktiglig måte. 
Rådmannen anbefaler at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn som fremlagt.

Saksgang:
PTU avgjør om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller ei.

Rådmannens forslag til vedtak 04.01.2012:
Forslag til reguleringsplan for snuplass på gnr. 4 bnr. 13 og 138, 11 legges ut til offentlig 
ettersyn som fremlagt.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10
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Reguleringsplan for snuplass på gnr. 4 bnr. 13 og 138, Skadbergstronda 1. 
gangsbehandling

1. Innledning og bakgrunn
Reguleringsplan for snuplass på gnr. 4 bnr. 13 og 138, Skadbergstronda ligger innenfor 
firkanten på kartet.

I forbindelse med plankontorets gjennomgang av planen har en gått gjennom kjente tema og 
foretatt ROS/KU vurdering knyttet til disse. Denne gjennomgangen er basert på ulike 
temakart, gjennomgang av tiltakshaver, lokalkunnskap, innspill i forbindelse med varsel om 
oppstart m.m. Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i 
hendelser som kan påvirke planområdet og omgivelsene, og hendelser som direkte kan 
påvirke omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen).  Vurdering av 
sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede 
Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse (år) 
Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig; ca. hvert tiende år) 
Lite sannsynlig (1) – det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere enn hvert 100. 
år 

Verdisetting av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell nedenfor. 
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Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig eller gjør konfliktnivået for høyt til at det kan legges 
inn i kommuneplanen. 
Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte ev. ytterligere utredninger er 
påkrevd.
Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres ev. konfliktnivået vurderes som 
akseptabelt eller det ikke er konflikt i særlig grad.

En har foretatt vurdering i tilknytning til det enkelte tema om det skal legges inn 
rekkefølgekrav eller at arealet justeres slik at risikoen fjernes, ev. vurderer en at det er for 
konfliktfylt og det blir ikke lagt inn i kommuneplanen. Tiltak som reduseres sannsynlighet 
vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser 
konsekvensene ev. at det ikke legges inn. 

2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET

2.1 Kommuneplan/kommunedelplan
På gjeldende kommuneplan er området vist som 
kjerneområde for landbruk.
Det foreslåtte reguleringsformålet er derfor i strid med 
kommuneplanen. Arealet som foreslås benyttet til 
snuplass er imidlertid kun 603 m2. Konflikten med 
kommuneplanen ansees derfor ikke som stor.

2.2 Gjeldende reguleringsplan
Området omfattes i dag av en liten del av 
reguleringsplan for Skadbergstronda og viser det som 
snuhank. 
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3. VARSEL OM REGULERING

Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter 
og kunngjort i Dalane Tidende og Stavanger Aftenblad. 

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

Offentlige merknader

1. Rogaland fylkeskommune, kultur  Merknad E
2. Fylkesmannen i Rogaland, 

Rogaland fylkeskommune, 
regionalplanseksjonen

 Merknad E

3. Statens vegvesen  Merknad E
4. DIM  Merknad E
5. Felles brukerutvalg  Merknad E

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Rogaland 
fylkeskommune, 
kultur

  Kulturseksjonen i brev av 
20.05.11 konkluderer med 
at det ikke ble funnet 
automatisk fredede 
kulturminner innenfor 
planområdet. På dette 
grunnlag har Rogaland 
fylkeskommune ingen 
merknader til 
reguleringsendringen.

2. Fylkesmannen i 
Rogaland, Rogaland 
fylkeskommune, 
regionalplanseksjone
n

 De minner om at 
detaljregulering for del av 
gnr. 4, bnr. 13 og 138 
omfattes av ”Forskrift om 
konsekvensutredninger” § 
3. 

 Fylkesrådmannen vil ellers 
fremheve at hensynet til 
jordvern er et viktig 
samfunnsansvar.

I forbindelse med oppstart av 
reguleringen ble forholdet til mulig 
krav om konsekvensutredning 
vurdert. I denne reguleringsplanen 
vil godt under 1 daa areal bli 
foreslått disponert til snuplass. 
Man kom da fram til at selv om 
foreslått formål er i strid med 
kommuneplanens arealdel, var det 
ikke behov for 
konsekvensutredning. Denne 
konklusjonen inngikk ikke i 
oppstartvarselet.

3. Statens vegvesen  Vegvesenet skriver at da 
reguleringen ikke 
involverer endringer i 
trafikale forhold som angår 
vegnettet som vegvesenet 
har ansvar for, har de 
ingen merknader ved 
oppstart av planarbeidet.

Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

4. DIM   I en e-post til kommunens 
plansjef skriver de at de 

Det er snuplass, ikke 
parkeringsplass som reguleres. 
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har mottatt henvendelser 
fra hytteeier i 
Skadbergstrondveien om 
at det er igangsatt 
reguleringsarbeid i 
Skadbergstrondveien (i 
nærheten av 
rekefabrikken) vedrørende 
parkeringsplass til hytter. I 
dette området sliter DIM 
med å finne egnet sted for 
utplassering av 
oppsamlingsutstyr for 
hytterenovasjon. DIM ber 
derfor kommunen om å 
stille krav til at det 
avsettes et eget område 
for hytterenovasjon ved 
parkeringsplassen.

Jeg har vært i dialog med DIM 
angående plassering av 
oppsamlingsplass for hytteavfall. 
DIM har igjen vært i dialog med 
kommunen. Etter at jeg hadde 
purret på forslag fra DIM, skriver 
Arnfinn Hadland i en e-post til meg 
06.12.11:
«Beklager, men jeg har ikke fått noe 
svar fra kommunen ennå. Du får bare 
levere det uten vårt innspill, så får vi 
ta dette direkte med kommunen.»

5. Felles brukerutvalg   Utvalget har ingen 
merknader til saken.

Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

Rådmannen anbefaler derfor at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn som fremlagt.

4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET
Planområdet ligger på Skadbergstronda og har kommunal veg og sjøhusrekke mellom seg 
og sjøen. Planområdet ligger i et vakkert kulturlandskap som denne delen av Eigerøy er 
særpreget av. Planområdet ligger på østsiden av Skadbergstrondveien, like ved 
rekefabrikken til Løining AS.
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Hele planområdet dekker et areal på om lag 1,7 daa. Det meste av planområdet ligger på 
gnr. 4, bnr. 13 som eies av Bente Skadberg Nilsen og Konrad Skadberg. Resten av 
planområdet (Skadbergstrondveien), gnr. 4, bnr. 138, eies av Eigersund kommune.

Den delen av planområdet som ligger utenom Skadbergstrondveien ligger på dyrket mark.

Snuplassen vil bli lagt inntil Skadbergstrondveien.

5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
Rekefabrikken Løining AS har behov for en snuplass for større kjøretøyer i forbindelse med 
levering / henting av varer til / fra fabrikken. Det fremmes derfor forslag om reguleringsplan 
som kan legge til rette for opparbeidelse av en slik snuplass. Samtidig har Eigersund 
kommune bruk for å etablere en pumpestasjon for avløpsvann i området.

I planforslaget utgjør snuplassen 603 m2, offentlig vei utgjør 220 m2, avløpsanlegg utgjør 83 
m2, nettstasjonen utgjør 30 m2, parkringsområdet utgjør 81 m2 og jordbruksområde utgjør 
652 m2.

5.1 Eksisterende bebyggelse i planen
Det er ingen bebyggelse i planområdet, med unntak av en nettstasjon tilhørende Dalane 
energi.

5.2 Ny bebeyggelse i planen
Det er ikke foreslått noen nye bygninger i planområdet, bortsett fra eventuell bygning 
i forbindelse med avløpsanlegget. Rådmannen har ikke merknader til forslaget fra 
tiltakshaver.

6. TEKNISK INFRASTRUKTUR

6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt
Det er i planforslaget tatt med at parkeringsplassen på nordøstsiden av planområdet 
videreføres. Dette tiltaket genererer ikke noe behov for nye parkeringsplasser. 

Atkomsten til området forutsettes å skje fra Skadbergstrondveien.

De andre forholdene er så langt en kan se ivaretatt.

6.3 Trafikksikkerhet

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Ulykke i av-/påkjørsler X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 

og 
bestemmelser

Ulykke med gående/syklende x 1 1 Grønn

Andre ulykkespunkter X 1 1 Grønn

Byggelinje mot veg x 1 1 Gul

Tiltaket vil bedre trafikksikkerheten i og med at den er tiltenkt trailere og lignende som henter 
og bringer varer fra rekefabrikken.  
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6.4 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

Dette er ivaretatt i planen og en viser til at det er vist mulighet for pumpestasjon for 
avløpsvann i området.

6.5 Fremføring av strøm m.m.

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Fremføring av strøm m.m X 1 1 Grønn

Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av kabel jfr. kommuneplanen og følgende 
bestemmelse er innarbeidet: ”Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel.”

6.6 Avfallshåndtering

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

7. 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

Ikke kjent med spesielle forhold.

8. 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

Byggingen av snuplass og avløpsanlegg vil ikke påvirke forholdene for barn og unge.
Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

9. SIKKERHET OG BEREDSKAP

9.1 Flom

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens



8

Elveflom/stormflo/høy 
vannstand/bølgeslag

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.2 Støy

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.

Den planlagte aktiviteten skal ikke generere støy. Området er ikke spesielt utsatt for støy fra 
verken biltrafikk eller båttrafikk. Noen sommeruker er det en del støy fra småbåttrafikken.

9.3 Ras

Hendelse/Situasjon

Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Masseras/-skred x 1 1 Grønn

Snø-/isras X 1 1 Grønn

Flomras X 1 1 Grønn

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

9.4 Vær og vind

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vindutsatte områder X 1 1 Grønn

Nedbørutsatte områder x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.5 Radon

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Radongass x Grønn Ikke kjent. 

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.6 Høyspent og magnetfelt

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.7 Brann og eksplosjonsfare

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
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Risikofylt industri mm 
(kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, 
radioaktiv)

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.8 Strategiske områder

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vei, bru, knutepunkt x 1 1

Havn, kaianlegg x 1 1

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

Forsyning kraft, vann X 1 1

Forsvarsområde/ Tilfluktsrom X 1 1

Ikke kjent med spesielle forhold.

10. FORURENSNING

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Industri X 1 1 Grønn

Bolig X 1 1 Grønn

Landbruk X 1 1 Grønn

Akutt forurensning X 1 1 Grønn

Forurensning i sjø X 1 1 Grønn

Forurenset grunn X 1 1 Grønn

Høyspentlinje/EMS/Stråling X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER

11.1 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

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.2 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 X 1 1 Grønn
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rødlistart

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.2 Viltområde

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Viltområde X 2 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.3 Kulturminner/kulturmiljø

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 1 1 Grønn

Det er ikke registrert kulturminner i området jfr. temakart Rogaland. Heller ikke SEFRAK 
bygninger innforbi planområdet.

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

11.4 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

Det er ikke registrert friluftsinteresser i dette området.

11.5 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

En viser til at området ligger som kjerneområde for landbruk i kommuneplanen, samtidig er 
det i gjeldende reguleringsplan i hovedsak regulert til parkeringsplass og verdien som 
landbruksareal er derfor i all hovedsak avklart i reguleringsplanen. Vurderes derfor å være 
liten

11.6 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
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Området ligger i Vakre landskap og er omtalt som en del av et landskapsområde som 
betegnes med meget høy landskapsverdi av fylkes interesse. Det skal legges til grunn at 
gjenværende og særpregede terrengformasjoner ikke ødelegges og at inngrep reduseres og 
får en avslutning som er tilpasset landskapsomgivelsene. 

Det er særlig høydedrag og strandsonen som er svært sårbar for inngrep. En viser til at en 
allerede har regulert inne en større parkeringsplass i tilknytning til området og denne 
endringen vurderes derfor ikke å utgjøre en vesentlig forringelse.

11.7 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.

11.8 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.

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.9 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.

11.10 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.

En kan ikke se at den foreslåtte reguleringsplanen vil ha noen miljøkonsekvenser ut over de 
som allerede er omtalt ovenfor.

12. 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
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Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. Dette gjelder også ved en omdisponering av arealer i strid med 
kommuneplanen.  Rådmannen vurderer at den foreslåtte reguleringsplanen holder i 
hovedsak innforbi rammene i kommuneplanen jfr. byggeområder. En har foreslått vanlige 
fritidsboliger istedenfor reiseliv i den nedre delen uten at dette er kommentert spesielt fra  
tiltahaver. Dette er i tråd med ønsket fra de som allerede har fritidsboliger i området.

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

Det er i tråd med kommuneplanen lagt inn mulighet for utbyggingsavtale ved at følgende blir 
lagt inn; ”Kommunen kan kreve utbyggingsavtale.”

13. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen i hovedsak ivaretar de hensynene 
som er sentrale i forhold til denne type reguleringsplaner. 

Rådmannen anbefaler derfor at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn som fremlagt.

14. ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Ingen kjente.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~
Alternative løsninger:
Forslag til reguleringsplan for snuplass på gnr. 4 bnr. 13 og 138, 11 legges ut til offentlig 
ettersyn med følgende endringer:

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Dok.nr Tittel på vedlegg
206291 Forslag til reguleringsplan for snuplass på gnr. 4 bnr. 13 og 138, Skadbergstronda
206292 Kopi av varslingsannonse
206293 Kopi av 7 innkomne merknader til varsling + seinere korrespndanse
206298 Forslag til reguleringsplan
206294 Planbeskrivelse
206295 Forslag til reguleringsbestemmelser
206296 ROS-analyse
206297 Erklæring om tiltakshaver
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Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 13.01.2010 Løining AS Vedr. reguleringsplan Skadbergstronda
2 I 22.01.2010 Løining A/S Møte vedr. bygging av snuhammer

3 I 28.04.2010
Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1

Varsel om oppstart av 
regulering/reguleringsendring - gnr. 4 bnr. 13 og 
138, Skadbergstronda

4 I 07.05.2010 Statens vegvesen
Uttalelse - varsel om oppstart av reguleringsplan 
for Skadbergstronda gnr. 4 bnr. 13 og 138

5 U 25.05.2010
Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1

Høringsuttalelse fra felles brukreutvalg vedr. 
varsel om oppstart av 
regulering/reguleringsendring - gnr. 4 bnr. 13 og 
138, Skadbergstronda

6 I 01.06.2010
Rogaland 
fylkeskommune 
Regional

Uttalelse til  regulering / reguleringsendring -
Skadbergstronda

7 I 06.07.2010
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse - reguleringsendring gnr. 4 bnr. 13 og 
138, Skadbergstronda

8 I 23.09.2010 Løining AS
Søknad om dekning av arkeologiske 
undersøkelser i Skadbergstrondveien vedr. 
Snuhammer

9 I 19.10.2010 Dalane Miljøverk IKS Uttalelse til regulering i Skadbergstrondveien

10 U 06.12.2010 Løining A/S
Søknad om dekning av arkeologiske 
undersøkelser i Skadbergstrondveien vedr. 
Snuhammer

11 I 19.12.2011
Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1

Forslag til reguleringsplan for snuplass på gnr. 4 
bnr. 13 og 138, Skadbergstronda

Parter i saken:

            
N BERGSLIEN NILS 

OTTO
YTSTEBRØDVEIEN 358 4370 EGERSUND

N BERGSLIEN SIV T 
AA TEIGEN

YTSTEBRØDVEIEN 358 4370 EGERSUND

N BØE ELLEN CHR 
SIMONSEN

YTSTEBRØDVEIEN 344 4370 EGERSUND

N BØE OLE 
CHRISTIAN

YTSTEBRØDVEIEN 344 4370 EGERSUND

N EIGERSUND 
KOMMUNE

Postboks 580 4379 EGERSUND

N HAUGLAND 
ASTRID JUDITH

KOLHAUG 8 4340 BRYNE

N HAUGLAND 
JOMAR J

KOLHAUG 8 4340 BRYNE

N HOVE INGER J 
ROALDSEN

YTSTEBRØDVEIEN 334 4370 EGERSUND

N HOVE LEIF WILLY YTSTEBRØDVEIEN 334 4370 EGERSUND
N JACOBSEN PER 

HENNING
SKADBERGSTRONDVEIEN 
19

4370 EGERSUND

JOHANSEN LENA 
CATHRIN

KJERJANESVEIEN 6 4370 EGERSUND
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N KJELSTRUP JOHN FRIEDA FASMERS VEI 22 5171 LODDEFJORD
N Løining AS Skadbergstrondveien 49 4370 EGERSUND
N MOE ODDBJØRG 

JOHANNE
PRESTEHEIA 98 4633 KRISTIANSAND 

S
N MONGE ODD 

RAGNVALD
HORDNESVEGEN 287 5244 FANA

N NILSEN BENTE M 
SKADBERG

SOLSTRÅLEVEGEN 33 4050 SOLA

N OCE INVEST AS Strandgaten 70 4370 EGERSUND
N ROALDSEN BERTE 

ELISABETH
YTSTEBRØDVEIEN 416 4370 EGERSUND

N SEGLEM JOHANNE 
MARIE

SKADBERGSTRONDVEIEN 
16

4370 EGERSUND

N SEGLEM KÅRE GAMLE EIGERØYVEIEN 71 4370 EGERSUND
N SKADBERG 

GUNNAR PALMER
SKADBERGSTRONDVEIEN 
17

4370 EGERSUND

N SKADBERG 
INGOLF

SKADBERGSTRONDVEIEN 
23

4370 EGERSUND

N SKADBERG OLE 
CHRISTEN

YTSTEBRØDVEIEN 374 4370 EGERSUND

N SKADBERG OLE 
JAKOB

YTSTEBRØDVEIEN 348 4370 EGERSUND

N SKEIE ALMA 
MARIE SKADBERG

DRONNINGENS GATE 24 
D

4610 KRISTIANSAND 
S

N TOLLEFSEN HILDE HAMMERS GATE 8 4370 EGERSUND
N TOLLEFSEN JAN L 

KIELLAND
HAMMERS GATE 8 4370 EGERSUND

N ØSTEBRØD KARL 
ANDREAS

SKADBERGSTRONDVEIEN 
25

4370 EGERSUND
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Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Jarle Valle
Byggesakssjef
51 46 83 20
jarle.valle@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
024/12 Planteknisk utvalg 07.02.2012

Bybrannsikring i Egersund. Brannsikringsplan for Hauen-
området.
  

Sammendrag:
Det er blitt utarbeidet en brannsikringsplan for Hauen-området. Planen inneholder blant 
annet forslag til prioriterte brannbegrensende og forebyggende tiltak. Det anbefales at planen 
legges ut på høring. Etter høringsperioden vil saken legges fram for planteknisk utvalg på ny
før den fremmes for Kommunestyret.

Saksgang:
Planen behandles av Planteknisk utvalg som gir sin innstilling til Kommunestyret. Planen 
vedtas av Kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 23.01.2012:
”Brannsikringsplan – Hauen-området 2012” legges ut på offentlig ettersyn i fire uker.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen. 

Andre opplysninger / fakta i saken:
En arbeidsgruppe bestående av regionantikvar Knut Jan Kluge, branninspektør Kenneth Vik 
og byggesakssjef Jarle Valle har i løpet av 2009 – 2011 utarbeidet forslag til 
brannsikringsplan for Hauen-området. 

Planen inneholder forslag til tiltak som anbefales iverksatt for å redusere sannsynligheten for
at det oppstår brann i den tette trehusbebyggelsen i Hauen-området, samt forslag til tiltak 
som skal begrense brannspredningen når det begynner å brenne.

Følgende tiltak, i prioritert rekkefølge foreslås installert / etablert i Hauen-området:

Brannbegrensende tiltak:
1. Dagens brannvaktordning (døgnvakt) opprettholdes.
2. Det installeres brannalarmanlegg i samtlige bygninger som denne planen omfatter 

(vedlegg 01).
3. Det installeres vanntåkeanlegg på loft i henhold til vedlegg 02.
4. Det installeres fasadesprinkleranlegg i henhold til vedlegg 03.
5. Innkjøp av stige / snorkelbil.
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Forebyggende tiltak:
1. Utarbeide innsatsplaner for Hauen-området. 
2. Det gjennomføres brannvernopplæring og øvelser for beboere og eiere i Hauen-

området hvert 4. år.
3. Samordnet brann- og el–tilsyn hvert 4. år.
4. Utarbeide Vedtekt vedr. søppelhåndtering i Egersund sentrum.

a. Brennbare søppeldunker erstattes med ikke brennbare dunker.
b. Nedgravde søppeldunker. 
c. Retningslinjer for bruk av containere i Egersund sentrum.

Støtte fra Staten.
Eigersund kommune ble tildelt et beløp på kr. 150.000,- fra Staten i 2009 til utarbeidelse av 
brannsikringsplan. Da det var viktig å ikke ”finne opp kruttet på nytt” ble midlene blant annet 
brukt til studietur til Mandal, Kristiansand, Arendal og Risør samt bistand til forprosjekt og 
brannsikringsplan.

Saksbehandlers vurderinger:
Det anbefales at forslaget til brannsikringsplan legges ut til offentlig ettersyn i 4 uker, slik at 
de som kan bli direkte berørt av planen, samt alle andre interesserte, kan komme med 
innspill før planen legges fram for Kommunestyret.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Installering av brannalarmanlegg i alle de 17 bygningene vil trolig beløpe seg til i 
størrelsesorden kr 300.000,- inkl. mva. Dette er et tall som er anslått uten at det har vært 
gjennomført noen prosjektering av et slikt anlegg eller at anlegget har vært på anbud.
Anslaget er basert på 1 detektor per etasje per bygning. Det vil også koste noen tusen kroner 
per år å ha anlegget knyttet opp mot 110-sentralen, samt til årlig service på anlegget.

Installering av vanntåkeanlegg på to loft må forventes å koste i størrelsesorden kr 80.000,-
inkl. mva. Heller ikke her er det gjennomført prosjektering eller anbudsrunde.

De fasadesprinkleranleggene som er foreslått, til sammen ca 100 m fasadelengde, vil 
anslagsvis koste kr 200.000,- inkl. mva. Heller ikke her er det gjennomført prosjektering eller 
anbudsrunde.

Innkjøp av stigebil / snorkel vil beløpe seg til i størrelsesorden kr 7.000.000,- inkl. mva. I 
tillegg kommer det meget store årlige driftskostnader.

Nedgravde tanker for søppel vil anslagsvis koste kr 400.000,- for tre dunker à 5 m3 som 
graves ned ved siden av hverandre. Med gunstig plassering, burde det være nok med ett 
slikt anlegg for Hauen-området.

Økonomiske konsekvenser tas ikke opp til vurdering/drøfting nå da saken kun gjelder om 
forslaget til brannsikringsplan skal utleggelse til offentlig høring.
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Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
”Brannsikringsplan – Hauen-området 2012” sendes tilbake til administrasjonen som pålegges 
å gjøre følgende endringer før planen legges ut til offentlig ettersyn:
1.
2.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
210376 Brannsikringsplan - Hauen området Rev 200112 (2).doc
210377 Brannsikringsplan Vedlegg.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

4 I 25.02.2009 Riksantikvaren
Tilbud om midler til kommuner med verneverdig 
tett trehusbebyggelse

6 I 26.02.2009
Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
bereskap

Ang. tilbud om midler til kommuner med 
verneverdig tett trehusbebyggelse

5 U 06.03.2009 Riksantikvaren
Søknad om midler i forbindelse med brannsikring 
av verneverdig tett trehusbebyggelse i Egersund

9 U 26.03.2009
terje.austerheim@dsb.n
o,

Vedr. brannvesenets rolle i utarbeidelse av 
brannsikringsplan

7 I 31.03.2009 Riksantikvaren
Statsbudsjettet 2009. Kap. 1429 post 73. Tilsagn 
om midler til brannsikring av kulturminner i 
Rogaland

10 I 21.04.2009
Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
bereskap

Forespørsel om DSB sitt syn på brannvesenets 
rolle i utarbeidelse av brannsikringsplan

11 I 27.04.2009
Rogaland 
fylkeskommune

Brannsikring av kulturminner 2009 - Melding om 
tilsagn

12 U 19.06.2009 Rogaland Aksept av vilkår for tilskudd og 
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Fylkeskommune rapporteringsskjema, kap. 1429, post 73, 
Tiltaksmidler til brannsikring av tett 
trehusbebyggelse og kirker

14 U 30.10.2009
Rogaland 
Fylkeskommune

Anmodning om utbetaling av tilskudd. 
Utarbeidelse av brannsikringsplan av tett 
trehusbebyggelse

16 U 11.11.2009
Rogaland 
Fylkeskommune

Søknad om overføring av resterende 
Tiltaksmidler til brannsikring av tett 
trehusbebyggelse og kirker fra 2009 til 2010.

18 I 16.11.2009
Rogaland 
fylkeskommune

Vedr. søknad om overføring av resterende 
tiltaksmidler til brannsikring av tett 
trehusbebyggelse

17 I 16.11.2009
Rogaland 
Fylkeskommune

Brannsikring av kulturminner 2009 - melding om 
utbetaling

21 U 21.06.2010
Rogaland 
Fylkeskommune

Utarbeidelse av brannsikringsplan for Egersund 
sentrum. Statusrapport.

22 U 31.12.2010
Rogaland 
fylkeskommune 
v/Ingebjørg Reigstad

Søknad om overføring av midler - Bybrannsikring 
i Egersund

23 I 05.01.2011
Rogaland 
fylkeskommune

Brannsikringsmidler 2009 - overføring av 
tiltaksmidler

24 U 01.06.2011
Rogaland 
fylkeskommune 
v/Ingebjørg Reigstad

Søknad om overføring av midler - Bybrannsikring 
i Egersund

25 I 05.07.2011
Rogaland 
Fylkeskommune

Eigersund kommune - brannsikring kulturminner -
melding om utbetaling

26 U 27.09.2011 fa Bybrannsikring i Egersund

27 U 24.10.2011

Stokkeland Ann Kristin; 
Egil Arne Egebakken; 
Kåre Myklebust; 
Jan Ove Mæhle; 
Bjørg Gladis og John 
Andreas Mæhle; 
Garpestad Invest AS; 
Julie Amaliksen; 
Ove Christian Bowitz; 
Rasmussen 
Eiendomsselskap AS; 
Nils Otto Bergslien; 
Bjørg Marie Svanes; 
Geir Vigrestad; 
John Vigrestad; 
Einar Tønnessen; 
Lode Eiendom AS; 
Næringsdrivende i 
Hauen-området; 
Rogaland 
fylkeskommune 
v/Ingebjørg Reigstad

Bybrannsikring i Egersund sentrum. Invitasjon til 
møte.
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Parter i saken:
            

Ann Kristin Stokkeland Damsgårdsgaten 5 4370 EGERSUND
Bjørg Marie Svanes Postboks 306 4370 EGERSUND
Bjørg og John A. 
Mæhle

Postboks 183 4370 EGERSUND

Christian Bowitz Kirkegaten 6 4370 EGERSUND
Egil Anre Egebakken Dalveien 40 1391 VOLLEN
Einar Tønnesen Næsgårdsgaten 1 4370 EGERSUND
Einar Tønnessen Nedre Sandbakkveien 

23
4370 EGERSUND

Garpestad Invest AS Kråkefjellveien 17 4370 EGERSUND
Geir Vigrestad Fjellstedveien 16 4370 EGERSUND
Geir Vigrestad Storgaten 26 4370 EGERSUND
Helge Sunde 
Rasmussen

Kirkegaten 2-4 4370 EGERSUND

Jan Ove Mæhle Storgaten 20/22 4370 EGERSUND
Jan Ove Mæhle Humlestadgaten 25 4370 EGERSUND
John Vigrestad Raunveien 7 4370 EGERSUND
Julie Amaliksen Kirkegaten 28 4370 EGERSUND
Kåre Myklebust Stie 1 4370 EGERSUND
Lillian Lode Storgaten 30 4370 EGERSUND
Lode Eiendom AS Storgaten 30 4370 EGERSUND
Nils Otto Bergslien Ytstebrødveien 358 4370 EGERSUND
Næringsdrivende i 
Hauen-området
Ove Christian Bowitz Mosterveien 9 4370 EGERSUND
Rasmussen 
Eiendomsselskap AS

Hellelandsgaten 1 4370 EGERSUND

Rogaland 
fylkeskommune 
v/Ingebjørg Reigstad

Postboks 130 4001 STAVANGER
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Brannsikringsplan – Hauen-området

2012

Vedtatt av Eigersund kommunestyre  xx.xx.12
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Forord
Brannsikringsplanen for Hauen-området inneholder konkrete brannsikringstiltak som bør 
iverksettes for å redusere risikoen for en områdebrann til et akseptabelt nivå. Denne planen 
vil være et støttedokument for detaljprosjektering og installering / montering av ulike 
brannsikringstiltak.

Arbeidsgruppen har siden 26.03.09. jobbet med å kartlegge tilsvarende prosjekter og tiltak 
som er benyttet i disse. Tiltakene som arbeidsgruppen har anbefalt er vurdert og 
dokumentert i ”Generelle bybrannsikringstiltak for Egersund sentrum”, og en avgjørende
forutsetning for valg av disse tiltakene er at dagens brannvaktordning, døgnbemannet 
brannstasjon, opprettholdes.

Tilsvarende prosjekter i landet har tatt utgangspunkt i mindre områder (få bygninger) når 
man skal utarbeide en mer konkret plan som i dette tilfelle. Dette for å hindre at planen blir 
for stor og komplisert, samt at man kan ta med seg erfaringer videre til neste ”brannsikrings-
område”.

På arbeidsgruppens møte den 17.03.10 ble det enighet om å utarbeide en konkret brann-
sikringsplan for Hauen-området (innenfor følgende gater: Storgaten, Kirkegaten, Torget, 
Arenessmauet og til Storgaten 30). Hauen-området ble valgt på bakgrunn av områdets 
kompleksitet; med sin varierte trehusbebyggelse, mange beboere og aktivitet store deler av 
døgnet. 

Det ble også vurdert en deling av området, dersom prosjektet skulle vise seg å bli for stort, 
økonomisk sett. En naturlig deling av området vil da være gjennom Nesgårdsgaten.

I april 2009 ble det gjennomført en ROS – analyse hvor ”brann i tett trehusbebyggelse i 
Egersund sentrum” (Hauen-kvartalet) var en av hendelsene som det ble utarbeidet 
scenarioer for. Den analysen beskriver mulige brannverntiltak der foreslått beredskap, 
dagkasernert vakt, ikke kan løse oppgaven. 

15.11.11 ble det gjennomført et informasjonsmøte for bygningseiere i det aktuelle området. 
På dette møtet ble det informert om innholdet i den foreløpige brannsikringsplanen og 
deltakerne fikk komme med sine foreløpige tilbakemeldinger på planforslaget. 
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Egersund by er en av de bedre bevarte trehusbyer i Norge.
Vår målsetting er at byen fortsatt skal være det!

Generelt om Hauen-området
Hauen-området er på en måte Egersunds "middelalderby". Selv om bygningene her opp 
gjennom tidene sikkert har gjennomgått stadige endringer er tuftene de samme som da 
området ble utbygd, sannsynligvis i tiden 1750 – 1800. Hauen har grodd opp av seg selv, 
utviklet seg ut fra behov og bruk, ikke etter noen byplan. Her var boliger, uthus, verksteder, 
løer og fjøs i skjønn forening. Området var sterkt truet av riving på slutten av 1970-tallet, men 
takket være dårlig økonomi ble ikke planene om riving gjennomført.

I dag fremstår Hauen-området i rehabilitert form med forretninger, serveringssteder, 
leiligheter m.m. Området har et høyt aktivitetsnivå store deler av døgnet og mange beboere.

Området som denne brannsikringsplanen blir gjeldene for, teller 17 bygninger. Bebyggelsen 
har en variert tett trehusbebyggelse med et samlet bruksareal på 2.742 m².

I området finnes det allerede noen brannsikringstiltak som man kan dra nytte av i gjennom-
føringen av denne brannsikringsplanen. Det finnes noen fasader av mur, det er rikelig og god 
tilgang til slokkevann, Storgaten 20 er registrert som særskilt brannobjekt, og i resterende 
bygninger i området blir det gjennomført tilsyn hvert 4. år (lokal forskrift).
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Mellom Arenessmauet og Storgaten finnes det små 
smug / bakgater hvor avstanden mellom bygningene er 
svært liten. En brann i dette området vil kunne bli en 
meget vanskelig oppgave for brann-vesenet, da 
tilgangen / tilgjengeligheten rundt bygningene er svært 
begrenset.

Noen av bygningene i området har mer enn to etasjer. I 
disse bygningene vil spredningsfaren være spesielt stor 
ved en eventuell brann. Erfaring viser at dersom 
brannvesenet ikke blir varslet tidsnok, og brannen får 
spre seg til loft eller over 2. etasje før brannvesenet får 
iverksatt slokkeinnsats, vil brannen bli svært vanskelig å 
slukke pga. manglende ressurser til å håndtere en brann 
på en effektiv og sikker måte i høyden.

               Bilde 1 Fra storgaten 30 til Kirkegaten
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Forebyggende tiltak
Forebyggende tiltak er rettet mot å forhindre at brann oppstår, samt forhindre at branntilløp 
får utvikle seg til en større brann. I forhold til en eventuell bybrann vil det være mer lønnsomt 
å redusere mulige trusler enn å sikre det som er spesielt verdifullt. Ulempen med slike tiltak 
er at det kan være tungt å opprettholde tilstrekkelig kontinuitet og pålitelighet av tiltakene 
over tid. Forebyggende tiltak må derfor suppleres med aktive brannbegrensende tiltak.

Brannvernopplæring og øvelser for eiere og beboere.

Det er viktig at eiere og beboere er aktivt med på brannøvelser, både for at de skal opptre på 
en slik måte at sannsynligheten for at brann oppstår reduseres, og at de skal være forberedt 
i en brannsituasjon – og dermed handle riktig, samtidig som brannvernarbeidet skal bli mer 
synlig. At beboerne er forberedt og kan håndtere et brannslokningsapparat eller en 
brannslange, kan være avgjørende for at en brann skal bli slokket i en tidlig fase. For å gjøre 
beboere og eiere kjent med de vanligste brannårsakene og hvordan en kan forhindre at 
branner oppstår, er det svært viktig å gjennomføre teoretisk og praktisk brannvernopplæring. 
Med brannvernopplæring menes i dette tilfellet grunnleggende innføring i:

- Branners fysiske og kjemiske egenskaper og særskilte risikoer ved å bo i tette 
trehusmiljø (hvordan utvikler en brann seg og hvilke gasser utvikles).

- Passive og aktive brannsikringstiltak som allerede inngår og som skal innføres i 
bebyggelsen.

- Nytte og forventet effekt av forebyggende tekniske og organisatoriske brannverntiltak 
i bebyggelsen.

- Innføring i den enkeltes ansvar og plikter.
- Grunnopplæring i bruk av slokkemidler, evakuering av personer, varsling og 

strakstiltak for å hindre røyk- og brannspredning.
- Bybrannsikringsplanen.

Brannvernopplæring og øvelser bør gjennomføres i regi av brannvesenet i samarbeid med 
lokale velforeninger (sentrumsforeningen) og eventuelt andre aktuelle etater.

Sikring av elektriske anlegg

Ser vi på statistikk over brannårsaker, er feil bruk av elektrisk utstyr / apparater og feil på 
elektriske anlegg, årsak til hele 40 % av bygningsbrannene i Norge. For nye elektriske 
anlegg foreligger det krav om jordfeilbryter / jordfeilvarsler, overspenningsvern og automat-
sikringer. Kravet kan også gjøres gjeldene for eksisterende bygninger. 

Et rimeligere og praktisk mulig tiltak vil være å gjennomføre tilsyn med elektrisk anlegg i alle 
bygninger i Hauen-området hvert fjerde år i samarbeid med branntilsynet. El-tilsynet vil på 
denne måten fange opp eventuelle feil og mangler ved elektriske anlegg samt feil bruk av 
disse og elektrisk utstyr.

Brann- og el-tilsynet i Eigersund har hatt godt samarbeid gjennom bl.a. ”Åpen brannstasjon”,
”Aksjon boligbrann” og diverse opplæringer de siste årene. I 2009 har brannvesenets tilsyns-
myndighet og el–tilsynet vært i dialog angående muligheten for et samordnet tilsyn i den tette 
trehusbebyggelsen.  

Sikring mot påtenning

De fleste påtente branner forekommer der det er lett tilgang til brennbart materiale på stedet. 
Gjennomtenkt materialbruk, utforming og plassering av søppeldunker og containere er viktig. 
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Dette gjelder også sikker lagring av brennbart materiale. Brennbare søppelbøtter / dunker 
bør unngås, se bilde 3 og 4.

Bl.a. Brannvesenet Sør-Rogaland har hatt svært mange utrykninger til branner i 
søppeldunker / avfallsbeholdere de siste årene.

I gamle Stavanger har man utarbeidet en vedtekt ”brannsikre avfallsbeholdere” som ble gjort 
gjeldene fra og med 31. mars 2007. Vedtekten har resultert i at man har gått til innkjøp av 
nedgravde søppeldunker som et tiltak for å unngå / redusere faren for påsatt brann. 

Risør har retningslinjer for bruk av container i sentrum. Containere må fjernes før kvelden /
natten. Det er ikke tillatt at containere står over natten.

Bilde 2. Brennbar søppeldunk opp mot fasaden.
Foto: K.Vik

      
Bilde 3 og 4. Valg av type søppeldunk og plassering er avgjørende for brannutviklingen.
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Tiltak som reduserer sannsynligheten for påsatt brann i Hauen-området:
- Utarbeide tilsvarende vedtekt som i Stavanger.
- Investere i låsbare og ikkebrennbare søppeldunker.
- Investere i nedgravde søppeldunker.
- Informasjon til og bevisstgjøring av beboere og eiere.

Regulering av bruk av fyrverkeri

I Egersund sentrum er det totalforbud mot avbrenning av fyrverkeri. Se generell plan.

Fakler, åpen ild og grilling

Fakler, åpen ild og grilling inngår i ulike typer arrangementer, men som dessverre også 
utgjør 10 % på statistikken over brannårsaker i bygninger. Folks bevissthet omkring 
brannfaren i Egersunds tette trehusbebyggelse må økes, slik at det aldri blir brukt åpen ild 
uten tilstrekkelig overvåkning, samt at fakler og griller er fullstendig slokket før de forlates. 
Åpen ild må håndteres med forsiktighet. Som tiltak bør denne bevisstgjøringen og 
informasjonen inngå som et ledd i den nødvendige brannvernopplæringen for eiere og 
beboere i Hauen-området.

Slukkevannskapasitet

Vannledningsnettet i hele Egersund sentrum er skiftet ut i nyere tid, utenom mellom fylkesvei 
44 ved Rådhuset og Egersund kirke, og har en kapasitet på minimum 50 l/sek. Selv om 
kapasiteten mest sannsynlig er tilfredsstillende, så anbefales det å kjøre en simulering, slik at 
maksimal vannkapasitet i sentrum blir dokumentert. Se generell plan.
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Brannforebyggende tilsyn

Lokal forskrift ble vedtatt av kommunestyret og trådte i kraft 01.01.03. Brannvesenet har 
siden den gang ført tilsyn i hele den definerte bebyggelsen.

Erfaringer fra tilsynene viser at:
- det er manglende / mangelfulle brannbegrensende skiller mellom bygningene. 
- det er manglende brannskille  / branncelleinndeling mellom ulike bruksenheter i 

samme bygning, 

Tilsynene har også vist seg å være en ”vekker” for beboere og eiere i sentrum, da mange av 
eierne kort tid før tilsynene gikk til innkjøp av røykvarslere, skiftet batteri i røykvarslere eller 
kontrollerte slokkeutstyret. 

Parkering

Det er gågater rundt Hauen-området, med tillatelse til av- og pålessing. Atkomsten for 
brannvesenet hindres dermed sjelden av parkerte biler.



- 10 -

Atkomst for brannvesenet
Byggeteknisk forskrift § 11-17, Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper:

Byggverk skal plasseres og utformes slik at rednings- og slokkemannskap, med nødvendig 
utstyr, har brukbar tilgjengelighet til og i byggverket for rednings- og slokkeinnsats.
Byggverk skal tilrettelegges slik at en brann lett kan lokaliseres og bekjempes.

§ 5 – 5 i Forebyggendeforskriften; Atkomst for brannvesenet:
Kommunen skal, så langt det er mulig, sørge for at brannvesenet i brannsituasjoner har 
atkomst til bygninger, samt oppstillingsmuligheter m.m. for materiellet. …

I § 2 – 1 i Forebyggendeforskriften er det en oppgraderingsplikt i forhold til bestående 
brannobjekter. 

Dagens regelverk stiller krav til atkomst for brannvesenet til, og i byggverket, samt en 
oppgraderingsplikt i forhold til bestående brannobjekter. En oppgradering av bestående 
bebyggelse på dette området kan komme i strid med bevaringshensyn. Det vil også være 
langt utenfor en økonomisk forsvarlig ramme.

Vanlig praksis for retting av branntekniske avvik vil da være å finne løsninger som kan 
kompensere for ovennevnte avvik gjennom en såkalt ”analyseløsning”. En del av de 
brannbegrensende tiltakene som er beskrevet nedenfor er tiltak som skal kompensere for 
den store brannsmittefaren. Disse tiltakene forutsetter at brannvesenet blir tidlig varslet og 
kommer raskt frem til skadestedet for å aktivisere disse. 

Følgende tiltak kan derfor være aktuelle for å kompensere for atkomsten til brannvesenet i 
deler av Hauen-området:

- Brannvesenets beredskapsavdeling må utarbeide beredskapsplaner / innsatsplaner /
objektplaner for den tette trehusbebyggelsen, hvor blant annet kjøreruter er 
beskrevet.

- Innkjøp av stigebil eller snorkel for å bedre atkomsten til og i bebyggelsen. Dette vil 
bidra til økt sikkerhet for brannmannskapene, mer effektiv slokking i høyden og ikke 
minst atkomsten til bakgårder, kalde uisolerte og lite tilgjengelige loftsrom.

     
Bilde 5 Atkomst til trange bakgater og smug,              Bilde 6 Atkomst til trange bakgater og
uten høydeberedskap smug, med høydeberedskap.
Foto: Rogalands avis.               Foto: Rogalands avis.
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Brannbegrensende tiltak
Brannbegrensende tiltak skal forhindre at en brann sprer seg videre i bebyggelsen.

Deteksjon og alarmering

Det er svært viktig at en brann i tett verneverdig trehusbebyggelse detekteres tidlig, samt at 
brannvesenet alarmeres så raskt som mulig. 

Dagens krav til deteksjon:
I Hauen-området finnes både boliger, kontorer, serveringssteder og forretninger. Dagens 
regelverk stiller krav til deteksjon ut i fra bygningens risikoklasse (bruk).  

Bygninger beregnet for virksomhet i risikoklasse 4 (bolig), må ha røykvarslere som plasseres 
slik at alarmstyrken er minst 60 dB i oppholdsrom og soverom når mellomliggende dører er 
lukket. Bygninger beregnet for virksomhet i risikoklasse 5 og 6 (salgslokale, forsamlings-
lokale, overnattingssted) er det krav om brannalarmanlegg med noen unntak ref. VTEK
§ 11-12.

Lokal erfaring.
Brannvesenet i Eigersund hadde i 2009, 3 utrykninger til branner i sentrum. To av disse 
brannene startet på dagtid da det var folk i gaten eller at det var våkne folk i boenheten da 
brannen startet og som fikk varslet brannvesenet tidsnok, slik at brannene var håndterbare. 
Den siste brannen startet på kvelds- /nattestid, hvor en nabo kom hjem og hørte røykvarslere 
pipe i nabobygget og fikk varslet brannvesenet. Hvorfor gikk det forholdsvis bra i disse tre 
tilfellene? Brannene startet heldigvis på et tidspunkt da folk var i nærheten og fikk varslet i en 
tidlig fase av brannen.

Brannalarmanlegg virker.
22.02.10 oppstod det brann i Loshavns verneverdige tette trehusbebyggelse i Farsund 
kommune, men takket være det nyinstallerte brannalarmanlegget som dekker bebyggelsen, 
kom brannvesenet raskt på plass og fikk reddet ut en person samt hindret at brannen fikk 
utvikle seg til en storbrann. Dette underbygger behovet for rask og pålitelig detektering og 
alarmering til 110-sentralen ytterligere. 

Konklusjoner andre steder.
Både i Mandal, Kristiansand (Posebyen) og Sogndalstrand har de kommet frem til at den 
viktigste forutsetningen for at brannvesenet skal klare å håndtere en brann i tett trehus-
bebyggelse er at det installerer brannalarmanlegg i hver boenhet med direkte varsling til 110-
sentralen.

Også i rapporten ”Brann- og ulykkesscenarier i Eigersund kommune”, utarbeidet av 
Brannvern- og beredskapsrådgiver 1 av april 2009, scenario ”Brann i tett trehusbebyggelse i 
Egersund sentrum (Hauen-kvartalet)” er det konkludert med at det bør installeres
brannalarmanlegg med direkte varsling til 110-sentralen i samtlige bygninger i den mest 
utsatte delen av Egersund sentrum.

For å bedre brannsikkerheten og redusere risikoen for brannsmitte til nabobygg i Hauen-
området foreslås det å installere brannalarmanlegg med direktevarsling til 110-sentralen i 
samtlige bygninger.
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Vanntåkeanlegg på loft

Vannets rolle i en brannsituasjon er som kjent å ”frarøve” brannen mest mulig energi på en 
effektiv måte. Vanntåkeanlegget utnytter disse egenskapene optimalt. De små dråpene i 
vanntåke gir stor kontaktflate mellom vannet og de varme branngassene og fører til en 
meget stor kjøleeffekt. Vanntåke er mest effektiv mot branner som er store i forhold til rom-
volumet, hvor vannet raskt fordamper og går over til vanndamp. Vanntåke kjøler branngasser 
i rommet effektivt og vil relativt raskt senke temperaturen i rommet og slik hindre / forsinke
brannspredning til nabobygg. Man kan effektivt hindre overtenning på loftet dersom man 
tilfører vanntåke tidlig i branntilløpet. 

Brannspreding mellom sammenhengende bygninger skjer vanligvis som følge av flamme-
spredning i randsoner, ofte ved loft, takfot og takkonstruksjoner. 

Konklusjoner andre steder.
Både Mandal og Kristiansand har kommet frem til at der hvor atkomsten / tilgjengeligheten 
for brannmannskapene til kalde uisolerte loft er dårlig / vanskelig og brannspredningsfaren er 
stor, skal det monteres vanntåkeanlegg med tilkoblingsmulighet for brannvesenets innsats-
personell. 

Lokal erfaring viser behov for vanntåkeanlegg og evt. høydeberedskap.
Det vises her til brannen i en av boligbrakkene på Aker Egersund i 2009. Dette var en to-
etasjers bygning med kaldt uisolert loft. Brannen som startet i en skjøt i hovedstrøms-
ledningen på undersiden av sikringsskapet i 1. etasje spredde seg raskt og opp til det kalde 
uisolerte loftet. På grunn av svært stor varmeutvikling og pga. sikkerheten til brannvesenets 
røykdykkere, måtte røykdykkerne trekke seg ut av bygningen og starte slokking utenfra. Slikt 
slokningsarbeid er ikke så effektivt som innvendig slokking, i hvert fall ikke uten motorisert
høydeberedskap. Brannvesenet rekvirerte lifter fra Aker sitt industriområde, men pga. lav 
hastighet og glatt føre tok det lang tid før disse var på plass. I mellomtiden var hovedfokuset 
å begrense og hindre brannspredning til nabobygg. Først da liftene var på plass fikk 
brannvesenet sammen med Aker sitt industrivern dempet og slokket brannen på en 
tilfredsstillende måte. Dersom det i dette tilfelle hadde vært installert vanntåkeanlegg på 
loftet, med tilkoblingsmulighet for brannvesenet, ville brannen mest sannsynlig vært 
begrenset betraktelig. Når en brann bryter ut igjennom tak, på så store arealer og høye 
bygninger, har brannvesenet store utfordringer, særlig dersom man ikke har tilgang til 
høydeberedskap. Utvendig slokningsarbeid fra bakken på så store branner, er svært lite 
effektivt og det tar lang tid å slukke brannene. Dersom en slik brann hadde brutt ut i Hauen-
området er risikoen stor for at nabobygg hadde blitt antent da avstanden er liten og 
tilgjengeligheten rundt selve bygningene er vanskelige og arealet på dette området er langt 
større enn hva tilfelle var i brannen på Aker.

I Hauen-området vurderes det som nødvendig å montere vanntåkeanlegg på loft i bygninger 
som er over 2 etasjer hvor loftene er uisolerte eller lite tilgjengelig, samt hvor sprednings-
faren både til loftet og til nabobygningene er stor. Hvor påkoblingstuss til brannvesenet skal 
plasseres, må avklares i samarbeid med brannvesenets beredskapsavdeling og 
regionantikvaren.

I følgende bygninger i Hauen-området forslås det at det monteres vanntåkeanlegg på loft:

- Storgaten 30
o I Storgaten 30 er loftet isolert. På loftet er det vindu mot Storgaten 28 som 

ligger vegg i vegg, dette vil medføre stor brannsmittefare til nabobygg ved en 
brann. Bygningen er en 3-etasjers bygning med hovedkonstruksjon av tre. Det 
er åpen forbindelse fra kjeller til loft, noe som medfører stor brannsprednings-
fare til loft uansett hvor brannen måtte starte i bygningen. Tilgjengeligheten til 
loftet er via trappen som går gjennom hele bygningen. Trappen er laget av tre. 
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I en brannsituasjon vil tilgjengeligheten til loftet være svært vanskelig for 
slokkemannskapene.  

- Kirkegaten 2 og 4 (en bygning)
o I Kirkegaten 2 og 4, som er én bygning, er loftet isolert samt kledd med gips-

plater. I taket over trappen er det et stort vindu, dette kan medføre stor brann-
smittefare (flyvebrann) til omkringliggende bygninger ved en brann. Bygningen 
er en 3-etasjers bygning med hovedkonstruksjon av tre (Kirkegaten 4) og 
betong (Kirkegaten 2). Det er åpen forbindelse fra kjeller til loft, noe som 
medfører stor brannspredningsfare til loft uansett hvor brannen måtte starte i 
bygningen. Tilgjengeligheten til loftet er via trappen som går gjennom hele 
bygningen. Trappen er laget av tre. I en brannsituasjon vil tilgjengeligheten til 
loftet være svært vanskelig for slokkemannskapene. Bruken av bygningen, 
bokhandel, har også betydning for hvor intens brannen måtte kunne bli. Selv 
om bygningens innvendige overflater er av ikke brennbart materiale (gips), og 
derfor ikke vil bidra som ”næring” til brannen i en tidlig fase, vil derimot den 
høye spesifikke brannenergien (brennbart materiale eks. bøker) ha betydning 
for brannforløpet. 

Dagens regelverk stiller ikke krav til slokkeanlegg i disse to bygningene på grunn av 
størrelsen / bruken, men problemstillingen med åpen forbindelse over flere plan er kjent. 
Vi viser her til VTEK § 11-8:
For at rømning og slokking av brann skal kunne skje på en rask og effektiv måte må 
brannceller vanligvis ikke ha åpen forbindelse over flere plan.
Det må installeres automatisk slokkeanlegg når samlet bruttoareal for de plan som har åpen 
forbindelse er over 800 m2, jf. også § 11-12 første ledd.

På grunn av at det ikke er et direkte krav til slokkeanlegg i disse to ovennevnte bygningene, 
men er et foreslått tiltak da bygningen utgjør en stor fare for brannspredning videre til nabo-
bygningene og fordi brannvesenet ikke har ressurser / materiell til å håndtere en brann på en 
rask, effektiv og sikker måte i høyden, er dette tiltaket samfunnets ansvar og samfunnet må 
derfor ta kostnadene i forhold til prosjektering, installering, drift og vedlikehold.

Bilde 7 Vanntåkeanlegg på loft i Mandal, Tranggata.
Foto: K.Vik
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Fasadesprinkling
Erfaringsmessig vet vi at avstand mellom en bygning som brenner og nabobygningen er 
avgjørende for i hvilken grad nabobygningen vil være truet av brannen. Faren for spredning 
av brann fra en bygning til en annen er normalt til stede når avstanden er mindre enn 8
meter. Brannspredning mellom bygningene kan forebygges ved å etablere tilstrekkelig 
avstand mellom bygningene, slik at varmestråling og nedfall av brennende bygningsdeler 
ikke antenner nabobygningen, eller benytte skillekonstruksjoner med tilstrekkelig brann-
motstand, tetthet, bæreevne og stabilitet. 

Hensikten med fasadesprinkling er å hindre brannsmitte fra en bygning som brenner til en 
annen. Fasadesprinkling skal kompensere for brennbare fasader som i tillegg ligger altfor 
nær hverandre. Slike anlegg er ikke spesielt kostbare, og fulldekning at et trehusmiljø vil bli 
synlig på bygningen. Dersom flere fasadesprinkleranlegg er utløst samtidig, kan dette 
overbelaste hovedvannledningsnettet, og begrense brannvesenets tilgang på slokkevann. En 
analyse / simulering av vannforsyningen er derfor nødvendig del av beslutningsgrunnlaget 
dersom man vurderer å installere fasadesprinkleranlegg i den tette trehusbebyggelsen (se 
generell plan - slukkevannkapasitet).

I nesten hele Hauen-området er avstanden mellom bygningene mindre enn 8 meter. Det vil 
si at for å nærme seg kravene i dagens regelverk må mange fasader utstyres med fasade-
sprinkleranlegg. 

Ved installering av brannalarmanlegg med direktevarsling til 110 – sentralen, samt opprett-
holde dagens brannvaktordning, vil sannsynligheten for at brannen har spredt seg ut av 
bygningen før brannvesenet er i innsats, være liten. 

Kompenserende tiltak
Brannalarmanlegg med direkte varsling til 110-sentralen, døgnbemannet brannstasjon 
(dagens ordning) er tiltak som kompenserer for manglende avstand / manglende 
brannmotstand mellom bygningene.

Dagens regelverk er minimumsløsninger. Selv om ovennevnte tiltak kan kompensere for 
disse manglene bør det allikevel monteres fasadesprinkling der avstanden er liten og 
brannsmittefaren er stor.

Fasadesprinkling er derfor foreslått der det er liten / vanskelig tilgjengelighet for brann-
mannskapene. Som for eksempel: 
- Vindu høyt oppe på fasaden hvor avstanden til nabobygg er svært liten.
- Trange smug hvor tilkomsten er vanskelig for å håndtere en brann fra utsiden.
Se vedlegg 03.

Hvor påkoblingstuss til brannvesenet skal være plassert, må avklares i samarbeid med 
brannvesenets beredskapsavdeling og regionantikvaren.
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Bilde 8. Storgaten 18 er utstyrt med fasadesprinkling. Et bra 
tiltak for å hindre antennelse fra nabobygg. Storgaten 18 er ikke med i denne brannsikringsplanen, 
men grenser opp mot Hauen-området. Foto: K.Vik

Passiv brannsikring
Passiv brannsikring er innebygde tiltak som ikke krever aktivering i tilfelle brann. Tiltakene 
skal ivareta tilfredsstillende brannsikkerhet med hensyn til følgende områder:
- Konstruksjonenes bæreevne og stabilitet
- Antennelse, brannutvikling og spredning av brann og røyk
- Brannspredning mellom byggverk

Passiv brannsikringstiltak kan ha ulike formål, som å:
- hindre gjennombrenning av skiller (tak, gulv og vegger)
- hindre spredning av branngasser som kan antennes utenfor rommet der det brenner
- hindre antennelse på grunn av stråling fra en brann
- hindre brannspredning på grunn av glødende eller brennende biter som fraktes i 

luften (flyvebrann).

Passiv brannsikring medfører ofte store bygningsmessige inngrep, og det er derfor viktig å 
vurdere slike tiltak i forhold til bevaringshensyn. Eksisterende seksjoneringsvegger / brann-
vegger bør vurderes nærmere og eventuelt oppgraderes til dagens krav. 

I Hauen-området finnes det allerede eksisterende passive brannsikringstiltak. Vedlegg 04. 
Murvegger og brannvegger er gode barrierer som det er viktig at brannvesenets beredskaps-
avdeling kjenner til og som må tas med i utarbeidelse av innsatsplan for Hauen-området.
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Bilde 9 Eksiterende murvegger er gode barrierer for å begrense / hindre brannspredning.
Bilde 10 Eksiterende brannverntiltak: ”brannvegg” mellom Storgaten 24 og 26.
Foto: K.Vik

Brannvesenets innsats

Brannvesenets innsats er det viktigste tiltaket for å forhindre at en brann utvikler seg til en 
områdebrann. Alle de foreslåtte brannsikringstiltakene støtter opp om brannvesenets innsats, 
slik at den skal bli best mulig effektiv. Brannvesenet er ofte helt avhengig av slike tiltak for å 
kunne håndtere en brann og bidra til at brannen ikke utvikler seg til en storbrann. Som nevnt 
ovenfor er brannvesenets døgnbemanning et av de kompenserende tiltakene for den store 
brannsmittefaren som finnes i Egersund sentrum.

En eventuell nedleggelse av dagens brannvaktordning, vil resultere i at sikkerhetsnivået som 
denne planen har anbefalt må heves og vurderes på nytt. 
Det vises her til ROS – analysen der ”Brann i tett trehusbebyggelse i Egersund sentrum” 
(Hauen-kvartalet) var en av hendelsene som det ble utarbeidet scenarioer for.
Den analysen beskriver mulige brannverntiltak der foreslått beredskap (dagkasernert vakt) 
ikke kan løse oppgaven. 

Av tiltak som ikke nevnes i denne brannsikringsplanen er det foreslått følgende:

Det innledes et samarbeid med sikte på å installere sprinkleranlegg / fasadesprinkling i 
samtlige bygninger i den mest utsatte delen av Egersund sentrum.

Innsatstid:
Brannstasjonen i Egersund er døgnbemannet og ligger like ved den tette verneverdige 
trehusbebyggelsen. Innsatstiden til sentrum er derfor svært kort for de 2 første mann-
skapene. For at brannvesenet skal kunne gjennomføre røykdykkerinnsats, er man avhengig 
av at minst 4 kompetente mannskaper er til stede. 

Tilgjengelig styrke ved førsteinnsats:
Brannvesenets førsteinnsats:
1 Overbefal (hjemmevakt)
1 Underbrannmester, utrykningsleder (kasernert vakt)
1 Konstabel (kasernert vakt)
2 Deltidskonstabler (hjemmevakt)

Tilgjengelige støttestyrker
Ved en bekreftet brann, vil det bli alarmert ut fullalarm slik at Egersund brannvesen i beste 
fall kan kalle ut ytterligere 17 personer til innsats.
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Avtaler med nabobrannvesen:
Eigersund brann- og redningsvesen har i dag avtale med Bjerkreim brannvesen, men ingen 
konkret avtale som går på behov for assistanse ved brann i Egersund sentrum.

I brann- og eksplosjonsvernlovens § 15 tredje ledd står det følgende:
Brannvesenet i enhver kommune skal etter anmodning fra innsatsleder på skadestedet yte
hjelpeinnsats ved brann, eksplosjon og annen ulykke i andre kommuner så langt det er mulig 
under hensyn til egen beredskap.

Tilgjengelige beredskapsplaner og objektplaner:
Brannvesenet har i dag rutiner for å utarbeide innsatsplaner for byggverk som har installert 
brannalarmanlegg med direkte varsling til 110-sentralen. Det er ikke laget noen beredskaps-
planer / innsatsplaner for Egersund sentrum.

Tilgjengelig slokkeutstyr og materiell:
1 stk Mercedes, kombinert brann- og redningsbil, vanntankstørrelse 2.000 liter, vannmengde 
kapasitet 1.600 l/min.
1 stk Scania, brannbil, vanntankstørrelse 2.750 liter, vannmengde kapasitet: 1.600 l/min.
1 stk Scania tankbil, vanntankstørrelse 13.400 liter.
1 stk vannkanon (fastmontert på Scania brannbilen) med kapasitet på 1.200 – 1.400 l/min.
1 stk mobilvannkanon (Mercedes) med kapasitet på 800 – 900 l/min.
Hvert strålerør har en kapasitet på 475 l/min.

Behov for ytterligere utstyr:
I Egersund sentrum finnes det flere bygninger som er 2 etasjer eller høyere. Ut i fra de 
erfaringer fra branner både her lokalt og nasjonalt viser at ved brann i slike trehus hvor 
tilgjengeligheten er vanskelig, er motorisert høydeberedskap høyst nødvendig for å håndtere 
en brann på en effektiv, rask og ikke minst sikker måte. 

Tenk nytt og sikkerhet.
Vi viser her til Sintef rapport av 20.06.04. «Nytt slokkeutstyr og nye slokketeknikker – økt 
sikkerhet for brannmannskapene». En av hovedkonklusjonene i denne rapporten 
oppsummeres slik: ”Det finnes mye utstyr på markedet som kan være med på å øke 
brannmannskapenes sikkerhet, forutsatt at utstyret blir brukt på riktig måte og i brann-
situasjoner der det er egnet. Det kan være en god investering for mange.”

I rapporten ”Brann- og ulykkesscenarier i Eigersund kommune”, utarbeidet av Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1 av april 2009, scenario ”Brann i tett trehusbebyggelse i Egersund 
sentrum (Hauen-kvartalet)” nevnes det at brannvesenet ville hatt meget stor nytte av enten 
stigebil eller snorkel for få til en effektiv slokking fra høyden.”

Konklusjon
Følgende tiltak, i prioritert rekkefølge foreslås installert / etablert i Hauen-området:

Brannbegrensende tiltak:
1. Dagens brannvaktordning (døgnvakt) opprettholdes.
2. Det installeres brannalarmanlegg i samtlige bygninger som denne planen omfatter

(vedlegg 01).
3. Det installeres vanntåkeanlegg på loft i henhold til vedlegg 02.
4. Det installeres fasadesprinkleranlegg i henhold til vedlegg 03.
5. Innkjøp av stige / snorkelbil.
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Forebyggende tiltak:
1. Utarbeide innsatsplaner for Hauen-området. 
2. Det gjennomføres brannvernopplæring og øvelser for beboere og eiere i Hauen-

området hvert 4. år.
3. Samordnet brann- og el–tilsyn hvert 4. år.
4. Utarbeide Vedtekt vedr. søppelhåndtering i Egersund sentrum.

a. Brennbare søppeldunker erstattes med ikke brennbare dunker.
b. Nedgravde søppeldunker.
c. Retningslinjer for bruk av containere i Egersund sentrum.

Installering, drift og vedlikehold av brannsikringsplanen
Det er viktig at hvem som har ansvaret for å drifte og vedlikeholde planen og de tekniske 
brannverntiltakene som er foreslått i denne planen er klart definert før man iverksetter den 
praktiske gjennomføringen av planen.

Ansvarsforholdet er ikke klart definert i forhold til hvem som har ansvaret for å eie / drifte en 
slik plan. Det som er helt sikkert er at bygningseier har ansvaret for bygningen sin, og at 
samfunnet har ansvaret for å gjøre tiltak som forhindrer storulykker som for eksempel en 
bybrann.

På seminaret i Mandal den 31.08.10. ble denne problemstillingen diskutert. Tiltak som 
iverksettes i bygningen som ikke har direkte betydning for en områdebrann er eiers ansvar, f. 
eks. branndetektor.

Tiltak som iverksettes i bygning / et område som har direkte betydning for å hindre en
områdebrann er samfunnets ansvar, f. eks. vanntåkeanlegg på loft og fasadesprinkling.

Følgende ansvarsfordeling foreslås:

Installering
Brannbegrensende tiltak Ansvar
Brannalarmsentral Samfunnet 
Branndetektorer Eier
Vanntåkeanlegg på loft Samfunnet
Fasadesprinkling Samfunnet

Forebyggende tiltak Ansvar
Samordnet brann- og el–tilsyn Brannvesenet og Dalane energi IKS
Brannvernopplæring og øvelser Brannvesenet
Vedtekt for søppelhåndtering og bruk av 
containere i Egersund sentrum Kommunen
Utarbeidelse av innsatsplan Brannvesenet

Drift og vedlikehold
Brannbegrensende tiltak Ansvar
Brannalarmsentral Samfunnet
Branndetektorer Eier
Vanntåkeanlegg på loft Samfunnet
Fasadesprinkling Samfunnet

Forebyggende tiltak Ansvar
Utarbeidelse av innsatsplan Brannvesenet
Samordnet brann- og el–tilsyn Brannvesenet og Dalane energi IKS
Brannvernopplæring og øvelser Brannvesenet
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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
025/12 Planteknisk utvalg 07.02.2012

Søknad om tillatelse til tiltak og dispensasjon for Molo, gnr. 
60 bnr. 249 - Elisabeth og Einar Kvassheim, Trosavigveien 
207
  
Sammendrag:
Det er søkt om tillatelse til tiltak / dispensasjon for å gjenoppføre en molo som blir over 30 m 
lang, 10 m bred og over 2,5 m høy (over middelvann). Det anbefales at søknaden om 
dispensasjon avslås ettersom fordelene ved en dispensasjon ikke er klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering, samtidig som hensynet bak bestemmelsen om forbud 
mot tiltak i 100-meters beltet og arealbruken i gjeldende kommuneplan blir vesentlig 
tilsidesatt dersom dispensasjonen innvilges.

Saksgang:
Søknaden om tillatelse til tiltak og dispensasjon behandles i planteknisk utvalg, som gir 
uttalelse før søknaden eventuelt sendes på høring til regionale og statlige myndigheter. 
Dersom søknaden avslås, er det klagerett på vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 23.01.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra arealbruken i 
kommuneplanen for Eigersund kommune, og har etter en samlet vurdering kommet til at 
søknaden om dispensasjon ikke anbefales med følgende begrunnelse:

- Fordelene ved dispensasjon er ikke klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.

- En dispensasjon vil være vesentlig i strid med kommuneplanens viste arealbruk i 
dette området (Bruk og vern av sjø og vassdrag, naturområde).

Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel avslås.

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak og dispensasjon fra 
bestemmelsen i plan- og bygningsloven § 1-8, og har etter en samlet vurdering kommet til at 
søknaden om dispensasjon ikke anbefales med følgende begrunnelse:

- Fordelene ved dispensasjon er ikke klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.

- Dispensasjon vil være vesentlig i strid med hensynet bak bestemmelsen i plan- og 
bygningsloven § 1-8 (Forbud mot tiltak i 100 m beltet).

Søknaden om dispensasjon/tillatelse til tiltak avslås.

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplan for Eigersund kommune 2011-2022, og plan-
og bygningsloven §§ 1-8 og 19-2.
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Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Aktuelle paragrafer fra plan- og bygningsloven:

Plan- og bygningsloven § 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. 

       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. 

Plan- og bygningsloven § 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. 

Endret ved lov 8 mai 2009 nr. 27. 

Andre opplysninger / fakta i saken:
Den 19.01.11 sendte Kristiansen & Selmer-Olsen AS inn søknad om rammetillatelse og 
dispensasjon for gjenoppføring av molo på vegne av Einar Kvassheim, gnr. 60, bnr. 249.

I dispensasjonssøknaden skriver ansvarlig søker at det søkes om dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven § 1-8 som gjelder forbud mot bygging i 100-meters beltet. Tiltakshaver ønsker 
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å bygge en molo i sjøen utenfor sin hytte på gnr. 60, bnr. 249. Forrige eier av eiendommen 
søkte i 2001 om bygging av molo her, og fikk tillatelse til det. Moloen ble bygget 
underdimensjonert ifølge ansvarlig søker, noe som medførte at moloen ble ødelagt allerede 
den første vinteren. Bare deler av moloen står igjen, resten ble kastet på land lenger inne. 
Tiltakshaver ønsker å bygge opp igjen moloen med større stein. SINTEF har beregnet 
dimensjoneringen. 

Ansvarlig søker oppgir følgende særlige grunner for dispensasjon:
- Moloen er ikke et nytt tiltak, bare en gjenoppføring av en tidligere molo.
- Det har vært hytte på denne eiendommen i mange år, med området bak moloen som 

eneste mulige båtplass.
- Det er åpent hav rett inn her, så båtplassen moloen beskytter, er i dag ikke mulig å 

benytte selv ved moderat sjø sommerstid, dersom bølgene kommer fra ”feil” retning.
- Moloen er ikke til hinder for ferdsel i strandsonen, eller til ulempe for båttrafikken forbi 

odden.

Det er i tillegg til behovet for dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 også behov for 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, for at det skal kunne gis tillatelse til tiltaket.

For at det skal kunne gis dispensasjon fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og 
bygningsloven, krever lovens § 19-2 at hensynene bak bestemmelser det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må 
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Søknaden er vedlagt et notat fra SINTEF, datert 13.03.08. Den moloen som anbefales blir
ifølge SINTEF  20 m lang over normal vannstand. Moloens kronehøyde er lagt på 3,00 m i 
henhold til sjøkartverket, som tilsvarer 2,65 m over middelvann. Tegningen fra Kristiansen & 
Selmer-Olsen AS viser en molo som er over 30 m lang og 10 m bred. 

Gjeldende kommuneplan for Eigersund kommune 2011 – 2022 viser sjøområdet utenfor 
denne eiendommen som Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone.

Saksbehandlers vurderinger:
Når man kjøper en fritidsbolig som ligger slik til at det er ”åpent hav rett inn”, må det 
forventes at dette stedet ikke er det rette for å ha en båt liggende. 

Når det gjelder de særlige grunnene som er oppgitt for dispensasjon, er det etter 
saksbehandlers syn ikke noe vektig grunn for å gi dispensasjon at det tidligere har ligget en 
molo her i mindre enn ett år. Heller ikke det at en båtplass bak moloen er det eneste aktuelle 
stedet for å ha båt liggende på denne eiendommen anses av saksbehandler som en 
tungtveiende begrunnelse. Det er mange som har fritidsbolig både i Hellvik og andre steder, 
som må akseptere å ha båten liggende i felles båtanlegg et stykke borte fra eiendommen. 
Spesielt når eiendommen er så værutsatt som denne eiendommen er, bør båtplass i felles 
båtanlegg i smulere farvann være et godt alternativ. 

Etter saksbehandlers syn, vil oppbygging av en over 30 m lang, 10 m bred og over 2,5 m høy 
molo (synlig del over vannlinjen) på dette stedet virke sterkt skjemmende på strandsonen. 
Dessuten vil en dispensasjon være vesentlig i strid med bestemmelsen om at tiltak ikke skal 
tillates i 100-meters beltet og vesentlig i strid med kommuneplanens viste arealbruk.

Etter en samlet vurdering kan man etter saksbehandlers syn ikke hevde at fordelene med en 
dispensasjon er vesentlig større enn ulempene. Søknaden om dispensasjon bør derfor 
avslås.
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Konklusjon
Med henvisning til saksframstillingen anbefaler rådmannen at planteknisk utvalg avslår 
søknadene om dispensasjon.

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 søknaden om dispensasjon fra arealbruken i 
kommuneplanen for Eigersund kommune, og har etter en samlet vurdering kommet til at 
søknaden om dispensasjon anbefales innvilget ettersom fordelene ved en dispensasjon 
anses som klart større enn ulempene etter en samlet vurdering og at hensynene bak den 
bestemmelsen det dispenseres fra og hensynet bak lovens formålsparagraf ikke settes 
vesentlig til side ved en dispensasjon. Som fordeler oppgis følgende:

- Moloen er ikke et nytt tiltak, bare en gjenoppføring av en tidligere molo.
- Det har vært hytte på denne eiendommen i mange år, med området bak moloen som 

eneste mulige båtplass.
- Det er åpent hav rett inn her, så båtplassen moloen beskytter, er i dag ikke mulig å 

benytte selv ved moderat sjø sommerstid, dersom bølgene kommer fra ”feil” retning.
- Moloen er ikke til hinder for ferdsel i strandsonen, eller til ulempe for båttrafikken forbi 

odden.
Ulempe:
- Moloen vil virke skjemmende på strandsonen.

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra bestemmelsen i plan- og 
bygningsloven § 1-8, og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden om 
dispensasjon anbefales innvilget ettersom fordelene ved en dispensasjon anses som klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering og at hensynene bak den bestemmelsen det 
dispenseres fra og hensynet bak lovens formålsparagraf ikke settes vesentlig til side ved en 
dispensasjon. Som fordeler oppgis følgende:

- Moloen er ikke et nytt tiltak, bare en gjenoppføring av en tidligere molo.
- Det har vært hytte på denne eiendommen i mange år, med området bak moloen som 

eneste mulige båtplass.
- Det er åpent hav rett inn her, så båtplassen moloen beskytter, er i dag ikke mulig å 

benytte selv ved moderat sjø sommerstid, dersom bølgene kommer fra ”feil” retning.
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- Moloen er ikke til hinder for ferdsel i strandsonen, eller til ulempe for båttrafikken forbi 
odden.

Ulempe:
- Moloen vil virke skjemmende på strandsonen.

Før endelig vedtak i saken fattes, sendes søknaden på høring til Fylkesmannen i Rogaland, 
Rogaland Fylkeskommune, Kystverket og Fiskeridirektoratet.

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplan for Eigersund kommune 2011-2022, og plan-
og bygningsloven §§ 1-8 og 19-2.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
159333 Søknad om rammetillatelse molo gnr. 60 bnr. 249 - Trosavigveien 27
159334 Oversendelsesbrev
159336 Situasjonsplan og snitt av molo
159337 Kart
159338 Foto
159339 Notat

172443
Vedr. dispensasjonssøknad for oppføring av molo gnr. 60 bnr. 249 - Einar 
Kvassheim, Trosavigveien 207

208187 K-plan Hellvik.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 10.02.2011
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

Søknad om rammetillatelse molo gnr. 60 bnr. 249 
- Trosavigveien 27

2 I 24.03.2011
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

Reetablering av Molo ved gnr. 60 bnr. 207 på 
Hellvik

3 U 29.03.2011
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

Foreløpig svar vedr. reetablering av Molo ved 
gnr. 60 , bnr. 249 på Hellvik

4 I 28.04.2011
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

Vedr. dispensasjonssøknad for oppføring av 
molo gnr. 60 bnr. 249 - Einar Kvassheim, 
Trosavigveien 207

5 I 18.11.2011
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

Dispensasjonsøknad i forbindelse med molo 
gnr.60 bnr.249 - Trosavigveien 207, Hellvik

6 U 22.11.2011
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

Molo gnr. 60 bnr. 249 - Elisabeth og Einar 
Kvassheim, Trosavigveien 207. Foreløpig svar 2.

Parter i saken:
            
TIL Einar Kvassheim Vivendelstien 13 4022 STAVANGER
SØK Kristiansen og Selmer-

Olsen AS
Strandg. 32 4400 FLEKKEFJORD
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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
026/12 Planteknisk utvalg 07.02.2012

Ny behandling - Søknad om dispensasjon for forlengelse 
av flytebrygge gnr. 60 bnr. 36- Tom Vassvik, Vassvik
  

Sammendrag:
Hellvik Hus AS søkte den 11.08.10 på vegne av Tom Vassvik om dispensasjon for utvidels 
av eksisterende flytebrygge på eiendommen gnr. 60 bnr. 36. Det ønskes å utvide
eksisterende flytebrygge på 16 meter med ca. 12 meter. Utvidelsen vil gi plass til 8 båter og
flytebryggen vil få en samlet lengde på 28 meter.
Naboer er varslet om dispensasjon og det foreligger merknader til tiltaket fra Vassvik
hyttegrend velforening og Oddmund Asbjørnsen

I forbindelse med tidligere politisk behandling i møte den 13.12.11, ble det stilt spørsmål til 
eierskapet av flytebryggen. Det er nå innkommet skriv vedrørende eierforholdet fra 
tiltakshaver og formann i Vassvik hyttegrend velforening. 

Saksgang:
Søknaden krever at det gis dispensasjon fra reguleringsplan for del av gnr. 60 bnr. 36,
Vassvik, jamfør plan- og bygningslovens § 19-1. Planteknisk utvalg kan avslå søknaden eller
anbefale dispensasjon og oversende saken til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland
Fylkeskommune for uttalelse.

Rådmannens forslag til vedtak 23.01.2012:
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.

Eventuell tidligere politisk behandling:
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:
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”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.
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.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Gjeldende plangrunnlag:
Reguleringsplan for del av gnr. 60 bnr. 36, Vassvik, vedtatt av kommunestyret 17.10.01.
Omsøkt areal er i planen regulert til spesialområde friluftsområde i sjø.

Aktuelle bestemmelser:
§4.2 Friluftsområde i sjø
Det er ikke tillatt å drive virksomhet eller oppføre bygg eller anlegg i sjøen som er til hinder
for områdets bruk som friluftsområde. Der det er avmerket for bading er det forbud mot båter, 
seilbrett og lignende. Det er ikke tillatt å oppføre fast brygge eller naust for småbåter i
reguleringsplanen. Det kan legges ut midlertidig flytebrygge i sommersesongen på inntil 16 
meter for av og påstigning fra småbåter utenfor området avsatt til badeplass.

Ansvarlig søker skriver følgende i brev datert 11.06.10 ”søknad om dispensasjon”:
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Nabomerknad fra Oddmund Asbjørnsen datert 28.06.10:

Tiltakshaver,Tom Vassvik, skriver følgende i brev datert 05.01.12:
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Vurdering fra advokat Svein Ueland datert 27.06.07 og brev fra Vassvik Hyttegrens(Svein 
Hulten) datert 06.05.07: 
Vurderingen legges ikke frem i sin helhet da det er tatt opp flere problemstillinger som ikke er 
relevant for denne saksbehandlingen. Vurderingen må sees i sammenheng med et brev fra 
Vassvik hyttegrend datert 06.05.07, hvor det stilles spørsmål ved rettigheter til grunneier og 
hytteeiere(utdrag):
”På møtet i Velforeningen 22/4-07 fikk Martin og Svein fullmakt til å kontakte Tom for å 
komme frem til en felles forståelse av uavklarte punkter i forholdet mellom grunneier og den 
enkelte hytteeier. Videre bør det vurderes om vedtektene for Velforeningen bør oppdateres. 
Målsetting er å få dette på plass så snart som mulig og før det søkes om regulering av nytt 
hyttefelt. 
Det er viktig at vi får avklart en del sentrale punkter i forhold til den infrastruktur vi i dag har 
på Vassvik, innenfor den eksisterende reguleringsplanen. Dette gjelder bl.a:

a. Veier
b. Fellesområde
c. Friluftsområde
d. Kloakkledninger på land og i sjøen samt renseanlegg
e. Vannanlegg inkl. pumpehus
f. Bryggeanlegg
g. EL. Fremføring.

2. Hvem er den formelle eier av områder og anlegg som er listet under pkt. a- g ovenfor?
3. Hvilke bruksrettigheter og økonomiske rettigheter har hytteeierne og grunneier i forhold til 
områder og anlegg som er listet under pkt. a- g ovenfor?”
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I vurdering fra advokat Svein Ueland kommer det frem at grunneier er eier av 
bryggeanlegget og at hytteeiere kun har bruksrett samt vedlikeholdsplikt: (utdrag)
”Både i vedtektene og i den tinglyste erklæring er det uttrykkelig slått fast at rettigheter for 
ytterligere tilkobling til teknisk anlegg m.m. tilhører grunneier. 
Jeg oppfatter dette da klart dit hen at de enkelte hytteeiere da kun har en bruksrett til feltets 
tekniske anlegg. Muligens vil det kunne hevdes at man gjennom kjøp av hytten også har 
kjøpt en andel i teknisk anlegg. Etter min oppfatning er imidlertid dokumentene i saken 
såpass entydige at det er min oppfatning at teknisk anlegg, vei m.m. fremdeles eies av 
grunneier...”
”..vedrørende spørsmål 2
Etter min oppfatning er grunneier fremdeles eier av anlegg listet opp under punkt a- f. Jeg er 
usikker på hva som menes med l-framføring, og tar et lite forbehold om dette punkt. 
Vedrørende spørsmål 3
Som det fremgår ovenfor, har hytteeiere en total bruksrett til områden/tekniske anlegg. 
Bruksretten deles med grunneier, som imidlertid også har en eksklusiv rett til eventuelle 
ytterligere økonomisk utnyttelse av områder/anlegg. 
Jeg nevner for ordnes skyld at bruksretten på enkelte områder ikke er eksklusiv, idet 
allmennheten har tilgang til friluftsområdene, jf. reguleringsplanen og dens 
fellesbestemmelser”. 

Formann i Vassvik Hytteforening, Bernt E.Bredal, skriver følgende i brev datert 02.01.12:

Vedrørende politisk behandling av søknad om forlengelse av flytebrygger gnr. 60 bnr 
36 – Tom Vassvik.

Jeg viser til PTU- 050/11 og deres brev av 19/12-11 og vil på vegne av Vassvik hyttegrend 
velforening komme med følgende bemerkninger: 

Parkeringsforhold 
Velforeningen forholder seg til opprinnelig reguleringsplan for ”gnr. 60 bnr. 36 Vassvik”, 
vedtatt 17.10.01. 

Hvem eier eksisterende brygge
Ved kjøp av hytte med båtplass eier medlemmene i velforeningen 11:12 av bryggeanlegget. 
Dette er også stadfestet i hyttegrendens vedtekter § 8 punkt 7 ”Bryggeanlegg er felles.” 
Dermed er medlemmene selvsagt de formelle eiere av flytebryggen. Det er derfor ikke 
rettmessig tiltakshaver som har søkt om dispensasjon. 

Vedr. alternative løsninger
Det som presenteres her strider mot opprinnelig reg. plan for ”gnr. 60 bnr. 36 Vassvik”, 
dessuten strider det også mot reg.plan for ”gnr. 60 bnr. 36 M.FL.Vassvik”

Saksbehandlers vurderinger:
Det vises til tidligere vurderinger i politisk møte den 13.12.11. 

Vedrørende parkeringsforhold for 8 nye fritidsboliger på vassvik: 
For de omtalte 8 nye fritidsboligene gjelder reguleringsplan for del av gnr. 60, bnr. 36 M.Fl. 
på Vassvik. vedtatt i kommunestyret den 08.06.09. 
Reguleringsplankartet viser en felles parkeringsplass og planbestemmelse § 6.2 forutsetter 
at det opparbeides 2 parkeringsplasser i planområdet for hver nye fritidsbolig. 1 av de 2 
parkeringsplassene må oppføres på egen grunn. Flytebrygge eller båtplasser inngår ikke i 
denne reguleringsplanen. 
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Parkeringsforhold for eksisterende fritidsboliger på Vassvik
Reguleringsplan for del av gnr. 60 bnr. 36, Vassvik, vedtatt av kommunestyret 17.10.01 § 5.1 
forutsetter 2 biloppstillingsplasser pr. hytteenhet. Parkeringsplass sør- øst for hytte B5 skal 
være tilgjengelig for allmennheten for å sikre adkomst og bruk av friluftsområde. 

Vedrørende eierforhold til flytebryggen
Omsøkt flytebrygge er oppført på eiendommen gnr. 60 bnr. 36, grunneier er Tom Vassvik. 
Ut i fra sakens dokumenter kommer frem at hytteeiere ikke har noe eiendomsforhold til de 
tekniske anleggene (inkludert flytebrygge) men det foreligger vedlikeholdsplikt og bruksrett. 
Slik Rådmannen forstår sakens dokumenter så er det grunneier som er eier av flytebryggen 
og hytteeiere har bruksrett til flytebryggen. Det betyr at Tom Vassvik kan søke om 
dispensasjon for forlengelse av eksisterende flytebrygge på eiendom gnr. 60 bnr. 36. Det 
foreligger for øvrig en avtale datert 04.05.08 mellom Tom Vassvik og Vassvik Hyttegrend 
velforening som sier at flytebryggen kan søkes forlenget for nye brukere.  

Konklusjon
Med henvisning til saksfremstillingen så anbefaler rådmannen at Planteknisk utvalg avslår 
søknad om dispensasjon for utvidelse av eksisterende flytebrygge med 12 meter på 
eiendommen gnr. 60 bnr. 36. Dette fordi en utvidelse som omsøkt vil forringe opplevelse og 
bruk av badeplassen og medføre større risiko for de badende ved økt trafikk i friluftsområdet 
for sjø/småbåter.   

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

Økonomiske konsekvenser:

Ingen for kommunen. 
~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Hellvik Hus AS om dispensasjon for utvidelse
av flytebrygge på eiendom gnr. 60 bnr. 36 og har etter en konkret vurdering funnet å kunne
gi dispensasjon som omsøkt.
Hensynet til reguleringsplanbestemmelse § 4-2 og formål friluftsområde i sjø /småbåter og
fritidsområde/badeblass blir ikke vesentlig tilsidesatt da reguleringsplanområdet
friluftsområde i sjø er stort nok for manøvrering av småbåter.

Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene da grunneier får en økt bruk av
friluftsområdet/småbåter og 8 fritidsboliger får tilgang til sjø. Dispensasjonen synes å ivareta
hensynene til helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet da tiltaket ....

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

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

198211
Søknad om dispensasjon for forlengelse av flytebrygge gnr. 60 bnr. 36 - Tom 
Vassvik, Vassvik

130655 Oversendelsesbrev

130654
Søknad om ett-trinnssøknadsbehandling - forlengelse av flytebrygge gnr. 60 bnr. 36, 
Vassvik
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130656 Søknad om dispensasjon
130660 Signert avtale datert 04.05.08
130659 Tegning
130658 Situasjonsplan
130163 Merknader til nabovarsel - forlengelse av flytebrygge gnr. 60 bnr. 36, Vassvik

132818
Merknader ang. dispensasjonssøknad om forlengelse av flytebrygge i Vassvik, gnr. 
60 bnr. 36

198359 Foto- badeplass fra Oddmund Asbjørnsen.pdf
136057 Uttalelse vedr. flytebrygge gnr. 60 bnr 36
198458 Reguleringsplan og bestemmelser for del av gnr. 60 bnr. 36, Vassvik.pdf
210313 Informasjon vedrørende eierforhold ved Vassvik hyttefelt gnr. 60 bnr. 36

209732
Vedr. søknad om forlengelse av flytebrygge gnr. 60 bnr. 36 - vedtak i planteknisk 
utvalg 13.12.11

209733 Skisse brygge
209734 Kopi av avtale mellom Tom Vassvik og Vassvik hyttegrend
209735 Vedtekter for Vassvik hyttegrend

207339
Svarbrev fra Vassvik velforening vedr. forlengelse av flytebrygge gnr. 60 bnr. 36 -
Tom Vassvik

207337 Oversendelsesskriv epost
207338 Brev datert 02.01.12
210424 SItuasjonskart over eksisterende flytebrygge innenfor regulert planområde.pdf
210425 Situasjonskart over utvidelse av flytebrygge innenfor regulert planområde.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 20.05.2008 Tom Vassvik
Melding om tiltak, forlengelse av flytebrygge gnr. 
60 bnr. 36, Vassvik

3 I 02.06.2008 Oddmund Asbjørnsen
Merknader til nabovarsel - forlengelse av brygge 
gnr. 60 bnr. 36, Vassvik

2 U 06.06.2008 Hellvik Hus AS
Foreløpig svar - Forlengelse av flytebrygge gnr. 
60 bnr. 36, Tom Vassvik, Vassvik

4 U 15.11.2008 Hellvik Hus AS
Sak avsluttet - søknad om forlengelse av 
flytebrygge gnr. 60 bnr. 36, Tom Vassvik, 
Vassvik

5 I 14.06.2010 Hellvik Hus AS
Gjenpart av nabovarsel - utvidelse flytebrygge 
gnr. 60 bnr. 36, Vassvik

7 I 28.06.2010 Oddmund Asbjørnsen
Merknader til nabovarsel - forlengelse av 
flytebrygge gnr. 60 bnr. 36, Vassvik

6 I 01.07.2010 Selma Puntervoll
Vedr. forlengelse av flytebrygge gnr. 60 bnr. 36, 
Vassvik

8 I 08.07.2010 Hellvik Hus AS
Søknad om ett-trinnssøknadsbehandling -
forlengelse av flytebrygge gnr. 60 bnr. 36, 
Vassvik

9 U 15.07.2010 Hellvik Hus AS
Foreløpig svar - søknad om dispensasjon for 
forlengelse av flytebrygge gnr. 60 bnr. 36, 
Vassvik

10 I 28.07.2010
Vassvik Hyttegrend 
Velforening v/Bernt 
Bredal

Merknader ang. dispensasjonssøknad om 
forlengelse av flytebrygge i Vassvik, gnr. 60 bnr. 
36

11 I 09.08.2010 Hellvik Hus AS
Oversendelse av gjenpart av nabovarsel -
forlengelse av flytebrygge gnr. 60 bnr. 36, 
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Vassvik

12 U 12.08.2010 Hellvik Hus AS
Vedrørende søknad om forlengelse av 
flytebrygge gnr. 60 bnr. 36 - Tom Vassvik, 
Vassvik

13 I 16.08.2010
Vassvik Velforening 
v/Bernt Bredal

Ang. nabovarsel i forbindelse med søknad om 
dispensasjon etc. - forlengelse flytebrygge gnr. 
60 bnr. 36

14 I 31.08.2010 Tom Vassvik Uttalelse vedr. flytebrygge gnr. 60 bnr 36

15 I 07.01.2011 Oddmund Asbjørnsen
Vedr. forlengelse av flytebrygge gnr. 60 bnr. 36 -
Tom Vassvik, Vassvik

16 I 01.05.2011
Byggmester Tom 
Vassvik,

Flytebrygge gnr. 60 bnr. 36  Vassvik

17 U 02.05.2011
Byggmester Tom 
Vassvik,

Flytebrygge gnr. 60 bnr. 36 Vassvik - behandling

19 U 30.11.2011
Tom Vassvik; 
Hellvik Hus AS

Varsel/informasjon om befaring

21 U 19.12.2011

Tom Vassvik; 
Vassvik Hyttegrend 
Velforening v/Bernt 
Bredal

Vedrørende politisk behandling av søknad om 
forlengelse av flytebrygge gnr. 60 bnr. 36 - Tom 
Vassvik, Vassvik

22 I 02.01.2012 Vassvik velforening
Svarbrev fra Vassvik velforening vedr. 
forlengelse av flytebrygge gnr. 60 bnr. 36 - Tom 
Vassvik

23 I 05.01.2012 Tom Vassvik
Vedr. søknad om forlengelse av flytebrygge gnr. 
60 bnr. 36 - vedtak i planteknisk utvalg 13.12.11

25 I 20.01.2012 Tom Vassvik
Informasjon vedrørende eierforhold ved Vassvik 
hyttefelt gnr. 60 bnr. 36

Parter i saken:
            
SØK Hellvik Hus AS Jærveien 1250 4375 HELLVIK

Oddmund Asbjørnsen Postboks 460 4379 EGERSUND
Selma Puntervoll

TIL Tom Vassvik Vassvik 4375 HELLVIK
Vassvik Hyttegrend 
Velforening v/Bernt 
Bredal

Skjalgsgt. 25 A 4041 HAFRSFJORD
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Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Tina Tønnessen Myklebust
Byggesaksbehandler
51 46 83 18
tina.toennessen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
034/11 Planteknisk utvalg 22.11.2011
050/11 Planteknisk utvalg 13.12.2011

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

Sammendrag:
Hellvik Hus AS søker den 11.08.10 på vegne av Tom Vassvik om dispensasjon for utvidelse 
av eksisterende flytebrygge på eiendommen gnr. 60 bnr. 36. Det ønskes å utvide 
eksisterende flytebrygge på 16 meter med ca. 12 meter. Utvidelsen vil gi plass til 8 båter og 
flytebryggen vil få en samlet lengde på 28 meter. 
Naboer er varslet om dispensasjon og det foreligger merknader til tiltaket fra Vassvik 
hyttegrend velforening og Oddmund Asbjørnsen. 

Saksgang:
Søknaden krever at det gis dispensasjon fra reguleringsplan for del av gnr. 60 bnr. 36, 
Vassvik, jamfør plan- og bygningslovens § 19-1. Planteknisk utvalg kan avslå søknaden eller 
anbefale dispensasjon og oversende saken til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland 
Fylkeskommune for uttalelse. 

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. 
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.

Eventuell tidligere politisk behandling:



Ingen

Andre opplysninger / fakta i saken:
Gjeldende plangrunnlag:
Reguleringsplan for del av gnr. 60 bnr. 36, Vassvik, vedtatt av kommunestyret 17.10.01. 
Omsøkt areal er i planen regulert til spesialområde friluftsområde i sjø. 

Aktuelle bestemmelser:
§4.2 Friluftsområde i sjø
Det er ikke tillatt å drive virksomhet eller oppføre bygg eller anlegg i sjøen som er til hinder 
for områdets bruk som friluftsområde. Der det er avmerket for bading er det forbud mot båter, 
seilbrett og lignende. Det er ikke tillatt å oppføre fast brygge eller naust for småbåter i 
reguleringsplanen. Det kan legges ut midlertidig flytebrygge i sommersesongen på inntil 16 
meter for av og påstigning fra småbåter utenfor området avsatt til badeplass. 

Ansvarlig søker skriver følgende i brev datert 11.06.10 ”søknad om dispensasjon”: 

Nabomerknad fra Oddmund Asbjørnsen datert 28.06.10:

Nabomerknad fra Vassvik hyttegrend velforening v/ Bernt E. Bredal(formann), datert 
28.07.10:



Tom Vassvik (grunneier) gir i brev datert 02.09.10 svar på merknad fra Vassvik hyttegrend 
velforening: 





Saksbehandlers vurderinger:
Tom Vassvik ønsker å utvide eksisterende flytebrygge med 12 meter. Det har gjennom flere 
skriv fra søker, tiltakshaver og merknader fra naboer/ hytteeiere kommet opp flere temaer. 
Saksbehandler ønsker her å legge frem hvilke temaer som er aktuelle for behandling av 
dispensasjonssøknaden. 

8 nye fritidsboliger
Ansvarlig søker refererer i skriv datert 11.06.10 til byggetillatelse som er gitt til 8 fritidsboliger 
og at det er derfor det ønskes å utvide eksisterende flytebrygger. Disse 8 fritidsboligene 
omfattes av ”Reguleringsplan for fritidsboliger m.m gnr. 60 bnr. 36 mfl. Vassvik”. 
Flytebryggene som ønskes utvidet tilhører ”Reguleringsplan for del av gnr.60 bnr. 36 
Vassvik”, det er denne planen det søkes dispensasjon fra. 
Gjennom planarbeidet med ”Reguleringsplan for fritidsboliger m.m gnr. 60 bnr. 36 mfl. 
Vassvik” ble det ikke lagt til rette for at de 8 nye fritidsboligene skulle få tilgang til sjø. Det 
står følgende i kommunestyrets møte den 08.06.09; ”Tilgang til sjø – Området omfatter ikke 
sjøområder og det er heller ikke vist mulighet for båtplasser og lignende. Det er nærhet til 
badeplass på Sannarnes”.

Opplevelse og bruk av friområde/badeplass og friluftsområde i sjø/småbåter
Ettersom de 8 nye fritidsboligene ikke omfattes av ”Reguleringsplan for del av gnr.60 bnr. 36 
Vassvik” er ikke denne reguleringsplanen tilrettelagt for økt bruk av småbåtområdet eller 
friområdet/badeplass. Tiltakshaver skriver i skriv datert 02.09.10 at småbåtområdet i 
reguleringsplankartet er stort, ca. 40 meter til grensen i øst, og at det dermed er rom for en 
utvidelse og manøvrering av båtene. Det gjøres oppmerksom på at selv om småbåtområdet i 
reguleringsplankartet er stort, så er det ikke med hensikt at området skal utfylles helt. 
Manøvrering av båter og samspillet med friområdet/badeplass skal også ivaretas i 
småbåtområdet. 
Siktlinjer spiller en rolle i opplevelsen av friområdet og det er i stor grad hva 
nabomerknadene i saken viser til. Reguleringsplanen har satt en begrensning på at 
flytebryggene skal være 16 meter for å sikre bruken og opplevelsen av friområdet/ 
badeplass. En flytebrygge på 28 meter vil bidra til å forringe opplevelsen og bruken av 
friområdet/badeplass.



Avtale mellom grunneier og leder av velforening. 
Det vises til en avtale mellom grunneier og leder av velforeningen hvor det inngås avtale om 
utvidelse av flytebrygge dersom det bygges flere fritidsboliger. Denne avtalen er privatrettslig 
og ikke noe kommunen kan ta stilling til. Avtalen kan ikke påvirke denne saksbehandlingen. 

Konklusjon
Rådmannen viser til ovennevnte og anbefaler at planteknisk utvalg avslår søknad om 
dispensasjon for utvidelse av eksisterende flytebrygge med 12 meter på eiendom gnr. 60 
bnr. 36. 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. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken. 

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for kommunen. 

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Hellvik Hus AS om dispensasjon for utvidelse 
av flytebrygge på eiendom gnr. 60 bnr. 36 og har etter en konkret vurdering funnet å kunne 
gi dispensasjon som omsøkt. 
Hensynet til reguleringsplanbestemmelse § 4-2 og formål friluftsområde i sjø /småbåter og 
fritidsområde/badeblass blir ikke vesentlig tilsidesatt da reguleringsplanområdet 
friluftsområde i sjø er stort nok for manøvrering av småbåter. 

Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene da grunneier får en økt bruk av 
friluftsområdet/småbåter og 8 fritidsboliger får tilgang til sjø. Dispensasjonen synes å ivareta 
hensynene til helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet da tiltaket ....

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Vedlegg:
Dok.nr Tittel på vedlegg
130655 Oversendelsesbrev

130654
Søknad om ett-trinnssøknadsbehandling - forlengelse av flytebrygge gnr. 60 bnr. 36, 
Vassvik

130656 Søknad om dispensasjon
130660 Signert avtale datert 04.05.08
130659 Tegning
130658 Situasjonsplan
130163 Merknader til nabovarsel - forlengelse av flytebrygge gnr. 60 bnr. 36, Vassvik
132818 Merknader ang. dispensasjonssøknad om forlengelse av flytebrygge i Vassvik, gnr. 



60 bnr. 36
198359 Foto- badeplass fra Oddmund Asbjørnsen.pdf
136057 Uttalelse vedr. flytebrygge gnr. 60 bnr 36
198458 Reguleringsplan og bestemmelser for del av gnr. 60 bnr. 36, Vassvik.pdf

Journalposter i arkivsaken - uttrykte vedlegg

Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 20.05.2008 Tom Vassvik
Melding om tiltak, forlengelse av flytebrygge gnr. 
60 bnr. 36, Vassvik

3 I 02.06.2008 Oddmund Asbjørnsen
Merknader til nabovarsel - forlengelse av brygge 
gnr. 60 bnr. 36, Vassvik

2 U 06.06.2008 Hellvik Hus AS
Foreløpig svar - Forlengelse av flytebrygge gnr. 
60 bnr. 36, Tom Vassvik, Vassvik

4 U 15.11.2008 Hellvik Hus AS
Sak avsluttet - søknad om forlengelse av 
flytebrygge gnr. 60 bnr. 36, Tom Vassvik, 
Vassvik

5 I 14.06.2010 Hellvik Hus AS
Gjenpart av nabovarsel - utvidelse flytebrygge 
gnr. 60 bnr. 36, Vassvik

7 I 28.06.2010 Oddmund Asbjørnsen
Merknader til nabovarsel - forlengelse av 
flytebrygge gnr. 60 bnr. 36, Vassvik

6 I 01.07.2010 Selma Puntervoll
Vedr. forlengelse av flytebrygge gnr. 60 bnr. 36, 
Vassvik

8 I 08.07.2010 Hellvik Hus AS
Søknad om ett-trinnssøknadsbehandling -
forlengelse av flytebrygge gnr. 60 bnr. 36, 
Vassvik

9 U 15.07.2010 Hellvik Hus AS
Foreløpig svar - søknad om dispensasjon for 
forlengelse av flytebrygge gnr. 60 bnr. 36, 
Vassvik

10 I 28.07.2010
Vassvik Hyttegrend 
Velforening v/Bernt 
Bredal

Merknader ang. dispensasjonssøknad om 
forlengelse av flytebrygge i Vassvik, gnr. 60 bnr. 
36

11 I 09.08.2010 Hellvik Hus AS
Oversendelse av gjenpart av nabovarsel -
forlengelse av flytebrygge gnr. 60 bnr. 36, 
Vassvik

12 U 12.08.2010 Hellvik Hus AS
Vedrørende søknad om forlengelse av 
flytebrygge gnr. 60 bnr. 36 - Tom Vassvik, 
Vassvik

13 I 16.08.2010
Vassvik Velforening 
v/Bernt Bredal

Ang. nabovarsel i forbindelse med søknad om 
dispensasjon etc. - forlengelse flytebrygge gnr. 
60 bnr. 36

14 I 31.08.2010 Tom Vassvik Uttalelse vedr. flytebrygge gnr. 60 bnr 36

15 I 07.01.2011 Oddmund Asbjørnsen
Vedr. forlengelse av flytebrygge gnr. 60 bnr. 36 -
Tom Vassvik, Vassvik

16 I 01.05.2011
Byggmester Tom 
Vassvik,

Flytebrygge gnr. 60 bnr. 36  Vassvik

17 U 02.05.2011
Byggmester Tom 
Vassvik,

Flytebrygge gnr. 60 bnr. 36 Vassvik - behandling



Parter i saken:
            
SØK Hellvik Hus AS Jærveien 1250 4375 HELLVIK
TIL Tom Vassvik Vassvik 4375 HELLVIK



































































________________________________________________________________ 

Fra:  Bernt Bredal 
Sendt: 05.01.12 
Til:  tina.toennessen@eigersund.kommune.no 
Kopi: 
Emne: REF.  PTU050/11;Svarbrev fra Vassvik Velforening 
________________________________________________________________ 

 Hei!
Jeg legger ved vår (Vassvik Velforening`s ) respons på deres brev av 19.12.11; sak.PTU050/11.
Om dere har behov for mer informasjon fra vår side, er det bare å ta kontakt med undertegnede.

Vi regner ellers med å bli informert om videre gang i saken.

Med hilsen
Bernt Bredal
for Vassvik Velforening
Tel.970 88240

  _____  

This message may contain confidential or privileged information, and is intended only for the addressee or other persons entitled to 
access the information. If you are not the intended or authorised recipient of this message, please notify the sender by return and 
then delete it from your mailbox. Any dissemination, distribution, copying or use of this communication without prior permission is 
prohibited. Internet communications are not secure and may be susceptible to data corruption, interception, and unauthorised 
amendment for which Pall (Pall Corporation and subsidiary companies) does not accept liability. Whilst we have taken all reasonable 
precautions to ensure that this e-mail and any attachments have been swept for viruses, Pall do not accept liability for losses 
sustained as a result of software viruses. Any views or opinions expressed are solely those of the author and do not necessarily 
represent those of Pall unless otherwise specifically stated.

Registered Offices in the Nordic region; 
Pall Norge AS, Hvervenmoveien 45, 3511 Hønefoss, Norway.  Registered VAT no.: NO921102909.
Pall Norden AB, Åldermansgatan 10, 227 64 Lund, Sweden. Registered VAT no.: SE556494036801.

  _____  
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Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Tina Tønnessen Myklebust
Byggesaksbehandler
51 46 83 18
tina.toennessen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
027/12 Planteknisk utvalg 07.02.2012

Ny behandling - Søknad om dispensasjon fra 
utnyttelsesgrad og avstand til nabogrense for oppføring av 
garasje gnr. 13 bnr. 31 - Geir Refsland, Husabøveien 37 
  

Sammendrag:
DKT eiendom søkte den 23.02.10 på vegne av Geir Refsland om dispensasjon for oppføring 
av garasje og carport på eiendom gnr. 13 bnr. 31. 
Garasje og carport ønskes oppført som tilbygg til bolig og medfører dermed at tillatt 
utnyttelsesgrad i reguleringsplan overstiges. Regulert utnyttelsesgrad er på 25 % (1/4). 
Omsøkt utnyttelsesgrad er ca. 47 %. Det søkes også om dispensasjon fra plan- og 
bygningslovens § 39-4 hva gjelder bygningenes avstand fra nabogrense. Plan og 
bygningsloven forutsetter at det skal være 4 meter fra bygning til eiendomsgrense.  Omsøkt 
avstand viser bygningen 1 meter fra eiendomsgrense til gnr. 13 bnr. 2295. Tiltaket forutsetter 
også ny atkomst til tomten slik at tomten får to utkjørsler. 
Naboene er varslet om dispensasjon og det foreligger merknad fra eier av gnr. 13 bnr.2295, 
Frode og Lillian Reed datert 17.06.09. 

Det kommer ikke klart frem av søknaden at det søkes om bruksendring, men ansvarlig DKT 
eiendom AS informer i e-post datert 02.11.10 at eksisterende garasje skal benyttes til 
soverom /gang. I nabovarselet varsles det om at eksisterende garasje skal tettes igjen og 
brukes til boligformål og en anser dermed at naboer er varslet om bruksendringen. 

Planteknisk utvalg behandlet søknaden i møte den 22.11.11 og det ble i forbindelse med 
befaring avdekket at eksisterende garasje allerede var tatt i bruk som hoveddel til bolig. 

Det ble fattet vedtak vedrørende overtredelsesgebyr for bruksendring av eksisterende 
garasje. Ansvarlig søker og tiltakshaver er informert om vedtaket og varslet om 
overtredelsesgebyr. Det er mottatt informasjon fra tiltakshaver vedrørende bruk av garasje 
her den 22.12.11. 

Planteknisk utvalg anbefalte dispensasjon for hele tiltaket inkludert bruksendring av garasjen. 
Saken har vært til uttale hos Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Det er 
mottatt en uttalelse fra Fylkesrådmannen i Rogaland, regionalutviklingsavdelingen datert 
20.12.11, det opplyses om at det ikke vil komme egen uttale fra Fylkesmannen i Rogaland. 

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken. Planteknisk utvalg kan gi dispensasjon eller avslå 
søknaden. Dersom Planteknisk utvalg gir dispensasjon vil partene i saken ha klagerett på 
vedtaket. 



Rådmannens forslag til vedtak 23.01.2012:
”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra DKT om dispensasjon og ett -
trinnsøknad for oppføring av garasje og carport på eiendom gnr. 13 bnr. 31 og har 
etter en konkret vurdering funnet å kunne gir dispensasjon som omsøkt. 
Hensynet til reguleringsplanens bestemmelser §§ 3 og 5 og plan- og bygningslovens 
§ 29-4 blir ikke vesentlig tilsidesatt da 

- eiendommen alltid har hatt 2 utkjørsler. Det blir derfor ingen endring i
 trafikksituasjonen.

- Naboene er positive til tiltaket.
- Tomt er vanskelig å utnytte til andre formål.

Eksisterende garasje på eiendommen er tatt i bruk som hoveddel til bolig. Dette 
arbeidet er utført uten nødvendig tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1 (1) d, 
og er således ulovlig. 
I henhold til plan- og bygningslovens § 32-8 (1) b, sammenholdt med 
byggesaksforskriftens § 16-1 (1) a, nr.1, vil kommunen ilegge overtredelsesgebyr på 
kr 5000,-.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-1.”

Eventuell tidligere politisk behandling:
Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

----0----
Rådmannen endret sin innstilling slik:

”Tillegg til innstillingen (nytt avsnitt):
Eksisterende garasje på eiendommen er tatt i bruk som hoveddel til bolig. Dette 
arbeidet er utført uten nødvendig tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1 (1) d, 
og er således ulovlig. 
I henhold til plan- og bygningslovens § 32-8 (1) b, sammenholdt med 
byggesaksforskriftens § 16-1 (1) a, nr.2, vil kommunen vurdere å ilegge 
overtredelsesgebyr på kr 10.000,-.

Tiltakhavers eventuelle kommentarer imøteses innen 3 uker.

Byggesakssjefen fatter endelig vedtak om overtredelsesgebyr.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.”

LIV TONE ØIUMSHAUGEN (H) foreslo:
”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra DKT om dispensasjon og ett -
trinnsøknad for oppføring av garasje og carport på eiendom gnr. 13 bnr. 31 og har 
etter en konkret vurdering funnet å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt. 
Hensynet til reguleringsplanens bestemmelser §§ 3 og 5 og plan- og bygningslovens 
§ 29-4 blir ikke vesentlig tilsidesatt da 

- eiendommen alltid har hatt 2 utkjørsler. Det blir derfor ingen endring i
 trafikksituasjonen.

- Naboene er positive til tiltaket.
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- Tomt er vanskelig å utnytte til andre formål.

Eksisterende garasje på eiendommen er tatt i bruk som hoveddel til bolig. Dette 
arbeidet er utført uten nødvendig tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1 (1) d, 
og er således ulovlig. 
I henhold til plan- og bygningslovens § 32-8 (1) b, sammenholdt med 
byggesaksforskriftens § 16-1 (1) a, nr.2, vil kommunen vurdere å ilegge 
overtredelsesgebyr på kr 10.000,-.

Tiltakhavers eventuelle kommentarer imøteses innen 3 uker.

Byggesakssjefen fatter endelig vedtak om overtredelsesgebyr.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-1.”

Votering:
Øiumshaugens forslag vedtatt enstemmig mot 0 stemmer for rådmannens innstilling med 

endring.

PTU-033/11 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra DKT om dispensasjon og ett -
trinnsøknad for oppføring av garasje og carport på eiendom gnr. 13 bnr. 31 og har 
etter en konkret vurdering funnet å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt. 
Hensynet til reguleringsplanens bestemmelser §§ 3 og 5 og plan- og bygningslovens 
§ 29-4 blir ikke vesentlig tilsidesatt da 

- eiendommen alltid har hatt 2 utkjørsler. Det blir derfor ingen endring i
 trafikksituasjonen.

- Naboene er positive til tiltaket.
- Tomt er vanskelig å utnytte til andre formål.

Eksisterende garasje på eiendommen er tatt i bruk som hoveddel til bolig. Dette 
arbeidet er utført uten nødvendig tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1 (1) d, 
og er således ulovlig. 
I henhold til plan- og bygningslovens § 32-8 (1) b, sammenholdt med 
byggesaksforskriftens § 16-1 (1) a, nr.2, vil kommunen vurdere å ilegge 
overtredelsesgebyr på kr 10.000,-.

Tiltakhavers eventuelle kommentarer imøteses innen 3 uker.

Byggesakssjefen fatter endelig vedtak om overtredelsesgebyr.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-1.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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Andre opplysninger / fakta i saken:
Gjeldende plangrunnlag: 
For eiendommen gjelder reguleringsplan for Rundevoll Gård, vedtatt av kommunestyret 
30.08.93. Eiendommen er i planen vist som byggeområde bolig. 

Aktuelle bestemmelser fra reguleringsplanen:
§3” Den enkelte tomt tillates bebygd med inntil ¼ av sitt nettoareal, i tillegg kommer garasje”.

§5 ”For hver leilighet skal det være oppstillingsplass for 1 bil. For rekkehus skal det være 
oppstillingsplan for 1,5 bil pr. - leilighet. Det kan bygges garasje med grunnflate ikke over 
35m². Garasjer skal være tilpasset bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge”.

Aktuelle bestemmelser fra kommuneplanen:
§1.1 rettsvirkninger, jfr. pbl § 11-6 (utdrag):
”Bestemmelser til kommuneplanens arealdel etter pbl §§11-7 og 11-11 gjelder foran eldre 
reguleringsbestemmelser i tilfelle motstrid. Regulerings- og bebyggelsesplaner som 
detaljerer kommuneplanens arealformål samt regulerte friområder, veier og tekniske anlegg 
skal i hovedsak fortsatt gjelde”

§1.11 Uteoppholdsareal til bolig jfr. Pbl. §11.9 nr. 5 og § 28.1 (utdrag):
”Felles utearealer skal tilrettelegges og utstyres med tanke på at de skal kunne brukes av 
ulike aldersgrupper til ulike årstider, og gi mulighet for lek og samhandling mellom barn, unge 
og voksne. 
Kvalitetskrav for uteareal: 

a. arealer brattere enn 1:3 eller smalere enn 10 meter, areal med ekvivalent 
støynivå over 55 db(A), areal avsatt til fareområder, eller areal som er belagt med 
restriksjoner som hindrer barns frie lek, skal ikke regnes med. 

b. Fellesarealene skal ha solrik beliggenhet, være skjermet for vind og snødrev og 
ha tilfredsstillende lysforhold. Videre skal de være sikret mot støy, forurensning og 
annen helsefare. 

c. Atkomst til fellesarealer skal være tilfredsstillende og ligge til gang/ sykkelvei, 
fortau eller lite trafikkert vei. De ulike aktivitetene må skjermes slik at de kan 
foregå uten konflikter med hverandre og naboer. 

d. Ved planlegging av boligområder skal det legges vekt på å sikre korridorer ut til 
større friluftsområder både for nye og eksisterende bebyggelse. 

Utenfor sentrum: 
Det skal avsettes eller påvises utearealer på minst 150 m² pr. boenhet, tilgjengelig og egnet 
til lek, utfoldelse og opphold utendørs.

Når det etter en totalvurdering er hensiktsmessig, kan det faste utvalg for plansaker lempe 
eller skjerpe kravene til uteareal. Planer for felles utearealer for det enkelte boligområdet skal 
dokumenteres ved søknad om tillatelse til tiltak og skal godkjennes av kommunen. Felles 
uteareal skal være opparbeidet til fullverdig standard eller det skal foreligge en fullgod 
sikkerhet for at en slik opparbeiding vil finne sted, før bygging av boligene tillates igangsatt”. 

Aktuelle bestemmelser fra plan og bygningsloven
§ 29- 4. Bygningens plassering, høyde og avstand fra nabogrense (utdrag):
”Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal bygning ha en avstand fra 
nabogrense som mist svarer til bygningens halve høyde og ikke under 4 meter”. 

§28-7. Den ubebygde del av tomta. Fellesareal (utdrag)
”Uteareal på tomta skal gjennom størrelse, utforming og beliggenhet m.v. sikre forsvarlig 
oppholdssted i det fri for beboere og i nødvendig utstrekning muliggjøre lek, rekreasjon, 
avkjørsel og parkering av biler, motorsykler, sykler og lignende Opparbeidet uteareal på 
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tomta skal kunne brukes av alle innenfor tillatelsens formål. Kommunen kan godta at 
fellesareal avsettes for flere eiendommer ”.

Tiltakshaver opplyser følgende i skriv datert 17.02.10 som grunnlag for ønsket utvidelse og 
ombygning av bolig og garasje:

Nabomerknad datert 17.06.09 fra hjemmelshaver av gnr. 13 bnr. 2295, Frode og Lillian 
Reed: 
Henvendelsen gjelder nabovarsel datert 05.06.09 på nye tiltak på naboeiendommen gnr. 13 
bnr. 31, Husabøveien 37. 
Mottatt til vår adresse. Rundevoldsveien 50 mandag 9.juni 2009. 
Jeg viser til møte med Dem 12.juni der vi gikk gjennom de innvendingene vi hadde til forelagt 
nabovarsel. 
Etter en oppsummering med meg selv i etterkant av møtet sitter jeg igjen med en følelse av 
at det fortsatt henger noe uklarheter igjen.
Jeg har heller ikke frem til i dag mottatt tilbakemelding fra Dem på de synspunktene vi hadde 
til nabovarselet. Derfor sender jeg en presisering av det vi snakket om med kopi til Eigersund 
kommune slik at vi ikke risikerer at vår adgang til å komme med innvendinger passerer, og at 
vi dermed ikke blir en part i saken fremover. 

Merknad til forelagte fasadetegninger: 
A. Slik vi er forelagt tegningene er muren til garasjen og takdekke flyttet helt frem til topp 

av løstensmur mot vår grense. Vi ønsker at muren skal flyttes 1m. tilbake mot 
eksisterende bygning. 

B. Videre skal falsk takfasade brekkes av ytterkant og 2 meter innover (se skisse) slik at 
muligheter for innsyn rett ned mot oss begrenses. 

C. På toppen av takfasaden skal det monteres innsynshinder/ skjerm ned mot øst og vår 
eiendom.

D. Høyden på denne skal fastsettes av oss senest 6 måneder etter ferdigstillelse av 
bygget eller at takterrassen er tatt i bruk. 

Merknadene våre på tegningene fra A til C finnes på vedlagt tegning. Vi har datert tegningen 
17.juni 2009.

Hvilke konsekvenser får det for oss at det blir gitt dispensasjon med bygg nærmere 
enn 4 meter fra vår grense? 

1. Våre muligheter til å utnytte egen tomt fullt utbegrenses eller vanskeliggjøres. 
For å akseptere bygging nærmere enn 4 meter fra vår grense skal det settes opp og 
tinglyses avtale på at: 
A) Eier av Husabøveien 37 skal forplikte seg og fremtidige eiere til å akseptere 

bygging/utnyttelse av vår tomt frem til 4 meter nedenfor oppsatt løsteinsmur. Vanlig 
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varsel og anledning til kommentar til bygget skal kunne avgis men det skal ikke 
anvendes som argument mot bygging at det plasseres for nærme eget bygg. 

B) Eventuelle krav om brannhemmende tiltak som vi får ved en eventuell fremtidig 
bygging som følge av at det bygges nærmere enn 4 meter fra vår grense skal 
bekostes av nåværende og fremtidige eiere av Husabøveien 37. 

2. som følge av det nå gjøres så omfattende tiltak mot vår eiendom. Både økonomisk og 
praktisk finner vi det naturlig å få fastsatt en endelig fast grense. Vi vil derfor også kreve at 
det gjennomføres en kartforretning som avklarer eventuelt justerer grensen slik at den følger 
bunen av løsteinsmur mot oss. Dette for å forhindre eventuelle fremtidige uklarheter. Disse 
omkostningene skal bæres av eier av Husabøveien 37. 

Tiltakshaver Geir Refsland besvarer nabomerknad med følgende i skriv datert 16.02.10:

Fylkesrådmannen i Rogaland følgende uttalelse datert 20.12.11:

EIGERSUND KOMMUNE - GNR.13, BNR.31 – SØKNAD OM DISPENSASJON
FOR OPPFØRING AV GARASJE I HUSABØVEIEN 37.
Vi viser til ovennevnte sak som er sendt fylkeskommunen til uttalelse.
Fylkesrådmannen har vurdert saken som regional planmyndighet. Vi vil opplyse om 
at det i denne saken ikke kommer egen uttalelse fra Fylkesmannen.
Saksopplysninger
Henvendelsen gjelder en dispensasjonssøknad for oppføring av garasje og carport 
på bebygd eiendom. En dispensasjon vil gi et betydelig avvik i BYA i forhold til
reguleringsplanen. En tilsidesettelse av reguleringsplanen krever i henhold til §15 i 
reguleringsbestemmelsene at særlige grunner taler for det. I vedtaket fra planteknisk
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utvalg 22.11.11 begrunnes det blant annet med at naboene er positive til tiltaket og at 
tomten vanskelig kan utnyttes til andre formål.
Fylkesrådmannens kommentarer
Det å gi unntak fra en reguleringsplan som har vært gjennom grundig behandling er
uheldig, og bør kun gjøres når det er sterke argumenter som taler for. En må også 
vurdere om en dispensasjon her kan gi presedens i andre saker.
Så vidt en kan se fra saksframlegget er det et antall merknader fra en av naboene 
som ikke er avklart. Begrunnelsen om at tomten vanskelig kan utnyttes til andre 
formål er også noe uklar, da BYA begrensning i en reguleringsplan nettopp skal bidra 
til å sikre tilfredsstillende uteoppholdsareal. Det bemerkes også at carporten slikt den 
er tenkt plassert er trafikkfarlig og frarås av veisjefen. 
Dersom kommunen velger å gi dispensasjon kreves det dokumentasjon på at 
bokvaliteten for naboer ikke forringes. Det må legges vekt på estetikk i det videre 
arbeid og det må også dokumenteres at solforholdene på naboeiendommer er 
tilfredsstillende. Videre bør det gjøres tiltak for å skape sikre trafikkforhold.
Konklusjon
Det er vanskelig å se at det her er snakk om særlige grunner som taler for et unntak 
fra reguleringsbestemmelsene, ref. §15 i reguleringsbestemmelsene. 
Fylkesrådmannen frarår å gi dispensasjon i denne saken.

Geir Refsland skriver følgende kommentar til overtredelsesgebyr i brev datert 22.12.11:

Saksbehandlers vurderinger:
Byggesakssjefen viser til tidligere vurderinger i saksfremlegg til planteknisk møte den 
22.11.11
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Vedrørende overtredelsesgebyr
Byggesakssforskriften § 16 -1 (1) anfører at privatpersoner kan ilegges overtredelsesgebyr 
inntil halvparten av angitte beløpsgrenser for forsettelige eller uaktsomme overtredelser som 
nevnt i bokstav a til g. 
§ 16-1 (1) a, nr.1: ”den som utfører eller lar utføre tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens 
§§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”.

Den utførte bruksendring av garasjen vurderes til å falle inn under §16-1 (1) a, nr.1, da det 
politiske utvalget i møte den 22.11.11 anbefaler dispensasjon og godkjenning av omsøkt 
tiltak. Bruksendringen forstås derfor som et tiltak som for øvrig i det vesentlige er i 
overensstemmelse med krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. 
Det ilegges halvparten av overtredelsesgebyret i § 16-1 (1) a, nr.1. kr. 5000,- for utførte 
arbeider ettersom privatpersoner kan ilegges overtredelsesgebyr inntil halvparten av angitte 
beløpsgrenser. 

Konklusjon
Med henvisning til saksfremstillingen så anbefaler Rådmannen at Planteknisk utvalg 
godkjenner tiltaket som omsøkt, jamfør vedtak PTU-033/11 i møte den 22.11.11 og ilegger 
Geir Refsland kr.5000,- i overtredelsesgebyr. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt 

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for kommunen. 

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra DKT eiendom om dispensasjon fra §§5 og 3 i 
reguleringsplan for Rundevoll gård og plan- og bygningslovens § 29-4, men finner etter en 
konkret vurdering at det ikke kan gis dispensasjon da tiltaket medfører en for stor reduksjon 
av tomtens uteoppholdsareal og gir en uforholdsmessig belastning for omgivelser og naboer. 
Reguleringsplanen legger opp til rom/ luft mellom bygningene. Søknaden avslås. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 29-4 og reguleringsplan for 
Rundevoll gård samt reguleringsbestemmelser §§ 5 og 3.   

Eksisterende garasje på eiendommen er tatt i bruk som hoveddel til bolig. Dette arbeidet er 
utført uten nødvendig tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1 (1) d, og er således 
ulovlig. 
I henhold til plan- og bygningslovens § 32-8 (1) b, sammenholdt med byggesaksforskriftens § 
16-1 (1) a, nr.1, vil kommunen ilegge overtredelsesgebyr på kr 5000,-.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

151274
Søknad om dispensasjon fra utnyttelsesgrad og avstand til nabogrense for oppføring 
av garasje gnr. 13 bnr. 31 - Geir Refsland, Husabøveien 37
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111092 Søknad om ett-trinns søknadsbehandling, garasje gnr. 13 bnr. 31, Husabøveien 37
111093 Oversendelsesbrev
111094 Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
111095 Dispensasjonssøknad
111096 Gjenpart av nabovarsel
111097 Situasjonskart
111104 Plantegninger
111105 Fasadetegninger
111098 Vedr. byggesøknad og kopi av brev datert 17.06.09
198782 Endring av eksisterende garasje gnr. 13 bnr. 31
199164 Reguleringsplan og bestemmelser Rundevoll gård.pdf
199301 Kart over 3 parseller gnr. 13 bnr. 31

205941
Uttalelse - Søknad om dispensasjon for oppføring av ny garasje og carport gnr. 13 
bnr. 31

206245 Kommentar til overtredelsesgebyr gnr. 13 bnr. 31 - Husabøveien 37
206246 Bilde

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 05.06.2009 DKT Eiendom AS
Garasje gnr. 13 bnr. 31, Geir Refsland, 
Husabøveien 37 - gjenpart av nabovarsel

2 I 17.06.2009 Frode og Lillian Reed Merknader til nabovarsel, gnr. 13 bnr. 31

4 I 22.02.2010 DKT Eiendom AS
Søknad om ett-trinns søknadsbehandling, 
garasje gnr. 13 bnr. 31, Husabøveien 37

5 U 09.03.2010 Espeland Forskaling AS
Foreløpig svar - Søknad om ett-trinns 
søknadsbehandling, garasje gnr. 13 bnr. 31, 
Husabøveien 37

7 U 16.10.2011 Geir Refsland Vedr. garasje gnr. 13 bnr. 31
8 I 02.11.2011 DKT Eiendom AS Endring av eksisterende garasje gnr. 13 bnr. 31
9 X 07.11.2011 Kart over 3 parseller gnr. 13 bnr. 31

10 U 14.11.2011
Geir Refsland; 
Frode Reed; 
Espeland Forskaling AS

Varsel/informasjon om befaring

11 U 08.12.2011 DKT Eiendom AS

Oversendelse av politisk vedtak - Søknad om 
dispensajson fra utnyttelsesgrad og avstand til 
nabogrense for oppføring av garasje og carport 
gnr. 13 bnr. 31 - Geir Refsland , Husabøveien 37

12 U 08.12.2011

Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Ønsker uttalelse - Søknad om dispensasjon for 
oppføring av ny garasje og carport gnr. 13 bnr. 
31 - Geir Refsland, Husabøveien 37

13 U 09.12.2011 Geir Refsland
Varsel om overtredelsesgebyr -  bruksendring av 
eksisterende garasje gnr. 13 bnr. 31 - Geir 
Refsland, Husabøveien 37

15 I 18.12.2011 Geir Refsland
Kommentar til overtredelsesgebyr gnr. 13 bnr. 31 
- Husabøveien 37

14 I 20.12.2011
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse - Søknad om dispensasjon for 
oppføring av ny garasje og carport gnr. 13 bnr. 
31
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Parter i saken:
            
SØK Espeland Forskaling 

AS
Gamleveien 84 4370 EGERSUND

N Frode Reed Rundevollsveien 50 4370 EGERSUND
TIL Geir Refsland Husabøveien 37 4370 EGERSUND

Rogaland 
fylkeskommune

Postboks 130 4001 STAVANGER
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 07.11.2011
Arkiv: :GBR-13/31, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
09/1683
Journalpostløpenr.:
10/31666

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

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Tina Tønnessen Myklebust
Byggesaksbehandler
51 46 83 18
tina.toennessen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
033/11 Planteknisk utvalg 22.11.2011

Søknad om dispensasjon fra utnyttelsesgrad og avstand til 
nabogrense for oppføring av garasje gnr. 13 bnr. 31 - Geir 
Refsland, Husabøveien 37
  

Sammendrag:
DKT eiendom søkte den 23.02.10 på vegne av Geir Refsland om dispensasjon for oppføring 
av garasje og carport på eiendom gnr. 13 bnr. 31. 
Garasje og carport ønskes oppført som tilbygg til bolig og medfører dermed at tillatt 
utnyttelsesgrad i reguleringsplan overstiges. Regulert utnyttelsesgrad på 25 % (1/4). Omsøkt 
utnyttelsesgrad er ca. 47 %. Det søkes også om dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 
39-4 hva gjelder bygningenes avstand fra nabogrense. Plan og bygningsloven forutsetter 4 
meter fra bygning til eiendomsgrense. Omsøkt avstand blir 1 meter. Tiltaket forutsetter også 
ny atkomst til tomten slik at tomten får to utkjørsler. 
Naboene er varslet om dispensasjon og det foreligger merknad fra eier av gnr. 13 bnr.2295, 
Frode og Lillian Reed datert 17.06.09. 

DKT eiendom AS informer i e-post datert 02.11.10 at eksisterende garasje skal benyttes til 
soverom /gang. I nabovarselet varsles det om at eksisterende garasje skal tettes igjen og 
brukes til boligformål og en anser dermed naboer som varslet om bruksendring. 

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken. Planteknisk utvalg kan anbefale dispensasjon eller avslå 
søknaden. Dersom planteknisk utvalg anbefaler dispensasjon vil saken sendes til Rogaland 
Fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland for uttale. 

Rådmannens forslag til vedtak 07.11.2011:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra DKT eiendom om dispensasjon fra §§5 og 3 i 
reguleringsplan for Rundevoll gård og plan- og bygningslovens § 29-4, men finner etter en 
konkret vurdering at det ikke kan anbefales/gis dispensasjon da tiltaket medfører en for stor 
reduksjon av tomtens uteoppholdsareal og gir en uforholdsmessig belastning for omgivelser og
naboer. Reguleringsplanen legger opp til rom/ luft mellom bygningene. Søknaden avslås. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 29-4 og reguleringsplan for 
Rundevoll gård samt reguleringsbestemmelser §§ 5 og 3.   
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22.11.2011 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

----0----
Rådmannen endret sin innstilling slik:

”Tillegg til innstillingen (nytt avsnitt):
Eksisterende garasje på eiendommen er tatt i bruk som hoveddel til bolig. Dette arbeidet 
er utført uten nødvendig tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1 (1) d, og er 
således ulovlig. 
I henhold til plan- og bygningslovens § 32-8 (1) b, sammenholdt med 
byggesaksforskriftens § 16-1 (1) a, nr.2, vil kommunen vurdere å ilegge 
overtredelsesgebyr på kr 10.000,-.

Tiltakhavers eventuelle kommentarer imøteses innen 3 uker.

Byggesakssjefen fatter endelig vedtak om overtredelsesgebyr.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.”

LIV TONE ØIUMSHAUGEN (H) foreslo:
”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra DKT om dispensasjon og ett -
trinnsøknad for oppføring av garasje og carport på eiendom gnr. 13 bnr. 31 og har etter 
en konkret vurdering funnet å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt. 
Hensynet til reguleringsplanens bestemmelser §§ 3 og 5 og plan- og bygningslovens § 
29-4 blir ikke vesentlig tilsidesatt da 

- eiendommen alltid har hatt 2 utkjørsler. Det blir derfor ingen endring i
 trafikksituasjonen.

- Naboene er positive til tiltaket.
- Tomt er vanskelig å utnytte til andre formål.

Eksisterende garasje på eiendommen er tatt i bruk som hoveddel til bolig. Dette arbeidet 
er utført uten nødvendig tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1 (1) d, og er 
således ulovlig. 
I henhold til plan- og bygningslovens § 32-8 (1) b, sammenholdt med 
byggesaksforskriftens § 16-1 (1) a, nr.2, vil kommunen vurdere å ilegge 
overtredelsesgebyr på kr 10.000,-.

Tiltakhavers eventuelle kommentarer imøteses innen 3 uker.

Byggesakssjefen fatter endelig vedtak om overtredelsesgebyr.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-1.”

Votering:
Øiumshaugens forslag vedtatt enstemmig mot 0 stemmer for rådmannens innstilling med 

endring.
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PTU-033/11 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra DKT om dispensasjon og ett -
trinnsøknad for oppføring av garasje og carport på eiendom gnr. 13 bnr. 31 og har etter 
en konkret vurdering funnet å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt. 
Hensynet til reguleringsplanens bestemmelser §§ 3 og 5 og plan- og bygningslovens § 
29-4 blir ikke vesentlig tilsidesatt da 

- eiendommen alltid har hatt 2 utkjørsler. Det blir derfor ingen endring i
 trafikksituasjonen.

- Naboene er positive til tiltaket.
- Tomt er vanskelig å utnytte til andre formål.

Eksisterende garasje på eiendommen er tatt i bruk som hoveddel til bolig. Dette arbeidet 
er utført uten nødvendig tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1 (1) d, og er 
således ulovlig. 
I henhold til plan- og bygningslovens § 32-8 (1) b, sammenholdt med 
byggesaksforskriftens § 16-1 (1) a, nr.2, vil kommunen vurdere å ilegge 
overtredelsesgebyr på kr 10.000,-.

Tiltakhavers eventuelle kommentarer imøteses innen 3 uker.

Byggesakssjefen fatter endelig vedtak om overtredelsesgebyr.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-1.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen. 

Andre opplysninger / fakta i saken:
Gjeldende plangrunnlag: 
For eiendommen gjelder reguleringsplan for Rundevoll Gård, vedtatt av kommunestyret 
30.08.93. Eiendommen er i planen vist som byggeområde bolig. 

Aktuelle bestemmelser fra reguleringsplanen:
§3” Den enkelte tomt tillates bebygd med inntil ¼ av sitt nettoareal, i tillegg kommer garasje”.

§5 ”For hver leilighet skal det være oppstillingsplass for 1 bil. For rekkehus skal det være 
oppstillingsplan for 1,5 bil pr. - leilighet. Det kan bygges garasje med grunnflate ikke over 
35m². Garasjer skal være tilpasset bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge”.

Aktuelle bestemmelser fra kommuneplanen:
§1.1 rettsvirkninger, jfr. pbl § 11-6 (utdrag):
”Bestemmelser til kommuneplanens arealdel etter pbl §§11-7 og 11-11 gjelder foran eldre 
reguleringsbestemmelser i tilfelle motstrid. Regulerings- og bebyggelsesplaner som 
detaljerer kommuneplanens arealformål samt regulerte friområder, veier og tekniske anlegg 
skal i hovedsak fortsatt gjelde”

§1.11 Uteoppholdsareal til bolig jfr. Pbl. §11.9 nr. 5 og § 28.1 (utdrag):
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”Felles utearealer skal tilrettelegges og utstyres med tanke på at de skal kunne brukes av 
ulike aldersgrupper til ulike årstider, og gi mulighet for lek og samhandling mellom barn, unge 
og voksne. 
Kvalitetskrav for uteareal: 

a. arealer brattere enn 1:3 eller smalere enn 10 meter, areal med ekvivalent 
støynivå over 55 db(A), areal avsatt til fareområder, eller areal som er belagt med 
restriksjoner som hindrer barns frie lek, skal ikke regnes med. 

b. Fellesarealene skal ha solrik beliggenhet, være skjermet for vind og snødrev og 
ha tilfredsstillende lysforhold. Videre skal de være sikret mot støy, forurensning og 
annen helsefare. 

c. Atkomst til fellesarealer skal være tilfredsstillende og ligge til gang/ sykkelvei, 
fortau eller lite trafikkert vei. De ulike aktivitetene må skjermes slik at de kan 
foregå uten konflikter med hverandre og naboer. 

d. Ved planlegging av boligområder skal det legges vekt på å sikre korridorer ut til 
større friluftsområder både for nye og eksisterende bebyggelse. 

Utenfor sentrum: 
Det skal avsettes eller påvises utearealer på minst 150 m² pr. boenhet, tilgjengelig og egnet 
til lek, utfoldelse og opphold utendørs.

Når det etter en totalvurdering er hensiktsmessig, kan det faste utvalg for plansaker lempe 
eller skjerpe kravene til uteareal. Planer for felles utearealer for det enkelte boligområdet skal 
dokumenteres ved søknad om tillatelse til tiltak og skal godkjennes av kommunen. Felles 
uteareal skal være opparbeidet til fullverdig standard eller det skal foreligge en fullgod 
sikkerhet for at en slik opparbeiding vil finne sted, før bygging av boligene tillates igangsatt”. 

Aktuelle bestemmelser fra plan og bygningsloven
§ 29- 4. Bygningens plassering, høyde og avstand fra nabogrense (utdrag):
”Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal bygning ha en avstand fra 
nabogrense som mist svarer til bygningens halve høyde og ikke under 4 meter”. 

§28-7. Den ubebygde del av tomta. Fellesareal (utdrag)
”Uteareal på tomta skal gjennom størrelse, utforming og beliggenhet m.v. sikre forsvarlig 
oppholdssted i det fri for beboere og i nødvendig utstrekning muliggjøre lek, rekreasjon, 
avkjørsel og parkering av biler, motorsykler, sykler og lignende Opparbeidet uteareal på 
tomta skal kunne brukes av alle innenfor tillatelsens formål. Kommunen kan godta at 
fellesareal avsettes for flere eiendommer ”.

Tiltakshaver opplyser følgende i skriv datert 17.02.10 som grunnlag for ønsket utvidelse og 
ombygning av bolig og garasje:
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Nabomerknad datert 17.06.09 fra hjemmelshaver av gnr. 13 bnr. 2295, Frode og Lillian 
Reed: 
Henvendelsen gjelder nabovarsel datert 05.06.09 på nye tiltak på naboeiendommen gnr. 13 
bnr. 31, Husabøveien 37. 
Mottatt til vår adresse. Rundevoldsveien 50 mandag 9.juni 2009. 
Jeg viser til møte med Dem 12.juni der vi gikk gjennom de innvendingene vi hadde til forelagt 
nabovarsel. 
Etter en oppsummering med meg selv i etterkant av møtet sitter jeg igjen med en følelse av 
at det fortsatt henger noe uklarheter igjen.
Jeg har heller ikke frem til i dag mottatt tilbakemelding fra Dem på de synspunktene vi hadde 
til nabovarselet. Derfor sender jeg en presisering av det vi snakket om med kopi til Eigersund 
kommune slik at vi ikke risikerer at vår adgang til å komme med innvendinger passerer, og at 
vi dermed ikke blir en part i saken fremover. 

Merknad til forelagte fasadetegninger: 
A. Slik vi er forelagt tegningene er muren til garasjen og takdekke flyttet helt frem til topp 

av løstensmur mot vår grense. Vi ønsker at muren skal flyttes 1m. tilbake mot 
eksisterende bygning. 

B. Videre skal falsk takfasade brekkes av ytterkant og 2 meter innover (se skisse) slik at 
muligheter for innsyn rett ned mot oss begrenses. 

C. På toppen av takfasaden skal det monteres innsynshinder/ skjerm ned mot øst og vår 
eiendom.

D. Høyden på denne skal fastsettes av oss senest 6 måneder etter ferdigstillelse av 
bygget eller at takterrassen er tatt i bruk. 

Merknadene våre på tegningene fra A til C finnes på vedlagt tegning. Vi har datert tegningen 
17.juni 2009.

Hvilke konsekvenser får det for oss at det blir gitt dispensasjon med bygg nærmere 
enn 4 meter fra vår grense? 

1. Våre muligheter til å utnytte egen tomt fullt utbegrenses eller vanskeliggjøres. 
For å akseptere bygging nærmere enn 4 meter fra vår grense skal det settes opp og 
tinglyses avtale på at: 
A) Eier av Husabøveien 37 skal forplikte seg og fremtidige eiere til å akseptere 

bygging/utnyttelse av vår tomt frem til 4 meter nedenfor oppsatt løsteinsmur. Vanlig 
varsel og anledning til kommentar til bygget skal kunne avgis men det skal ikke 
anvendes som argument mot bygging at det plasseres for nærme eget bygg. 

B) Eventuelle krav om brannhemmende tiltak som vi får ved en eventuell fremtidig 
bygging som følge av at det bygges nærmere enn 4 meter fra vår grense skal 
bekostes av nåværende og fremtidige eiere av Husabøveien 37. 

2. som følge av det nå gjøres så omfattende tiltak mot vår eiendom. Både økonomisk og 
praktisk finner vi det naturlig å få fastsatt en endelig fast grense. Vi vil derfor også kreve at 
det gjennomføres en kartforretning som avklarer eventuelt justerer grensen slik at den følger 
bunen av løsteinsmur mot oss. Dette for å forhindre eventuelle fremtidige uklarheter. Disse 
omkostningene skal bæres av eier av Husabøveien 37. 

Tiltakshaver Geir Refsland besvarer nabomerknad med følgende i skriv datert 
16.02.10:
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Saksbehandlers vurderinger:
Tiltakshaver ønsker å oppføre garasje og carport da hans to sønner bor hjemme og begge 
har bil. Det ønskes også å endre bruken av eksisterende garasje til boligformål, soverom og 
gang. Tiltaket medfører endret atkomst til eiendommen, det blir nå to atkomster fremfor 1 
som er avsatt i reguleringsplankartet. 

Omsøkt tiltak vil medføre at bebyggelsen utnytter ca. 47 % av tomten. Bebyggelsen vil 
dominere store deler av tomten og begrense uteoppholdsarealet på eiendommen. 

Utnyttelsesgrad. 
I søknaden har søker gått ut ifra at tomten har en størrelse på ca. 573 m². Ved en nærmere 
gjennomgang viser det seg at eiendommen er delt opp i 3 parseller. Til sammen utgjør disse 
3 parsellene en størrelse på ca. 573m², men den parsellen som skal bebygges har kun et 
areal på ca. 444m². Det vil dermed bli denne parsellen som er gjeldende for utregning av 
utnyttelsesgrad. Reguleringsplanens bestemmelser § 3 tillater en utnyttelse av ¼ av tomten, 
dette tilsvarer da et bebygd areal på ca. 111m². En utvidelse av eksisterende bolig som 
omsøkt medfører en overtredelse av tillatt bebygd areal med ca. 96 m². 
I tillegg til det tillatte bebygde arealet på ca. 111m² åpner planbestemmelse § 5 for oppføring 
av garasje med grunnflate på 35m². Dersom denne paragrafen tas med i beregningen vil det 
tillatte bebygde arealet overstiges med ca. 61m².

Uteoppholdsareal
I følge veiledning til teknisk forskrift er uteoppholdsareal areal som er egnet til lek, opphold 
og rekreasjon. Arealet omfatter den ubebygde delen av tomten, som ikke er avsatt til kjøring 
og parkering. Hensikten med avsette deler av tomten til uteoppholdsareal er å sikre en god 
utforming av bebyggelsen og øke bokvaliteten. Kommuneplanen for Egersund stiller krav til 
uteoppholdsareal der dette ikke kommer frem i eldre reguleringsplaner. For denne 
eiendommen kommer derfor krav om minst 150m² av tomten skal avsettes til 
uteoppholdsareal. I dag så er ca. 325m² av tomten ikke bebygd, etter utbygging vil ca. 237m² 
av tomten og ca. 30m² på terrasse oppå garasje være tilgjengelig. Ut fra situasjonskartet så 
vil store deler av det tilgjengelige arealet bli brukt til trafikkareal/atkomst. 
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Garasje og carport har en uheldig plassering i og med at det er vanskelig å oppnå et samlet 
trygt uteoppholdsareal på tomten. 

Nabomerknad
Eiere av naboeiendom gnr. 13 bnr. 2295, Frode og Lillian Reed, har merknader til tiltaket 
blant annet vedrørende økt innsyn. Rådmannen har forståelse for at tiltaket medfører noe 
innsyn til naboene. Det må allikevel påregnes noe innsyn i boligområder, spesielt i 
tettbebygde strøk. Det stilles krav fra naboene om en grenseoppmåling som skal forestås av 
tiltakshaver. I forbindelse med dette tiltaket ser ikke kommunen det som nødvendig med 
grenseoppmåling da tiltaket ikke kommer i direkte konflikt med eiendomsgrensene. 
 Det nevnes også et ønske om å inngå avtale med tiltakshaver vedrørende en eventuell 
utbygging på deres eiendom. Kommunen anser denne som av privatrettslig karakter og den 
vil ikke kommenteres videre i saken.

Økt trafikkfare
Reguleringsplankartet viser atkomst på eiendommens østside, hvor garasjen er plassert. Det 
søkes om å få en ekstra atkomst til eiendommen i tilknytning til den nye carporten. Ettersom 
avkjørsel er vist i reguleringsplankartet forstås omsøkt endret avkjørsel som en dispensasjon 
fra det gjeldende plangrunnlaget. 
”Trettevollsveien” er en kommunal vei og binder sammen ”Rundevollsveien” og 
”Husabøveien”, omsøkt eiendom ligger langs denne veien. ”Husabøveien” fortsetter forbi 
omsøkt eiendom som privat veg til ytterligere 4 boliger. Carport med atkomst søkt oppført i 
krysset mellom ”Husabøveien” og ”Trettevollsveien” er trafikkfarlig. Innkjøringen er vist 
nærmest vinkelrett fra vegen og det er ikke manøvreringsmuligheter på egen eiendom. I
møte med Veg og utemiljøsjef den 03.11.11 frarår vegsjefen etablering av omsøkt 
avkjørsel/atkomst. 

Konklusjon: 
Rådmannen viser til ovennevnte og vil ikke anbefale dispensasjon for omsøkt tiltak, da 
tiltaket vil medføre begrenset uteoppholdsareal og medfører en uforholdsmessig belastning 
for omgivelser og naboer. Tomten blir så sterkt bebygget at mulighetene for lek, rekreasjon 
og lignende blir sterkt begrenset. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for kommunen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra DKT om dispensasjon og ett -trinnsøknad for 
oppføring av garasje og carport på eiendom gnr. 13 bnr. 31 og har etter en konkret vurdering 
funnet å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt. 
Hensynet til reguleringsplanens bestemmelser §§ 3 og 5 og plan- og bygningslovens § 29-4 
blir ikke vesentlig tilsidesatt da eiendommen ….

Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene da ….

Det er vektlagt at…

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-1.

~ o ~
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Dokumenter - vedlagt saken:
Vedlegg:
Dok.nr Tittel på vedlegg
111092 Søknad om ett-trinns søknadsbehandling, garasje gnr. 13 bnr. 31, Husabøveien 37
111093 Oversendelsesbrev
111094 Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
111095 Dispensasjonssøknad
111096 Gjenpart av nabovarsel
111097 Situasjonskart
111104 Plantegninger
111105 Fasadetegninger
111098 Vedr. byggesøknad og kopi av brev datert 17.06.09
198782 Endring av eksisterende garasje gnr. 13 bnr. 31
199164 Reguleringsplan og bestemmelser Rundevoll gård.pdf
199301 Kart over 3 parseller gnr. 13 bnr. 31

Journalposter i arkivsaken - uttrykte vedlegg

Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 05.06.2009 DKT Eiendom AS
Garasje gnr. 13 bnr. 31, Geir Refsland, 
Husabøveien 37 - gjenpart av nabovarsel

2 I 17.06.2009 Frode og Lillian Reed Merknader til nabovarsel, gnr. 13 bnr. 31

4 I 22.02.2010 DKT Eiendom AS
Søknad om ett-trinns søknadsbehandling, 
garasje gnr. 13 bnr. 31, Husabøveien 37

5 U 09.03.2010 Espeland Forskaling AS
Foreløpig svar - Søknad om ett-trinns 
søknadsbehandling, garasje gnr. 13 bnr. 31, 
Husabøveien 37

7 U 16.10.2011
Geir Refsland; 
tina.tonnessen@egersu
nd.kommune.no,

SV: Byggesøknad 10/7011 / 09 / 1683/ GBR-
13/31, FA-L42 & Søknad om makebytte (ingen 
svar fra kommunen)

8 I 02.11.2011 DKT Eiendom AS Endring av eksisterende garasje gnr. 13 bnr. 31
9 X 07.11.2011 Kart over 3 parseller gnr. 13 bnr. 31

10 U 14.11.2011
Geir Refsland; 
Frode Reed; 
Espeland Forskaling AS

Varsel/informasjon om befaring

Parter i saken:
            
SØK Espeland Forskaling 

AS
Gamleveien 84 4370 EGERSUND

N Frode Reed Rundevollsveien 50 4370 EGERSUND
TIL Geir Refsland Husabøveien 37 4370 EGERSUND





























































________________________________________________________________ 

Fra:  Ove Klausen 

Sendt: 02.11.11 
Til:  Tina Tønnessen 
Kopi: 
Emne: Geir Refsland 
________________________________________________________________ 

 Hei Tina!

Viser til dagens telefonsamtale.

Arealet for den gamle garasje skal benyttes til soverom/gang.

Den ene veggen i den nye garasjen er bolighusets grunnmur.

MVH

Ove H. Klausen

-- This message has been checked by JDATA and is believed to be clean. 









FYLKESRÅDMANNEN
 Regionalutviklingsavdelingen

POSTADRESSE BESØKSADRESSE TELEFON TELEFAKS BANKGIRO: 3201.05.50520
Postboks 130 Sentrum Arkitekt Eckhoffsgt. 1 51 51 66 00 51 51 68 90
4001 Stavanger Stavanger    

E-POST:  firmapost@rogfk.no INTERNETT:  

Eigersund kommune
Miljøavd.
Postboks 580
4379 EGERSUND 20.12.2011

Deres ref.: 11/32591 Saksbehandler: Knut Thorkildsen Slettebak Saksnr. 11/22287-2
Direkte innvalg: 51 51 66 83 Løpenr. 71022/11

Arkivnr. 142 &18

EIGERSUND KOMMUNE - GNR.13, BNR.31 – SØKNAD OM DISPENSASJON
FOR OPPFØRING AV GARASJE I HUSABØVEIEN 37. 

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

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

Saksopplysninger
Henvendelsen gjelder en dispensasjonssøknad for oppføring av garasje og carport på 
bebygd eiendom. En dispensasjon vil gi et betydelig avvik i BYA i forhold til 
reguleringsplanen. En tilsidesettelse av reguleringsplanen krever i henhold til §15 i 
reguleringsbestemmelsene at særlige grunner taler for det. I vedtaket fra planteknisk 
utvalg 22.11.11 begrunnes det blant annet med at naboene er positive til tiltaket og at
tomten vanskelig kan utnyttes til andre formål.

Fylkesrådmannens kommentarer
Det å gi unntak fra en reguleringsplan som har vært gjennom grundig behandling er 
uheldig, og bør kun gjøres når det er sterke argumenter som taler for. En må også vurdere 
om en dispensasjon her kan gi presedens i andre saker.

Så vidt en kan se fra saksframlegget er det et antall merknader fra en av naboene som 
ikke er avklart. Begrunnelsen om at tomten vanskelig kan utnyttes til andre formål er også 
noe uklar, da BYA begrensning i en reguleringsplan nettopp skal bidra til å sikre 
tilfredsstillende uteoppholdsareal. Det bemerkes også at carporten slikt den er tenkt 
plassert er trafikkfarlig og frarås av veisjefen.

Dersom kommunen velger å gi dispensasjon kreves det dokumentasjon på at bokvaliteten 
for naboer ikke forringes. Det må legges vekt på estetikk i det videre arbeid og det må 
også dokumenteres at solforholdene på naboeiendommer er tilfredsstillende. Videre bør 
det gjøres tiltak for å skape sikre trafikkforhold.

Konklusjon
Det er vanskelig å se at det her er snakk om særlige grunner som taler for et unntak fra 



reguleringsbestemmelsene, ref. §15 i reguleringsbestemmelsene. Fylkesrådmannen frarår
å gi dispensasjon i denne saken.

Med hilsen

Leiv Berge Knut Thorkildsen Slettebak
Rådgiver Rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.

Kopi:
Fylkesmannen i Rogaland
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Miljøavdelingen
Seksjon vann og avløp
Annbjørg Elve Skofteland
Vann- og avløpssjef
51 46 83 11
annbjoerg.elve.skofteland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
028/12 Planteknisk utvalg 07.02.2012

Mal for utbyggingsavtaler

Sammendrag:
Det er utarbeidet et forslag til mal for utbyggingsavtaler mellom utbygger og Eigersund 
kommune. Malen er tenkt brukt i de tilfeller hvor Eigersund kommune skal overta teknisk 
infrastruktur. I tilfeller hvor Eigersund kommune har ytterligere interesser bør 
utbyggingsavtaler etter rådmannens vurdering utarbeides spesielt for det enkelte prosjekt.

Begrepet utbyggingsavtaler defineres i plan- og bygningslovens § 17-1: Med 
utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om 
utbygging av et område, som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet etter denne lov 
og som gjelder gjennomføring av kommunal arealplan. 
Utbyggingsavtaler dekker et vidt spekter av avtaletyper som inngås mellom kommuner og 
utbyggere eller grunneiere, og som regulerer mange forskjellige forhold. Det er for eksempel 
ikke uvanlig at slike avtaler brukes i stedet for reglene i plan- og bygningsloven om 
opparbeiding av vei, vann og avløp innenfor byggeområdet ved større byggeprosjekter.

En utbyggingsavtale er i utgangspunktet en frivillig avtale mellom to parter.

Saksgang:
Forslag til mal for utbyggingsavtale legges fram til behandling i Planteknisk utvalg.
Planteknisk utvalg avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak 19.01.2012:

Forslag til mal for utbyggingsavtale datert 19.01.12 godkjennes. Malen legges til grunn ved 
framtidige avtaler hvor Eigersund kommune skal overta teknisk infrastruktur.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen. 

Andre opplysninger / fakta i saken:

Aktuelle paragrafer fra plan- og bygningsloven:

§ 17-1. Definisjon
       Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om 
utbygging av et område, som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet etter denne lov og som 
gjelder gjennomføring av kommunal arealplan. 
Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27. 
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§ 17-2. Forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler
       Utbyggingsavtaler må ha grunnlag i kommunale vedtak fattet av kommunestyret selv som angir i 
hvilke tilfeller utbyggingsavtale er en forutsetning for utbygging, og som synliggjør kommunens 
forventninger til avtalen. 
       Kommunen skal legge til rette for medvirkning av berørte grupper og interesser. 
Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27. 

§ 17-3. Avtalens innhold
       En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i arealdelen til 
kommuneplan eller reguleringsplan. 
       Avtalen kan også regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og 
nærmere krav til bygningers utforming der det er hensiktsmessig. Avtalen kan også regulere at 
kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris. 
       Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste 
tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til 
utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter 
avtalen. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket, må stå i forhold til den 
belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen. 
       Avtalen kan uansett gjelde forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for 
gjennomføringen av planvedtak. 
Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27. 

§ 17-4. Saksbehandling og offentlighet
       Kommunen skal kunngjøre oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. 
       Dersom fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale bygger på kompetansen i § 17-3 andre eller 
tredje ledd, skal forslaget legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader. 
       Når utbyggingsavtale er inngått, skal denne kunngjøres. 
       Reglene i første til tredje ledd gjelder tilsvarende ved eventuelle endringer i utbyggingsavtalen. 
       Kommunen kan ikke inngå bindende utbyggingsavtale om et område før arealplanen for området 
er vedtatt. 
Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27. 

§ 17-5. Klage
       Utbyggingsavtaler kan ikke påklages. 

Saksbehandlers vurderinger:
Kommuneplanbestemmelsene for Eigersund kommune forutsetter at det inngås 
utbyggingsavtaler. Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommunen og grunneier 
eller utbygger om utbygging av et område. Utbyggingsavtaler bygger på vedtatte 
reguleringsplaner. 

I områder som krever reguleringsplan før tiltak etter pbl § 20-1 (Tiltak som krever søknad og 
tillatelse) kan iverksettes, krever Eigersund kommune at det foreligge vedtatt 
utbyggingsavtale før tiltak iverksettes dersom kommunen skal overta eiendom og anlegg. 
Utbyggingsavtalen brukes for alle typer tiltak det er adgang til, jfr. pbl § 17-3.

Om utgangspunktet for utbyggingsavtaler:
I kommuneplanens § 1-15 fremgår det at Eigersund kommune krever ”at det foreligger 
vedtatt utbyggingsavtale før tiltak iverksettes dersom kommunen skal overta eiendom og 
anlegg” i områder som krever reguleringsplan før tiltak etter pbl § 20-1 kan iverksettes. 

Denne bestemmelsen synliggjør hva som vil være det påregnelige innhold i en 
utbyggingsavtale. Den eneste rettsvirkning er at bestemmelsen oppfyller kravene til 
forhåndsvedtak etter § 17-2.

Utbyggingsavtaler etter plan- og bygningsloven skal ifølge pbl. § 17-1 ha sitt grunnlag i 
kommunens planmyndighet etter denne lov og som gjelder gjennomføring av kommunal 
arealplan.
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Avtalen vil for utbygger være en nærmere presisering av hvilke krav som følger av planen. 
For kommunen blir avtalen et verktøy for å oppnå planens formål.

Kommunen kan gjennom en utbyggingsavtale få økonomiske bidrag til kommunal 
infrastruktur utover hva utbyggeren er forpliktet til etter plan- og bygningsloven. Dette kan gi 
kommunen økt styring med utformingen av bebyggelsen og gjennomslag for ønsket 
utbyggingspolitikk, mens utbygger får større forutberegnelighet i byggeprosjektet med 
hensyn til tid og kostnader, og han vil kunne komme raskere i gang med sitt 
utbyggingsprosjekt.

Det skal bemerkes her at kommuneplanens § 1-15 går veldig langt i å kreve 
utbyggingsavtale. Tradisjonelt har slike avtaler bare vært benyttet i forbindelse med større 
utbyggingsprosjekter.

I tilfeller hvor kommunen ikke har annen interesse i området enn å overta teknisk 
infrastruktur, er dette regulert i plan- og bygningslovens kapittel 18, (Krav til opparbeidelse av 

veg og hovedledning for vann og avløpsvann ) og dermed vanligvis ikke fordret en egen 
utbyggingsavtale. 

Rimelighetsbetraktning ved bankgaranti for reklamasjon:
Det fremgår uttrykkelig av lovteksten i pbl. § 17-3 tredje ledd, andre punkt, at tiltak som 
utbygger skal besørge må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang.
Siden utbyggingens art og omfang kan variere sterkt fra ett tilfelle til et annet, synes det å 
være mest hensiktsmessig å legge til grunn en prosentsats av prosjekterte kostnader. 

En prosentsats vil i tillegg lettere synliggjøre den potensielle belastningen for 
Eigersund kommune dersom det skulle bli nødvendig å gjøre bruk av bankgarantien. 
Et fastsatt kronebeløp vil i liten grad legge vekt på utbyggingens omfang, og kan derfor slå 
uheldig ut. Dette kan illustreres ved at utbygger må sette av større beløp ved konsentrert 
småhusbebyggelse i motsetning til enebolig bebyggelse, selv om de prosjekterte kostnadene 
er de samme. 

Siden utbyggingsavtalen inngås for å få gjennomført vedtatte arealplaner, er det i 
kommunens interesse at også utbygger får en rimelig avtale som ikke er til unødvendig 
hinder for utbygger. 

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at planteknisk utvalg godkjenner mal for utbyggingsavtaler som 
vedlagt.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne sak.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen i denne saken.

~ o ~

Alternative løsninger:
Eventuelle endringer i malen for utbyggingsavtalen.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Mal for utbyggingsavtaler _rev_2012

Parter i saken:
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UTBYGGINGSAVTALE

1.0 PARTENE

1.1 Mellom ___________________, heretter kalt tiltakshaver, og Eigersund kommune er 
det inngått følgende avtale om utbygging på ___________, del av gnr. __, bnr. __, i 
henhold til gjeldende reguleringsplan for gnr. __, bnr. __, __________ i Eigersund 
kommune, godkjent ________.

Utbyggingsavtalen omfatter ___________________________________

Tiltakshaver har plikt til å innhente nødvendige rettigheter der utbyggingen berører 
private eiendommer utenom det regulerte området med hensyn til f.eks. vann- og 
avløpsanlegg. Rettighetene må innhentes og dokumenteres før utbygging påbegynnes.

2.0 GEOGRAFISK AVGRENSING

2.1 Avtalen omfatter areal definert under pkt. 1.1 under henvisning til reguleringsplan 
godkjent ________, med tilhørende bestemmelser.

Oppdeling/fradelinger/grensejusteringer skjer i sin helhet i samsvar med godkjent 
plan.
Før utbygging finner sted skal tiltakshaver sikre alle grensepunkter for 
eiendomsgrenser innenfor reguleringsområdet som berøres av utbyggingen.
  

3.0 PLANLEGGING OG OPPARBEIDELSE

3.1 Tiltakshaver er ansvarlig for at feltene opparbeides i samsvar med godkjent 
reguleringsplan med reguleringsbestemmelser, og i samsvar med godkjente planer for 
teknisk anlegg, lekeplasser m.v. Utarbeidelse av samtlige planer er tiltakshavers ansvar 
og skal gjøres for tiltakshavers kostnad.

Det skal utarbeids tekniske planer for:
- Veier - herunder felles avkjørsel, felles parkeringsplass, felles kjørevei 
- Vann - og avløpsledninger. 
- Kabelanlegg – inkl. koblingsbokser, trafoer, kabeltraseer og gatelys. 
- Skilt – omfattende veinavnskilt og trafikkskilt.
- Lekeplasser. 
- Stikningsdata.

De tekniske planene skal angi hovedanlegg som senere skal overtas av kommunen 
samt private fellesledninger, stikkledninger etc.
Tekniske planer skal være godkjent av kommunen før tiltak iverksettes. 

3.2       Tiltakshaver står ansvarlig for ferdigstillelse/montering av tekniske anlegg beskrevet    
            under pkt.3.1. Alle veier innenfor feltet skal asfalteres. 
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3.3       Stup, skråninger m.v. i boligfeltene skal sikres av tiltakshaver.    
Dersom det er aktuelt i utbyggingen, skal det foreligge en geoteknisk rapport samt 
planer for sikring. Sikringen må være utført før feltet tas i bruk.

3.4 Fellesareal/lekeplasser skal stå ferdig senest ved innflytting av den første boligen.

3.5 Gatelys skal monteres og bekostes av tiltakshaver. Gatelys skal monteres på alle veier 
som er med i denne plan. Tiltakshaver fremlegger planer for dette.

4.0 OVERTAGELSE AV ANLEGG/AREAL

4.1 Kommunal overtagelse av anlegg skal godkjennes av kommunen. Overtagelse skjer i 
samsvar med kommunens vilkår og forskrift for slike anlegg.   
Tekniske anlegg skal prosjekteres og utføres i henhold til Norsk VA-norm og 
Sanitærreglementet. Eventuelle avvik fra normene/forskriftene må avtales.  

           Det kan ikke gis brukstillatelse og/eller ferdigattest for tekniske anlegg før kommunen      
           har overtatt disse.            
           
4.2 Kommunal overtagelse av tekniske anlegg i samsvar med pkt. 4.1 skjer når disse er    

ferdig opparbeidet i henhold til tekniske planer (jfr. pkt. 3.1) slik kommunen har 
godkjent planene. 
Vedlikehold av kommunale tekniske anlegg, som skal overtas av kommunen, må 
besørges av utbygger inntil anleggene blir overtatt.
Heftelser/avtaler om kommunens rett til drift og vedlikehold av teknisk anlegg som 
overtas av kommunen, besørges av tiltakshaver. 

4.3 Vann- og avløpsledninger som skal overtas til kommunalt vedlikehold skal trykk- og    
tetthetsprøves etter retningslinjer i Norsk VA-norm.  Avløpsledninger skal inspiseres 
med kamerakjøring og en inspeksjonsrapport skal overleveres kommunen. 

4.4 Når friområder og tekniske anlegg, som kommunen skal overta, er ferdig 
opparbeidet/ferdigstilt og godkjent, overtar kommunen disse til sin eiendom og til 
vedlikehold uten vederlag.  (jfr. plan- og bygningsloven § 18-1).

4.5 Anlegg nevnt under pkt. 3.1 skal innmåles av utbygger. Innmålingen skjer etter 
gjeldende normer og standard i Euref 89, og leveres kommunen på SOSI-format.
Innmålingsdata leveres digitalt med overdragelse av tekniske anlegg som skal eies og 
driftes av kommunen. 

4.6 Drift og vedlikehold av fellesområder/felles lekeplasser overlates til lokal velforening.
Bestemmelse om dette skal inntas i kontrakter/ skjøtene til den enkelte tomtekjøper på 
området.  

                                                                                                                                             
4.7 Kommunen har ikke innregistert refusjonskrav for arbeider/anlegg som har betydning 

for reguleringsområdet.  Evt. krav som tredjepart måtte ha i denne sammenheng, blir et 
forhold mellom denne og tiltakshaver/grunneiere. 
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4.8 Overskjøtingen av grunn som er regulert til offentlig areal, skal skje samtidig med at 
kommunen overtar de tekniske anlegg, jfr. pkt. 4.4.                                        
Rettigheter som nevnt under avtalens punkt 1.1 skal overskjøtes kommunen, dersom 
rettighetene omfatter areal og anlegg som skal eies og driftes av kommunen. 
Tiltakshaver har ansvar for at overskjøtingen til kommunen blir gjort og skal dekke 
kostnader for dette. 

4.9 Som forutsetning for kommunal overtakelse, skal kommunen for reklamasjonstiden 
som er tre år regnet fra dato for overtakelse, ha mottatt bankgaranti fra utbygger for 
den del av utbyggingen som skal overtas av kommunen. Garantien størrelse settes til:

1. år: 3 % av opparbeidelseskostnadene.
2. år: 3 % av opparbeidelseskostnadene.
3. år  3 % av opparbeidelseskostnadene.

   
    

5.0 UTBYGGINGSTAKT

5.1 Utbyggingen skal skje i samsvar med utbyggingstakten/rekkefølgebestemmelsene i 
reguleringsplanen.

6.0 BYGGELEDELSE

6.1 Tiltakshaver er ansvarlig for byggeledelsen. Kommunens skal holdes orientert om 
arbeidet og kan delta på byggemøter om ønskelig. Det føres referat fra byggemøtene 
vedr. tekniske anlegg som kommunen skal overta. Tiltakshaver innkaller til 
byggemøter.

7.0 ANDRE BESTEMMELSER

7.1 Alle tomtekjøperne skal forelegges denne avtale.

7.2 Dersom tiltakshaver overdrar til tredjepart hele eller deler av arealet som denne avtale 
omfatter og som skal bygges ut, skal tiltakshaver transportere denne avtale til 
tredjepart. Tredjepart må da forplikte seg til å stå ansvarlig for de forpliktelser som i 
henhold til denne avtalen påligger tiltakshaver.

7.3 Eventuell tvist mellom tiltakshaver og kommunen i forståelse av denne avtale avgjøres 
ved voldgift etter tvistemålslovens bestemmelser.

7.4 Denne avtale er utferdiget i 2-to eksemplarer hvor hver av partene har en hver.

Egersund .........................2012

Tiltakshaver              Eigersund kommune             

Firma ……………………………………

Foretaksnr. ................................................          Foretaksnr.………………………………….

Underskrift……………………………….          Underskrift av Ordfører………………........
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Journalpostløpenr.:
12/2585

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
029/12 Planteknisk utvalg 07.02.2012

Søknad om konsesjon til erverv av gnr. 59 bnr. 1 som 
tilleggsjord til egen gård  gnr. 59 bnr. 2 og 4 - Leif Eirik 
Skåra og Marianne Netland Skåra
  

Sammendrag:
Leif Eirik Skåra og Marianne Netland Skåra søker om konsesjon for overtakelse av 
landbrukseiendommen gnr./bnr. 59/1 i Eigersund som tilleggsjord til egen gård, gnr./bnr. 59/2 
og 4, i Eigersund  for kr. 3.000.000. Selger er Arnfinn Hadland, Asta Skogen og Sigrid 
Hadland.

Saksgang:
Saken avgjøres av Planteknisk utvalg. 

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg  gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Leif Eirik Skåra og 
Marianne Netland Skåra konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 59/1 i Sokndal til en avtalt pris av 
kroner kr. 3.000.000.

Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven: 
Gnr./bnr. 59/1 må  legges til og drives sammen med driftsenheten gnr./bnr. 59/2 og 4 i 
Eigersund på en landbruksmessig forsvarlig måte. 

Dette med følgende begrunnelse: Kjøpet gir en svært god driftsmessig løsning for 
landbruket,  og prisen er akseptabel i henhold til §9 i konsesjonsloven. 

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Leif Eirik Skåra og Marianne Netland Skåra søker om konsesjon for overtakelse av 
landbrukseiendommen gnr./bnr. 59/1 i Eigersund som tilleggsjord til egen gård, gnr./bnr. 59/2 
og 4 i Eigersund for kr. 3.000.000. Selgere er Arnfinn Hadland, Asta Skogen og Sigrid 
Hadland, som eier en ideell 1/3-del hver.  

Formålet med ervervet er kjøp av tilleggsjord og tradisjonell landbruksdrift og bortleie av 
areal til Golf klubben. Leif Eirik Skåra og Marianne Netland Skåra eier fra før driftsenheten 
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gnr./bnr. 59/2 og 4 i Eigersund. Leif Eirik Skåra eier en ideell 31/100 –del av driftsenheten, 
mens  Marianne Netland Skåra eier en ideell 69/100-del. Gnr./bnr. 59/2 ble lagt som 
tilleggsjord til gnr./bnr. 59/4 i 2001. 

Konsesjonseiendommen grenser inntil gnr./bnr. 59/2 og 4. Leif Eirik Skåra og Marianne 
Netland Skåra står også som hjemmelshavere (bortfestere) av festetomtene gnr./bnr. 59/18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 og 32 i Eigersund som er tilknyttet gnr./bnr. 
59/4. Dette sikrer årlige inntekter til bruket gnr./bnr. 59/4.   

Konsesjonseiendommen  gnr./bnr. 59/1 har  ca. 45,3 dekar fulldyrket jord, ca. 77,9 dekar 
innmarksbeite, 64,2 dekar produktiv skog og ca. 463,7 dekar annet areal.
På gnr./bnr. 59/1 er det følgende bygninger: våningshus på 82 m2 fra 1850  i dårlig stand, 
driftsbygning på 226 m2 fra 1952 i dårlig stand,  garasje på 21 m2 fra 1965 i dårlig stand og 
hønehus på 40 m2 fra 1955 i dårlig stand.  Jordbruksarealet på gården gnr./bnr. 59/1 blir i 
dag leid bort til Leif Eirik Skåra og Marianne Netland Skåra og til Hans Petter Helland.  Hans 
Petter Helland leier 25 dekar fulldyrket jord og 25 dekar innmarksbeite, mens Leif Eirik Skåra 
og Marianne Netland Skåra leier resten av jordbruksarealet.  

Driftsenheten gnr./bnr. gnr./bnr. 59/2 og 4 har ca. 60,6 dekar fulldyrket jord, ca. 115,9 dekar 
innmarksbeite,  ca. 28,4 dekar med produktiv skog og ca. 662,5 dekar annet areal.  Det leies 
i tillegg 20 dekar fulldyrket jord og 78 dekar innmarksbeite av gnr./bnr. 59/1. Drift på gården 
er storfe, sau og pelsdyr. Ved søknad om produksjonstilskudd registreringsdato 01.01.2012 
ble det oppført 100 minktisper, 88 revetisper, 6 ammekyr, 9 øvrige storfe, 57 voksne sau 
over 1 år og 24 sauer under 1 år.  

Saksbehandlers vurderinger:
Statens forkjøpsrett ble opphevet ved lov av 4. mai 2001. Kommunen skal ikke lenger 
automatisk undersøke om det er interesse for eiendommen som tilleggsjord når 
konsesjonseiendommen gjelder landbrukseiendom. Ingen naboer har fått melding om 
omsøkte konsesjonssak av landbrukskontoret, da kjøpet gir en svært god 
bruksrasjonalisering. 

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. Søkeren og 
hennes formål med ervervet er utgangspunkt for vurderingen, og avgjørelsen av 
konsesjonsspørsmålet må derfor knyttes til dette. Formålet med ervervet er å drive 
konsesjonseiendommen gnr./bnr. 59/1 som tilleggsjord til egen driftsenhet gnr./bnr. 59/2 og 
4 i Eigersund. Noe av arealet er også leid bort til Golfklubben. 

Konsesjonssøker er skikket til å drive eiendommen.  Leif Eirik Skåra og Marianne Netland 
Skåra har kun eid eiendommen gnr./bnr. 59/2 og 4 siden 2. mars 2009, men de har drevet 
driftsenheten i flere tiår sammen med Anne Sofie Netland, mor til Marianne Netland Skåra.     

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. Fastsetting av høyeste pris som kan godkjennes ved søknad om 
konsesjon bestemmes av bruksverdien for landbruksarealene og nedskrevet kostnadsverdi 
for bygningene med evt. fradrag for retter som hviler på bygningene. 

Kjøpesum for landbrukseiendommen er kr. 3.000.000.

Verdivurdering
gnr./bnr. 59/1:
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45,3 dekar fulldyrket jord kr. 407 700

77,9 dekar innmarksbeite 467 400

64,2 dekar produktiv skog 64 200

463,7 dekar annet areal. 46 370

Areal til utleie (golf): 1 071 429

Våningshus 370 000

Driftsbygning 250 000

Garasje, hønsehus og mellombygg 40 000

Boverdi 400 000

Totalt 3 117 099

  
En finner at kjøpesummen er forsvarlig i henhold til § 9 i konsesjonsloven.  

Etter en samlet vurdering anbefaler en at det gis konsesjon som omsøkt. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken. 

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

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg  avslår etter konsesjonsloven av 28. november 2003 søknad fra Leif Eirik 
Skåra og Marianne Netland Skåra om konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 59/1 i Eigersund til en 
avtalt pris av kroner 3.000.000.  Dette med følgende begrunnelse: Prisen er ikke 
landbruksmessig forsvarlig. 

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
208428 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr. 59 bnr. 1
208429 Konsesjonssøknad - Leif Eirik Skåra
208430 Konsesjonssøknad - Marianne Netland Skåra
208431 Kjøpekontrakt
208432 Landbrukstakst
210814 Gårdskart gnr. 59 bnr. 2 og 4
210812 Gårdskart gnr. 59 bnr. 1

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel
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1 I 29.12.2011
Sørensen & Skjefrås DA 
Advokatene Stokkeland

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 
- gnr. 59 bnr. 1

2 I 29.12.2011
Sørensen & Skjefrås DA 
Advokatene Stokkeland

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 
- gnr. 59 bnr. 1

4 X 23.01.2012 Gårdskart gnr. 59 bnr. 1
5 X 23.01.2012 Gårdskart gnr. 59 bnr. 2 og 4

Parter i saken:
            

Advokat Lars Martin 
Ramsland

Postboks 264 4379 EGERSUND







































































Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 24.01.2012
Arkiv: :FE-210
Arkivsaksnr.:
10/89
Journalpostløpenr.:
12/2131

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

Sentraladministrasjonen
Seksjon økonomi
Åshild Bakken
Økonomirådgiver
51 46 81 93
aashild.bakken@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
030/12 Planteknisk utvalg 07.02.2012

Detaljbudsjett miljøavdelingen 2012
  

Sammendrag:
Saken gjelder Miljøavdelings detaljbudsjett for 2012, basert på budsjettvedtak i 
Kommunestyret den 19. desember 2011.

Rammene til avdelingen er stramme som følge av tidligere års reduksjoner. Oppgavene som 
avdelingen skal løse blir flere, og større krav settes til arbeid av administrativ art. Dette i 
kombinasjon med kutt i stillingshjemler og et stort rekrutteringsproblem til tekniske stillinger, 
setter miljøavdelingen i en presset situasjon. Kommunalsjef for tekniske tjenester har vært 
ubesatt i over ett år, med dobbel stilling for byggeleder/konstituert kommunalsjef. 
Veiseksjonen mangler veiingeniør og leder av naturforvaltningen. Brann mangler folk i 
forebyggende avdeling. Det arbeides så godt det er mulig i avdelingen innenfor vedtatte 
rammer. Prioriteringer mellom tiltak foretas av seksjonslederne i samråd med kommunalsjef 
for tekniske tjenester. 

Saksgang:
Behandles og avgjøres av Planteknisk utvalg. Kommunestyret vedtar avdelingen sin ramme, 
men utvalget kan endre på poster. Det innebærer å flytte midler innenfor avdelingens 
rammer. 

Rådmannens forslag til vedtak 24.01.2012:
1. Planteknisk utvalg vedtar fremlagt detaljbudsjett for 2012.
2. Et eventuelt mindreforbruk på ansvar 6777 Vintervedlikehold settes av til disponering 

i år med høyere utgifter.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Detaljbudsjettet 2012 for miljøavdelingen er ikke separat behandlet tidligere. Imidlertid er 
budsjettet for avdelingen en del av den administrative og politiske budsjettprosessen, hvor 
kommunestyret har lagt klare føringer i fastsettelsen av den økonomiske rammen.
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Andre opplysninger / fakta i saken:

Økonomisk oversikt avdelingen – økonomisk ramme:

Avdelingen har følgende økonomiske hovedpunkter:

Budsjett 2012 Budsjett 2011 Endring 2012 - 2011
Brutto driftsutgifter 148 179 000 143 260 000 4 919 000

Inntekter -82 163 000 -78 575 000 -3 588 000

Netto ramme 66 016 000 64 685 000 1 331 000

Årsaken til endringer i budsjettene mellom 2012 og 2011 henger sammen med flere forhold, 
der en peker spesielt på følgende:

1. Det er tilført 1 million kroner til veivedlikehold og 1 million kroner til 
prisvekstkompensasjon.

2. Budsjett for husleieinntekt fra kommunale boliger er oppjustert med 2 millioner.
3. Lønnsbudsjettet er økt med 0,5 millioner kroner.
4. Inntekten fra parkeringsvaktordningen er tatt bort.
5. Det er lagt inn 250.000,- kroner til energieffektivisering i kommende år.

Økonomisk oversikt avdelingen – fordeling på økonomiske hovedposter:
Tabellen under viser hvordan inntekter og utgifter er fordelt mellom hovedpostene i 
budsjettet. Regnskapet for 2011 er i skrivende stund ikke sluttført eller revidert, slik at 
regnskapet for 2010 er det siste godkjente regnskapet. Resultatet i 2010 viste et overforbruk 
på 4,6 millioner kroner. Det store overforbruket skyldes særlig vedlikehold av veier og 
uteområder. En mildere vinter i 2011 tyder foreløpig på et bedre resultat i 2011.

Budsjett Budsjett Endring

Brutto driftsutgifter 2012 2011 2012-2011
  10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 67.289.000 63.892.000 3.397.000
  11 KJØP AV VARER OG TJ. SOM INNGÅR I PRODUKSJONEN 53.430.000 49.331.000 4.099.000
  13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJENESTEPROD 19.873.000 18.615.000 1.258.000
  14 OVERFØRINGSUTGIFTER 7.277.000 8.408.000 -1.131.000
  15 FINANSUTGIFTER 310.000 3.014.000 -2.704.000
Sum utgifter 148.179.000 143.260.000 4.919.000

Inntekter
  16 SALGSINNTEKTER -74.669.000 -70.765.000 -3.904.000
  17 REFUSJONER -7.373.000 -7.710.000 337.000
  18 OVERFØRINGSINNTEKTER -100.000 -100.000 0
  19 FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER -21.000 0 -21.000
Sum inntekter -82.163.000 -78.575.000 -3.588.000

T O T A L T 66.016.000 64.685.000 1.331.000
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Saksbehandlers vurderinger:
Detaljbudsjettet for 2012 – inkludert de endringer som ble vedtatt i kommunestyrets møte 
19.12.2011 – er lagt ved. Tabellen nedenfor, med kommentarer, viser kommunestyrets 
endringer:
Drift – inkl. vedtatte 
endringer Side Ansvar Konto Beløp Kommentarer

Lønnsendringer Div Div 10xxx 498 Lønnsforhandlinger i 2011.

Økt husleie 6 6310 16300 -2000
Økt fokus på indeksregulering og justering 
av budsjett ift faktisk inntekter.

Drift av nye brakker Husabø u-
skole 4 6310 10100 50 Økte renholdsutgifter.

Parkeringsgebyrinntekt faller ut 10 6510 16207 225 Parkeringsordning ikke avklart.

Reelle driftsutgifter vei 19/21 6770/6777 Div 1000 Tidligere merforbruk.

Div prisreguleringer Div Div Div 1000 Kommentert på den enkelte fordeling.

Grøne Bråden skole forst. avd 5 6310 Div 120 Utvidet avd, større arealer.

Hellvik barnehage tilbygg 5 6310 Div 45
Foreløpig leie av lokaler, etter hvert 
nybygg/større arealer.

Steingården 
luftbehandlingsanlegg 7 6311 11800 25 Økte energikostnader.
Driftsmessige konsekvenser 
forsterket avd. GB skole 7 6311 11800 70 Økte energikostnader.

Energiutgifter –10 % 6 6310 12703 250
Midler satt av til vurdering av 
energieffektivisering i kommende år.

Brukerbetaling Div Div 16207 -50 Økte avgifter 5 % der det er mulig.
Flytte stilling mellom miljø og 
sentraladmin. 4 6310 10xxx -175 Administrativ stilling.

Samlet ramme avd. 66 016
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner i tabellen.

Kommentarer knyttet til gitte enkelt forhold

Tabellen nedenfor, med kommentarer, viser vesentlige poster og/eller endringer:

Drift - Vedtatte endringer Side Ansvar Konto Beløp Kommentarer

Midlertidig, avsluttet prosjekt 2 6001 Div 0 Parkeringsplass til Vannbassengene

Midlertidig, avsluttet prosjekt 2 6004 Div 0 Statlige tiltaksmidler ifm finanskrisen

Lønn byggeleder 2 6100 10100/16900 501
Deler av byggeleders lønn fordeles på 
investeringsprosjekter. 

Lønn kommunalsjef teknisk 2 6100 10100 700
Kommunalsjefstillingen vakant hele 2011, 
lønnsmidlene innspart.

Fellesutgifter base på Tengs 2 6110 11703/13500 625 Fordeles ved årets slutt.
Fellesutgifter miljøavd., inkl 
husleie for Lerviksgården 3 6120 Div 2039 Fordeles ved årets slutt.
Byggesak kjøper tjenester fra 
seksjon oppmåling 4 6210 11209 300

Kjøp av tjenesten må synliggjøres når 
byggesak skal være 100 % selvfinansiert.

Tilleggsytelser og 
støttefunksjoner ifm selvkost på 
byggesak. 4 6210 13507 200

Foreløpig anslag, endelig beregning av 
selvkost vil bli foretatt.

Energiutgiftene til bygg og 
eiendom er synliggjort på eget 
ansvar 6311. 5/7 6310/6311 11800-11803 13529

Politisk vedtatt at evt mindreforbruk skal 
settes på energifond, da energiutgiftene 
svinger fra år til år.
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Av 1 mill. i prisvekstkomp., er 
400’ avsatt til 
bygningsvedlikehold. 6 6310 12310 700

Ytterligere 300’ er omdisponert fra andre 
kontoer.

Midler er omdisponert mellom 
vedlikehold knyttet til service 
og vedlikehold knyttet til kjøp 
av materialer. 6 6310 12410/12500 560

En økende grad av automatisering krever 
større budsjett til serviceavtaler. Kontoene 
12310, 12410 og 12500 er samlepotter for 
vedlikeholdsutgifter.

Reell budsjettering av moms 6 6310 14290 640 Moms underbudsjettert.
Strømbetaling fra husleietakere 
ble økt midlertidig i 2011. 7 6310 17702 -420 Kald vinter og dyr strøm.
Økte energimidler tilført ifm 
økonomirapport i 2011. 7 6311 1180x 1900 Ekstrabevilgning pga kald vinter.
Oppmåling etter matrikkelen 
100 % selvkost. 8 6413 Div 0 Omfordelinger innenfor ansvaret.
Husstikking er en tjeneste som 
tilbys på linje med private. 8 6414 Div 0 Skal i praksis være selvfinansiert.
Ekstrabevilgning 
brannutrykning ifm 
økonomirapport i 2011. 9 6510 10401 -150

Stor aktivitet i 2011, nedjustert til normalt 
nivå i 2012. 

Vakante stillinger på 
forebyggende avdeling. 10 6511 10100 490 Innsparte lønnsmidler i 2011.
Økte vedlikeholdsutgifter 
bilpark, egen bilmekaniker 
pensjonert. 13 6610 11705 100 Fordeler fra 1 mill til prisvekstkomp.
Eigerøy fyr og Maurholen er 
prosjekter som tidligere hadde 
egne ansvar. 15 6715/6716 Div. 0 Avsluttede driftsprosjekter.
”Veiarbeider” flyttet til korrekt 
ansvar vei 6770. 15 6720 10xxx -464

Intern flytting av personell innenfor vei og 
park.

Av 1 mill. i prisvekstkomp., er 
500’ avsatt til park/utemiljø. 16 6720 12300 500 Se notat fra vei- og utemiljøsjefen.
Overflytting av stilling og 
inntekt for lastebilsjåfør til 
maskinparken. 16/21 6720/6776 16900 -458

Samler personell og maskiner som leies ut 
i maskinparken 6776. ”Overskudd” går til 
finanskostnader for maskinene.

Båtplassinntekter redusert ifm 
økonomirapport i 2011. 17 6740 16206 -380 Midlertidig justering i 2011.
Kostnader for vinter-
vedlikehold (inkl variable 
lønnstillegg) overført eget 
ansvar 6777. 19/21 6770/6777 12302/Div 1638

Synliggjør vintervedlikehold. Se tekst 
under vedrørende ”veifond”.

Overtid vei tilført ekstra midler 
ifm økonomirapport i 2011. 19 6770 10400 400

Grunnet mye brøyteovertid. Nedjustert til 
normalt nivå i 2012. 

Reelt budsjett dieselutgifter. 19 6770 11703 302 Fordeling veimillion/omdisponering.
Vedlikehold/service biler og 
maskiner. 19 6770 11705 156 Fordeling veimillion/omdisponering.

Vedlikehold generelt vei. 19 6770 12300 236 Fordeling veimillion/omdisponering.
Renovasjonstjenester; tømming 
av sandfangkummer. 19 6770 13500 284 Fordeling veimillion/omdisponering.

Salg av tjenester (personell) til 
investeringsprosjekter. 20 6770 16900 -634

Skyldes manglende lønnsmidler pga 
tidligere intern flytting av personell fra 
VA.

Vann og avløp (VA) er 
selvkostområder, der gebyrer 
skal dekke reelle drifts- og 
investeringskostnader. 21-24 6820/6830 Div. 0

Omdisponeringer innenfor 
selvkostområdet foretatt. Bevilget 
driftsmidler til bl.a. lovpålagt 
resipientanalyse og akkreditering, samt 
økte utgifter til nye vann- og renseanlegg.

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner i tabellen.
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Driftsreduksjoner ved avdelingen
Det er ikke vedtatt særskilte reduksjoner innenfor miljøavdelingen i 2012. Avdelingen har 
over flere år hatt store overskridelser, og har i 2012 blitt tilført en del midler knyttet spesielt til 
veivedlikehold. Det er særlig snøbrøyting og strøing som er en meget uforutsigbar 
utgiftspost, og som kan gi store utslag ved snø og glatte forhold. Samtidig er trafikksikkerhet 
et prioritert område. Det ønskelig fra seksjonens side at det opprettes et ”veifond” som kan 
utjevne svingningene i utgifter til vintervedlikehold mellom de ulike år. I praksis betyr det å 
sette av et evt mindreforbruk på ansvar 6777, til bruk ved evt overforbruk et annet år med 
streng kulde.

Avdelingen er tilført midler til kompensasjon for prisstigning, noe som ikke har vært gjort på 
flere år. Disse er foreslått fordelt med 500’ til park, 400’ til bygningsvedlikehold og 100’ til 
transportavdelingen.

For vedlikeholdsutgifter knyttet til bygg og eiendommer, vises det til tidligere 
økonomirapporter og rådmannens budsjettforslag høsten 2011.

Vedlagt saken er et notat fra vei- og utemiljøsjefen vedrørende prioriteringer innenfor park og 
grøntarealer.

Generelt må det påpekes at avdelingen sliter med stramme økonomiske rammer og lav 
bemanning. Når det i tillegg er vanskelig å rekruttere til ledige stillinger innen teknisk sektor, 
vil det påvirke effektiviteten i seksjoner som må ivareta flere oppgaver enn de i 
utgangspunktet er tiltenkt. Lovpålagte og presserende oppgaver blir prioritert.

Økning i avdelingsvise inntekter
I kommunestyrets verbalvedtak (punkt 26) skal inntekter/avgifter som ikke blir justert/endret 
gjennom andre reguleringer justeres i den grad det er mulig med 5 %. For miljøavdelingen
kan dette være aktuelt for utleie av kommunale haller og bygg. En egen sak kommer til 
politisk behandling. Husleiesatser reguleres iht. husleieloven. For øvrige er mange av 
avdelingens inntekter basert på gebyrer som er regulert gjennom selvkost.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår av saken.

Oppgitte tall er i hele kroner og tar utgangspunkt i kommunestyrets budsjettvedtak av 
19.12.2011 – for budsjettåret 2012.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Brutto driftsutgifter 148 179 000 147 261 000 146 466 000
Inntekter -82 163 000 -82 170 000 -82 180 000
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Sum (økonomisk ramme) 66 016 000 65 091 000 64 286 000

En påpeker at detaljbudsjettet er utarbeidet etter vedtatte nettorammer. 

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Omtales ikke i denne sak. Investeringene er satt av 
kommunestyret og går på det enkelte prosjekt.

- - -

Sum - - -

~ o ~

Alternative løsninger:
Foreta endringer i fremlagt forslag. Økning på én post må resultere i en reduksjon på en 
annen post.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
211144 Rammeark miljøavdelingen drift 2012.xls
211146 Notat vedr ansvar 6720 Fra utemiljøsjefen.doc
211148 Detaljbudsjett 2012.doc

Vedlegg 1 – Vedtatt rammeark for miljøavdelingen
Vedlegg 2 - Forslag til detaljbudsjett for miljøavdelingen 2012

Parter i saken:



Miljøavdelingen Budsjett og økonomiplan

Vedtatte Økonomiplan
endringer Budsjett

Drift - endringer Ansvar 2011 2012 2013
Nettobudsjett 62 875 64 498 64 498

Fratrekk engangsforhold 2011 905 460 460

Varige rammeendringer:

Lønnsendringer Diverse 2 128 498 518

Økt husleie 6310 -2 000 -2 000

Drift av nye brakker Husabø 6310 50 50

Tap på krav (husleie) 6310 100

Parkeringsgebyrinntekt faller ut 6510 225 225

Reele driftsutgifter vei (tidl. Merforbruk) 6770 1 000 1 000

Vedlikehold veier/bygg 6310/6770 800

Div. prisreguleringer Diverse 1 000 1 000

Nye lokaler til Sivilforsvaret 6310 35

Branntekniske vurderinger, lovpålagt 6310 -200

Grøne Bråden skole - forsterket avd. 6310 50 120 120

Hellvik barnehage - tilbygg 6310 150 45 45

Rundevoll skole-renhold/drift nybygg 6310 580

Steingården - luftbehandlingsanlegg 6310 25 25 25

Ventilasjonsanlegg Kulturhus 6310 -90

Driftsmessige konsekv. utvidet ATO 6310 90 70 70

Programvarelisenser 6415 60

Renovasjonsutgifter 6770 50

F3 - økt leie båthus og plasser 6740 -340

Økt husleie 6310 -400

Energiutgifter -10% Diverse 250 -1 500

Brukerbetaling Diverse -50 -55

Økte inntekter byggesak 6210 -600

Økte billettinntekter Svømmehallen 6310 -250

Økte inntekter idrettshallen på Bakkebø 6310 -50

Flytte pensjonsmidler fra kap. 7 Diverse 475

Flytte stilling mellom Miljø og Sent.adm 6100 -130 -175 -175

DTP2010 - Renholderstilling 6310 -25

DTP2010 - Fagarbeiderst. Utemiljø 6770 -230

DTP2010 - Kasernert brannvakt/park 6510 -150

DTP2010 - Red. innkjøp 6100 -90
Sum varige rammeendringer 1 178

Tidsbegrensede rammeendringer:



Kommunalsjef Teknisk halvårsvirkning -400

IBO - flytting mellom Miljø og HO 6310 -150

Utgifter midlertidig barnehage Brunnmyra 6310 90
Sum tidsbegrensede rammeendringer -460

Samlet ramme avd. 64 498 66 016 65 091



Budsjett og økonomiplan

Økonomiplan

2014 2015
64 498 64 498

460 460

518 518

-2 000 -2 000

50 50

100 100

225 225

1 000 1 000

1 000 1 000

120 120

45 45

25 25

-90 -90

70 70

-1 500 -1 500

-60 -65

-175 -175



64 286 64 281



ANSVAR 6720 PARKER, SENTRUM OG NÆROMRÅDER

ANSVARSOMRÅDER: 
Drift og forvaltning av parker, bymiljø, tettstednære grøntområder, lekeplasser, grønt- og 
lekeområder tilknyttet kommunale skoler og barnehager, grøntareal knyttet til kommunale bygg og 
boliger, byteltet etc. I tillegg stilles mannskap til disposisjon under større arrangement i byen; 
festivaler, Julebyen, Fiskeriets dag osv. 

STILLINGSHJEMLER: 
4 stk. 100 % fagarbeiderstillinger, et funksjonstillegg (formann) og 50 % vei- og utemiljøsjef
(administrativ). To av fagarbeiderstillingene har hver ca 50 % annet arbeid. Reelt sitter vi da igjen 
med en samlet arbeidskapasitet tilsvarende 3 stk 100 % stillinger til drift. 

RESULTATENHETENS HOVEDUTFORDRINGER:

 Stort etterslep av nedslitte, overgrodde og utdaterte lekeplasser krever store arbeidsressurser 
som skulle vært benyttet til kontroll og mindre utbedringer på alle lekearealene. Lave 
investeringsbudsjett medfører at tjenesten ikke kan kjøpes fra private. Denne situasjonen 
forsterkes for hvert år som går.

 Andre, ikke lovpålagte oppgaver, går på bekostning av lovpålagte oppgaver. En kan for eksempel 
nevne Byteltet og Julebyen, samt at Blomsterbyen Egersund som er relativt nye tiltak. Summen 
av denne type tiltak bidrar til å forsterke etterslepet av seksjonens primæroppgaver når de ikke 
kompenseres med budsjettmidler og arbeidsressurser.

 Lave driftsbudsjett gir minimale muligheter for å dekke kostnader til uforutsette tiltak og 
hendelser, uten at det medfører budsjettoverskridelser.

 Tilfeldig nedbemanning som følge av sparetiltak de siste 10-12 årene, kombinert med en jevn 
økning av driftsoppgaver resulterer i at vi ikke er i stand til å drifte alle ansvarsområdene. Det 
betyr at det årlig skjer et forfall som en gang i fremtiden må hentes inn igjen. 

BUDSJETTINNSPILL 2012
Det er et stort avvik mellom årlig driftsbudsjett og reelle driftsutgifter. Basert på tidligere års 
overforbruk ble det spilt inn et behov på kr 1.050.000,-, slik at budsjettet skulle stå mer i forhold til 
de reelle driftsutgiftene. Det ble videre spilt inn behov for 2 nye stillinger for å kompensere for 
tidligere nedbemanning og nye driftsoppgaver.

I forslag til driftsbudsjettet som her foreligger er det fra posten diverse prisreguleringer fordelt kr 
500.000,- til styrking av dette ansvaret. Det ble imidlertid ikke kompensert for nye stillinger. Samlet 
sett medfører dette at vi er nødt til å foreta merkbare reduksjoner i tjenestetilbudet. 

FORSLAG TIL KUTT I TJENESTETILBUDET
Med dagens økonomi og bemanning foreslås følgende midlertidige kutt i tjenestetilbudet de 
kommende årene:

 Sommerblomstene i byen, ampler og urner, avvikles. Dette er et samarbeid mellom 
Sentrumsforeningen, Hageselskapet og Eigersund kommune. Kommunen bekoster de store 
bakkeurnene og forestår vanning. Vanning krever 2-3 dagsverk per uke i sommerhalvåret. Pga. 
gjødselvann må en vanne selv om det er perioder med nedbør. Frigivelse av arbeidsressurser
benyttes til drift og vedlikehold av lekeplasser.



 Vår-, sommer- og høstblomstene i sentrum avvikles fra og med 2013. Dette er blomster som 
plantes i rabatter og bed. Det foreslås at bedene gis gressdekke. Kostnader til blomster i sentrum 
var i 2011 mellom kr 80.000,- og kr 100.000,-. I tillegg krever dette forholdsvis store 
arbeidsressurser som kan benyttes til å utbedre lekeplassene.

 På grunn av lav bemanning er ikke ansvar 6720 i stand til å skjøtte alle grøntanlegg knyttet til 
offentlige bygg. De områdene som vil bli prioritert er grøntanlegg knyttet til skoler og 
barnehager. Områder som vil bli nedprioritert er for eksempel HVPU-boliger, Årstadtunet, 
Damgård eldresenter, Helleland gamleheim (Ramsland), Marka og Klokkergården.

Foruten disse kuttene er vi nødt til å foreta en rekke mindre kutt fordelt på hele ansvarsområdet. 
Dette vil bl.a. gi redusert service og et noe dårligere vedlikehold i sentrum. 

Jone Chr. Omdal, vei og utemiljøsjef, 24.01.12
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Buds(end) Buds(end) Regnskap
2012 2011 2010

Ansvar: 6001 PARKERINGSPLASSER VED VESHOVDA
    10100 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 0 0 8.250
    10500 ANNEN LØNN (STØTTEKONT., LÆRLINGER M.V.) 0 0 18.375
    12300 VEDLIKEHOLD GENERELT 0 0 26.924
    12302 VEDLIKEHOLD VEIER (SOMMER) 0 0 19.120
    14290 BETALT MOMS DRIFT 0 0 11.511
  Sum utgifter 0 0 84.180

    19400 BRUK AV ANDRE DISPOSISJONSFOND 0 0 -60.000
  Sum inntekter 0 0 -60.000

Sum ansvar: 6001 PARKERINGSPLASSER VED VESHOVDA 0 0 24.180

Ansvar: 6004 VEDLIKEHOLDSTILTAK 2009
    10100 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 0 0 4.125
    11800 EL. ENERGI 0 0 5.868
    12300 VEDLIKEHOLD GENERELT 0 0 246.199
    12315 VEDLIKEHOLD BYGNINGER (UTENDØRS) 0 0 7.005
    12515 VEDLIKEHOLD BYGNINGER - UTENDØRS 0 0 58.918
    14290 BETALT MOMS DRIFT 0 0 79.498
  Sum utgifter 0 0 401.613

    19500 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND 0 0 -409.663
  Sum inntekter 0 0 -409.663

Sum ansvar: 6004 VEDLIKEHOLDSTILTAK 2009 0 0 -8.050

Ansvar: 6100 ADMINISTRASJON - MILJØ
    10100 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 1.255.000 573.000 897.045
    10900 PENSJONSUTGIFTER 176.000 83.000 118.168
    10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 202.000 91.000 144.081
    11151 BEVERTNING 0 0 300
    11206 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 0 0 114
    11400 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 28.000 8.000 0
    11650 TELEFONGODTGJØRELSE AVG.PLIKTIG 2.000 2.000 1.800
    11700 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 1.000 1.000 0
    11702 DRIVSTOFF - BENSIN 0 0 473
    11704 ÅRSAVGIFTER 3.000 3.000 0
    12000 INVENTAR 2.000 2.000 16.520
    12007 DIV. INVENTAR OG UTSTYR 0 0 881
    12102 LEASING AV TRANSPORTMIDLER 0 0 3.302
    14290 BETALT MOMS DRIFT 3.000 3.000 4.379
    14901 ENDRING TIL RAMMENIVÅ 0 -64.000 0
  Sum utgifter 1.672.000 702.000 1.187.062

    16900 FORDELTE UTGIFTER -501.000 -501.000 -33.200
  Sum inntekter -501.000 -501.000 -33.200

Sum ansvar: 6100 ADMINISTRASJON - MILJØ 1.171.000 201.000 1.153.862

Ansvar: 6110 DRIFT AV BASER/BILER
    11200 RENGJØRINGSMIDLER/TØRKEPAPIR 0 0 680
    11703 DRIVSTOFF - DIESEL 400.000 352.000 246.777
    11704 ÅRSAVGIFTER 0 0 2.400
    11706 VASK OG REKVISITA 0 0 1.270
    11800 EL. ENERGI 0 10.000 16.152
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Buds(end) Buds(end) Regnskap
2012 2011 2010

    11852 FORSIKRING AV ANLEGGSMIDLER 0 10.000 28.226
    11855 FORSIKRING KJØRETØY 0 0 23.742
    11901 LEIE AV GRUNN 0 0 1.000
    12300 VEDLIKEHOLD GENERELT 0 30.000 19.786
    12301 VEDLIKEHOLD MASKINER/UTSTYR 0 0 1.970
    12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD, GENERELLT 0 8.000 0
    13500 RENOVASJONSTJENESTER 100.000 166.000 46.281
    14290 BETALT MOMS DRIFT 125.000 158.000 83.229
  Sum utgifter 625.000 734.000 471.514

    16206 DIV. LEIEINNTEKTER AVG.FRITT 0 0 -51.000
    16900 FORDELTE UTGIFTER -625.000 -400.000 -420.514
  Sum inntekter -625.000 -400.000 -471.514

Sum ansvar: 6110 DRIFT AV BASER/BILER 0 334.000 -0

Ansvar: 6120 FELLES ADM PLAN/BYGGESAK/OPPM
    10100 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 441.000 437.000 417.791
    10900 PENSJONSUTGIFTER 62.000 61.000 55.744
    10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 71.000 71.000 57.432
    11000 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 60.000 50.000 78.345
    11001 KOPIERINGSPAPIR/BLANKETTER/SPES.FORMUL. 6.000 6.000 0
    11002 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 5.000 8.000 0
    11003 ABONNEMENT 1.000 1.000 0
    11150 MATVARER/KOSTHOLD 0 0 -4.000
    11151 BEVERTNING 10.000 3.000 12.841
    11205 VELFERDSTILTAK (ANSATTE OG BRUKERE) 2.000 2.000 280
    11206 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 4.000 4.000 6.151
    11400 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 0 8.000 0
    11401 KOPIERING/TRYKKING 0 8.000 1.010
    11700 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 0 0 20
    11900 HUSLEIE FOR EIENDOMMER I TJ.PROD. 1.180.000 1.139.000 1.069.412
    11950 AVGIFTER/GEBYRER 0 0 962
    12001 KONTORUTSTYR 0 12.000 0
    12201 LEIE AV MASKINER OG UTSTYR 0 0 1.550
    12202 LEASING AV MASKINER OG UTSTYR 120.000 100.000 131.561
    12301 VEDLIKEHOLD MASKINER/UTSTYR 12.000 32.000 11.246
    12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD, GENERELLT 0 0 3.020
    12703 ANDRE KONSULENTTJENESTER 8.000 8.000 0
    14290 BETALT MOMS DRIFT 57.000 59.000 23.956
  Sum utgifter 2.039.000 2.009.000 1.867.320

    17100 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 0 0 -22.059
    17900 INTERNSALG -1.239.000 -1.282.000 -1.125.261
    17901 INTERNSALG VANN -400.000 -360.000 -450.000
    17902 INTERNSALG AVLØP -400.000 -360.000 -450.000
  Sum inntekter -2.039.000 -2.002.000 -2.047.320

Sum ansvar: 6120 FELLES ADM PLAN/BYGGESAK/OPPM 0 7.000 -180.000

Ansvar: 6210 BYGGESAKER
    10100 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 2.432.000 2.511.000 2.128.911
    10200 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 0 0 24.360
    10300 TILLEGGSBEMANNING 0 0 238.641
    10400 OVERTID 50.000 50.000 408.565
    10900 PENSJONSUTGIFTER 347.000 350.000 304.015
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Buds(end) Buds(end) Regnskap
2012 2011 2010

    10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 399.000 410.000 438.234
    11000 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 0 0 1.021
    11001 KOPIERINGSPAPIR/BLANKETTER/SPES.FORMUL. 4.000 4.000 1.003
    11002 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 9.000 9.000 5.596
    11003 ABONNEMENT 35.000 0 25.406
    11151 BEVERTNING 0 0 8.863
    11206 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1.000 1.000 623
    11209 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 300.000 0 0
    11216 ARBEIDSTØY 2.000 2.000 198
    11301 MOBILTELEFON 0 0 7.979
    11400 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 20.000 20.000 60.040
    11500 KURS/OPPLÆRING 50.000 0 19.816
    11600 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 10.000 10.000 540
    11601 DIETTGODTGJØRELSE/NATTILLEGG 0 0 890
    11650 TELEFONGODTGJØRELSE AVG.PLIKTIG 0 0 3.600
    11700 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 14.000 14.000 26.147
    11702 DRIVSTOFF - BENSIN 4.000 4.000 1.711
    11704 ÅRSAVGIFTER 0 2.000 0
    11705 VEDLIKEHOLD/SERVICE 4.000 4.000 0
    11855 FORSIKRING KJØRETØY 3.000 3.000 3.920
    11950 AVGIFTER/GEBYRER 25.000 25.000 39.926
    11951 LISENSER 12.000 12.000 0
    11952 KONTIGENTER 5.000 5.000 290
    11953 TILBAKEBET. BEH.BEGYR BYGGESAK 0 0 39.515
    12000 INVENTAR 2.000 2.000 4.871
    12001 KONTORUTSTYR 0 0 2.360
    12002 IT- UTSTYR 20.000 8.000 0
    12006 TEKNISK/ELEKTRIST UTSTYR 0 0 2.337
    12101 LEIE AV TRANSPORTMIDLER 0 0 90
    12102 LEASING AV TRANSPORTMIDLER 0 0 35.454
    12700 JURIDISK BISTAND 8.000 8.000 51.150
    12703 ANDRE KONSULENTTJENESTER 0 0 215.050
    12900 INTERNKJØP (FORHÅNDSAVTALT) 582.000 548.000 529.000
    13507 EIGERSUND KOMMUNE 200.000 0 0
    14290 BETALT MOMS DRIFT 25.000 25.000 107.019
    14708 TAP PÅ KRAV 0 0 24.278
    14709 ERSTATNINGER 0 0 12.054
  Sum utgifter 4.563.000 4.027.000 4.773.471

    16204 DIV.AVGIFTER/GEBYRER AVG.FRITT -4.563.000 -3.969.000 -3.620.681
    16210 GEBYR ETTER EIERSEKSJ.LOVEN 0 0 -52.116
    17100 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 0 0 -116.406
  Sum inntekter -4.563.000 -3.969.000 -3.789.203

Sum ansvar: 6210 BYGGESAKER 0 58.000 984.268

Ansvar: 6310 EIENDOMSFORVALTNING
    10100 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 19.502.000 19.165.000 18.227.455
    10104 KVELDS-/NATTILLEGG 134.000 162.000 155.654
    10105 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 43.000 65.000 63.795
    10106 HELLIGDAGSTILLEGG 10.000 10.000 798
    10107 ANDRE AVTALEFESTEDE TILLEGG 0 0 7.283
    10200 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 733.000 733.000 675.615
    10201 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 13.000 13.000 32.741
    10202 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 10.000 10.000 71.509
    10203 VIKAR VED FERIE 259.000 259.000 274.121
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Buds(end) Buds(end) Regnskap
2012 2011 2010

    10300 TILLEGGSBEMANNING 446.000 446.000 396.766
    10302 SOMMERHJELP/SESONGHJELP 102.000 102.000 119.606
    10400 OVERTID 118.000 118.000 126.443
    10401 UTRYKNING 0 0 205
   10900 PENSJONSUTGIFTER 2.815.000 2.750.000 2.467.779
    10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 3.401.000 3.329.000 3.089.204
    11000 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 2.000 2.000 1.485
    11002 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 6.000 6.000 3.137
    11003 ABONNEMENT 0 0 3.272
    11051 ARBEIDSMATERIELL 0 0 174
    11100 MEDISINSKE FORBRUKSVARER/-REKVISITA 0 0 63
    11101 KJEMIKALIER 0 0 7.225
    11150 MATVARER/KOSTHOLD 0 0 1.658
    11151 BEVERTNING 4.000 4.000 2.395
    11200 RENGJØRINGSMIDLER/TØRKEPAPIR 783.000 783.000 707.406
    11201 PAPIR/PLAST/TEKSTILER M.V. 30.000 30.000 18.600
    11205 VELFERDSTILTAK (ANSATTE OG BRUKERE) 30.000 30.000 1.399
    11206 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 50.000 42.000 62.050
    11208 GRUS/MASSE/KJEMIKALIER (IKKE MED.) 96.000 96.000 101.952
    11209 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 0 0 11.000
    11210 BELYSNINGSMATERIELL 80.000 80.000 95.112
    11216 ARBEIDSTØY 12.000 12.000 20.186
    11300 FAST TELEFON 0 0 239
    11400 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 2.000 2.000 6.424
    11401 KOPIERING/TRYKKING 0 0 1.228
    11402 INFORMASJONSFORMIDLING/-MATERIELL 0 0 950
    11500 KURS/OPPLÆRING 25.000 0 30.449
    11600 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 0 25.000 0
    11601 DIETTGODTGJØRELSE/NATTILLEGG 0 0 425
    11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 45.000 45.000 56.611
    11700 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 0 0 1.844
    11702 DRIVSTOFF - BENSIN 16.000 16.000 55.284
    11703 DRIVSTOFF - DIESEL 38.000 38.000 42.867
    11704 ÅRSAVGIFTER 40.000 40.000 43.690
    11705 VEDLIKEHOLD/SERVICE 95.000 95.000 151.463
    11706 VASK OG REKVISITA 4.000 4.000 10.225
    11800 EL. ENERGI 0 0 9.830.047
    11801 ELEKTROKJEL 0 0 357.304
    11802 FYRINGSOLJE 0 0 637.982
    11803 KJØP FJERNVARME 0 0 827.081
    11850 ALARMSYSTEMER 30.000 112.000 129.441
    11852 FORSIKRING AV ANLEGGSMIDLER 750.000 594.000 1.163.770
    11853 VEKTERTJENESTER 0 0 500
    11855 FORSIKRING KJØRETØY 55.000 13.000 58.388
    11900 HUSLEIE FOR EIENDOMMER I TJ.PROD. 100.000 368.000 65.656
    11901 LEIE AV GRUNN 40.000 15.000 13.902
    11902 FESTEAVGIFTER 150.000 150.000 140.732
    11950 AVGIFTER/GEBYRER 1.231.000 1.161.000 1.514.631
    11951 LISENSER 38.000 38.000 16.442
    11952 KONTIGENTER 8.000 8.000 12.000
    12000 INVENTAR 12.000 12.000 839
    12001 KONTORUTSTYR 0 0 1.519
    12002 IT- UTSTYR 36.000 36.000 11.605
    12003 IT - PROGRAMMER 0 0 21.100
    12005 VERNEUTSTYR OG SPESIALTØY 6.000 6.000 7.490
    12006 TEKNISK/ELEKTRIST UTSTYR 190.000 190.000 174.131
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    12007 DIV. INVENTAR OG UTSTYR 12.000 12.000 15.939
    12090 MEDISINSK UTSTYR/HJELPEMIDLER 0 0 550
    12101 LEIE AV TRANSPORTMIDLER 0 0 1.570
    12102 LEASING AV TRANSPORTMIDLER 0 0 21.616
    12200 KJØP AV MASKINER OG UTSTYR 15.000 15.000 32.139
    12201 LEIE AV MASKINER OG UTSTYR 0 0 320
    12300 VEDLIKEHOLD GENERELT 145.000 145.000 261.970
    12301 VEDLIKEHOLD MASKINER/UTSTYR 24.000 24.000 50.043
    12303 VEDLIKEHOLD AV VEIER (VINTER) 48.000 48.000 4.000
    12310 VEDLIKEHOLD BYGNINGER (BYGNTEKN.) 2.056.000 1.332.000 566.423
    12311 VEDLIKEHOLD BYGNINGER (MAL./TAP./BELEGG) 0 0 200.257
    12312 VEDLIKEHOLD BYGNINGER (EL.INSTALL.) 0 0 492.587
    12313 VEDLIKEHOLD BYGNINGER (VVS) 0 0 229.317
    12314 VEDLIKEHOLD  BYGNINGER (VENTILISASJON) 0 0 230.887
    12315 VEDLIKEHOLD BYGNINGER (UTENDØRS) 0 0 87.315
    12316 VEDLIKEHOLD BYGNINGER (KUMMER OG ANLEGG) 0 0 209.616
    12400 KONTORMASKINER 0 0 800
    12401 TEKNISK INFRASTRUKTUR, IT 0 0 9.545
    12410 BYGG OG ANLEGG - BRANNVARSLING 1.160.000 480.000 118.722
    12411 BYGG OG ANLEGG - VENT./VARMEPUMPER 0 0 198.418
    12412 BYGG OG ANLEGG - RESEANL./SV.BASSENG 0 0 30.683
    12413 BYGG OG ANLEGG - HEISANLEGG 0 0 187.300
    12414 BYGG OG ANLEGG - AUTOMATISKE DØRER 0 0 6.688
    12416 BYGG OG ANLEGG - SAMBAND/ALARMANLEGG 0 0 220.113
    12417 BYGG OG ANLEGG - GARASJEPORTER 0 0 2.448
    12419 BYGG OG ANLEGG - SPRINKLERANLEGG 0 0 8.100
    12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD, GENERELLT 800.000 1.360.000 290.119
    12501 VEDLIKEHOLD AV MASKINER OG UTSTYR 0 0 73.552
    12502 VEDLIKEHOLD AV VEIER - SOMMERVEDL. 0 0 660
    12503 VEDLIKEHOLD AV VEIER - VINTERVEDL. 0 0 5.750
    12510 VEDLIKEHOLD BYGNINGER - BYGN.TEKN. 0 0 21.444
    12511 VEDLIKEHOLD BYGNINGER - MAL/TAPET/BELEGG 0 0 142.613
    12512 VEDLIKEHOLD BYGNINGER - EL. INSTALL. 0 0 80.003
    12513 VEDLIKEHOLD BYGNINGER - VVS 0 0 202.608
    12514 VEDLIKEHOLD BYGNINGER - VENTILASJON 0 0 33.759
    12515 VEDLIKEHOLD BYGNINGER - UTENDØRS 0 0 5.904
    12516 VEDLIKEHOLD BYGNINGER - KUMMER OG ANLEGG 0 0 4.947
    12602 LEIEVASK V/VASKERI 32.000 32.000 64.729
    12603 VAKTMESTERTJENESTER 0 0 350
    12702 BYGGELEDELSE, PROSJEKTERING MV. 0 0 102.020
    12703 ANDRE KONSULENTTJENESTER 250.000 0 83.422
    12900 INTERNKJØP (FORHÅNDSAVTALT) 211.000 198.000 523.000
    13500 RENOVASJONSTJENESTER 812.000 712.000 794.936
    13701 KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE 4.000 4.000 0
    14290 BETALT MOMS DRIFT 1.700.000 1.060.000 4.157.141
    14708 TAP PÅ KRAV 0 0 364.292
    14709 ERSTATNINGER 0 0 39.912
  Sum utgifter 38.859.000 36.637.000 52.310.869

    16205 LEIEINNTEKTER GRUNN AVG.FRITT -30.000 -30.000 -40.587
    16206 DIV. LEIEINNTEKTER AVG.FRITT -30.000 -30.000 -12.832
    16290 BILLETTINNTEKTER -550.000 -450.000 -252.202
    16300 HUSLEIE -15.387.000 -15.287.000 -13.659.057
    16302 UTLEIE SKOLER/HALLER/ANLEGG 0 0 -125.775
    16504 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.PL -10.000 -10.000 -3.171
    16600 SALG AV DRIFTSMIDLER AVG.FRITT 0 0 -15.000
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    16900 FORDELTE UTGIFTER 0 0 -52.125
    17100 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER -800.000 -800.000 -899.064
    17701 FORSIKRINGSOPPGJØR/ERSTATNINGER 0 0 -8.300
    17702 ANDRE REFUSJONER PRIVATE -1.400.000 -1.820.000 -1.570.720
    17900 INTERNSALG -520.000 -654.000 -636.610
    18104 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER 0 0 -12.102
    18902 INNBET. TIDLIGERE AVSKREVET TAP 0 0 -674
  Sum inntekter -18.727.000 -19.081.000 -17.288.219

Sum ansvar: 6310 EIENDOMSFORVALTNING 20.132.000 17.556.000 35.022.651

Ansvar: 6311 ENERGI - EIENDOMMER
    11800 EL. ENERGI 8.933.000 10.348.000 0
    11801 ELEKTROKJEL 300.000 380.000 0
    11802 FYRINGSOLJE 650.000 650.000 0
    11803 KJØP FJERNVARME 942.000 942.000 0
    14290 BETALT MOMS DRIFT 2.704.000 3.179.000 0
  Sum utgifter 13.529.000 15.499.000 0

Sum ansvar: 6311 ENERGI - EIENDOMMER 13.529.000 15.499.000 0

Ansvar: 6399 BAKKEBØ BORETTSLAG
    11209 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 0 0 2.500
    11800 EL. ENERGI 520.000 520.000 539.393
    11900 HUSLEIE FOR EIENDOMMER I TJ.PROD. 3.000.000 3.000.000 2.935.294
    12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD, GENERELLT 0 0 2.336
    12513 VEDLIKEHOLD BYGNINGER - VVS 0 0 306
    14290 BETALT MOMS DRIFT 130.000 130.000 114.468
  Sum utgifter 3.650.000 3.650.000 3.594.297

    16300 HUSLEIE -3.000.000 -2.800.000 -2.479.569
    17702 ANDRE REFUSJONER PRIVATE -650.000 -650.000 -501.267
  Sum inntekter -3.650.000 -3.450.000 -2.980.836

Sum ansvar: 6399 BAKKEBØ BORETTSLAG 0 200.000 613.461

Ansvar: 6411 EIENDOMSTAKSERING
    10100 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 54.000 55.000 52.824
    10802 MØTEGODTGJØRELSE 0 0 6.134
    10803 TAPT ARB.FORTJENESTE - SOM UTBET.O/LØNN 0 0 900
    10900 PENSJONSUTGIFTER 8.000 7.000 6.944
    10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 9.000 9.000 9.102
    11151 BEVERTNING 0 0 487
    11600 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 0 0 88
    14290 BETALT MOMS DRIFT 0 0 68
  Sum utgifter 71.000 71.000 76.546

    17100 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 0 0 -2.267
  Sum inntekter 0 0 -2.267

Sum ansvar: 6411 EIENDOMSTAKSERING 71.000 71.000 74.279

Ansvar: 6413 OPPMÅLING-DELINGSLOV
    10100 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 721.000 741.000 708.727
    10900 PENSJONSUTGIFTER 101.000 103.000 94.160
    10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 116.000 120.000 106.146
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    11000 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 0 0 1.043
    11206 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 40.000 24.000 24.362
    11216 ARBEIDSTØY 2.000 2.000 168
    11303 PORTO/FRANKERING 3.000 3.000 0
    11400 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 16.000 16.000 0
    11600 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 2.000 2.000 0
    11700 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 4.000 4.000 20
    11702 DRIVSTOFF - BENSIN 0 0 125
    11703 DRIVSTOFF - DIESEL 3.000 3.000 1.666
    11704 ÅRSAVGIFTER 2.000 2.000 1.623
    11705 VEDLIKEHOLD/SERVICE 2.000 2.000 3.557
    11706 VASK OG REKVISITA 1.000 1.000 0
    11950 AVGIFTER/GEBYRER 200.000 240.000 178.078
    11951 LISENSER 16.000 16.000 35.566
    11952 KONTIGENTER 2.000 2.000 1.650
    12001 KONTORUTSTYR 0 0 2.390
    12002 IT- UTSTYR 4.000 4.000 0
    12003 IT - PROGRAMMER 50.000 0 0
    12301 VEDLIKEHOLD MASKINER/UTSTYR 3.000 3.000 9.649
    12400 KONTORMASKINER 4.000 4.000 0
    12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD, GENERELLT 5.000 5.000 0
    12703 ANDRE KONSULENTTJENESTER 50.000 200.000 44.000
    12900 INTERNKJØP (FORHÅNDSAVTALT) 87.000 196.000 79.000
    13507 EIGERSUND KOMMUNE 200.000 0 0
    14290 BETALT MOMS DRIFT 68.000 68.000 29.913
    14901 ENDRING TIL RAMMENIVÅ 0 -25.000 0
  Sum utgifter 1.702.000 1.736.000 1.321.843

    16204 DIV.AVGIFTER/GEBYRER AVG.FRITT -1.502.000 -1.475.000 -1.321.822
    17100 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 0 0 -59.920
    17702 ANDRE REFUSJONER PRIVATE -200.000 -240.000 -171.718
  Sum inntekter -1.702.000 -1.715.000 -1.553.460

Sum ansvar: 6413 OPPMÅLING-DELINGSLOV 0 21.000 -231.617

Ansvar: 6414 OPPMÅLING-HUSSTIKKING
    10100 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 155.000 160.000 216.580
    10900 PENSJONSUTGIFTER 22.000 22.000 28.923
    10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 25.000 25.000 34.636
    11206 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 7.000 7.000 2.727
    11703 DRIVSTOFF - DIESEL 3.000 3.000 1.180
    11704 ÅRSAVGIFTER 2.000 2.000 1.623
    11705 VEDLIKEHOLD/SERVICE 2.000 2.000 458
    11706 VASK OG REKVISITA 1.000 1.000 0
    11855 FORSIKRING KJØRETØY 2.000 2.000 3.715
    11950 AVGIFTER/GEBYRER 0 0 1.900
   11951 LISENSER 16.000 16.000 17.934
    12301 VEDLIKEHOLD MASKINER/UTSTYR 3.000 3.000 0
    12400 KONTORMASKINER 4.000 4.000 0
    12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD, GENERELLT 3.000 3.000 0
    12900 INTERNKJØP (FORHÅNDSAVTALT) 12.000 12.000 11.000
    14290 BETALT MOMS DRIFT 6.000 6.000 4.887
  Sum utgifter 263.000 268.000 325.562

    16504 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.PL -263.000 -140.000 -209.880
  Sum inntekter -263.000 -140.000 -209.880
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Sum ansvar: 6414 OPPMÅLING-HUSSTIKKING 0 128.000 115.682

Ansvar: 6415 OPPMÅLING-GEODATA
    10100 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 528.000 539.000 454.287
    10900 PENSJONSUTGIFTER 74.000 74.000 60.169
    10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 84.000 86.000 72.615
    11206 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 0 0 2.992
    11209 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 64.000 64.000 53.265
    11700 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 4.000 4.000 246
    11950 AVGIFTER/GEBYRER 0 0 3.685
    11951 LISENSER 124.000 124.000 112.269
    11952 KONTIGENTER 0 0 1.650
    12001 KONTORUTSTYR 0 0 2.400
    12002 IT- UTSTYR 4.000 4.000 0
    12003 IT - PROGRAMMER 43.000 0 0
    12703 ANDRE KONSULENTTJENESTER 40.000 40.000 16.600
    12900 INTERNKJØP (FORHÅNDSAVTALT) 25.000 23.000 22.000
    14290 BETALT MOMS DRIFT 44.000 44.000 46.901
  Sum utgifter 1.034.000 1.002.000 849.080

    16207 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.FRITT -75.000 0 0
    16504 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.PL -25.000 -80.000 -113.738
    17900 INTERNSALG 0 0 -86.300
  Sum inntekter -100.000 -80.000 -200.038

Sum ansvar: 6415 OPPMÅLING-GEODATA 934.000 922.000 649.042

Ansvar: 6510 BRANN - BEREDSKAP
    10100 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 4.101.000 4.096.000 3.970.540
    10101 LØNN I FASTE STILLINGER - LÆRERE 0 0 118
    10104 KVELDS-/NATTILLEGG 387.000 380.000 394.610
    10105 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 178.000 180.000 180.906
    10106 HELLIGDAGSTILLEGG 150.000 150.000 141.793
    10107 ANDRE AVTALEFESTEDE TILLEGG 10.000 10.000 0
    10200 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 90.000 90.000 285.205
    10201 VIKAR VED ANDRE LØNNEDE PERMISJONER 20.000 20.000 11.648
    10202 VIKAR VED AVSPASERING OG HØYTID 0 0 2.122
    10203 VIKAR VED FERIE 380.000 380.000 418.469
    10205 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING 100.000 100.000 215.912
    10400 OVERTID 50.000 50.000 21.103
    10401 UTRYKNING 300.000 450.000 337.025
    10402 ØVELSER 80.000 80.000 87.654
    10403 ANDRE OPPDRAG 20.000 20.000 50.000
    10500 ANNEN LØNN (STØTTEKONT., LÆRLINGER M.V.) 348.000 330.000 409.361
    10503 BEFALSVAKT 692.000 560.000 606.288
    10504 BEREDSKAPSVAKT 700.000 700.000 614.941
    10900 PENSJONSUTGIFTER 608.000 724.000 621.857
    10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 1.141.000 1.156.000 1.166.925
    11000 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 2.000 2.000 1.293
    11002 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 2.000 2.000 818
    11003 ABONNEMENT 5.000 5.000 5.145
    11151 BEVERTNING 4.000 4.000 15.919
    11206 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 5.000 5.000 0
    11209 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 8.000 8.000 2.582
    11400 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 8.000 8.000 0
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    11500 KURS/OPPLÆRING 118.000 118.000 98.435
    11501 VIDEREUTDANNING/KOMPETANSEHEVING 40.000 40.000 750
    11502 FAGLIG VEILEDNING 10.000 10.000 300
    11600 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 15.000 15.000 5.958
    11601 DIETTGODTGJØRELSE/NATTILLEGG 10.000 10.000 9.428
    11650 TELEFONGODTGJØRELSE AVG.PLIKTIG 20.000 20.000 14.400
    11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 20.000 20.000 19.000
    11700 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 19.000 19.000 2.328
    11702 DRIVSTOFF - BENSIN 16.000 16.000 13.638
    11703 DRIVSTOFF - DIESEL 24.000 24.000 39.968
    11704 ÅRSAVGIFTER 30.000 30.000 22.805
    11705 VEDLIKEHOLD/SERVICE 64.000 64.000 134.579
    11850 ALARMSYSTEMER 48.000 48.000 64.659
    11855 FORSIKRING KJØRETØY 44.000 35.000 23.299
    11951 LISENSER 2.000 2.000 1.127
    11952 KONTIGENTER 1.000 1.000 400
    12000 INVENTAR 0 0 8.318
    12002 IT- UTSTYR 0 0 7.613
    12005 VERNEUTSTYR OG SPESIALTØY 40.000 40.000 30.702
    12006 TEKNISK/ELEKTRIST UTSTYR 48.000 48.000 66.354
    12007 DIV. INVENTAR OG UTSTYR 24.000 24.000 22.838
    12200 KJØP AV MASKINER OG UTSTYR 40.000 40.000 0
    12300 VEDLIKEHOLD GENERELT 16.000 16.000 16.081
    12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD, GENERELLT 40.000 40.000 33.082
    12900 INTERNKJØP (FORHÅNDSAVTALT) 20.000 20.000 20.000
    13701 KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE 16.000 16.000 7.067
    14290 BETALT MOMS DRIFT 106.000 106.000 106.870
    14500 OVERFØRINGER TIL ANDRE KOMMUNER 420.000 420.000 425.400
  Sum utgifter 10.640.000 10.752.000 10.757.633

    16204 DIV.AVGIFTER/GEBYRER AVG.FRITT 0 0 -102.394
    16207 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.FRITT -55.000 0 0
    16504 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.PL -50.000 -50.000 -75.637
    17004 ANDRE REF.FRA STATEN 0 0 -22.171
    17100 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 0 0 -76.139
    17702 ANDRE REFUSJONER PRIVATE 0 0 -82.925
    17900 INTERNSALG -75.000 -75.000 -75.000
  Sum inntekter -180.000 -125.000 -434.266

Sum ansvar: 6510 BRANN - BEREDSKAP 10.460.000 10.627.000 10.323.367

Ansvar: 6511 BRANN - FOREBYGGENDE
    10100 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 1.471.000 981.000 1.308.601
    10400 OVERTID 0 0 14.937
    10500 ANNEN LØNN (STØTTEKONT., LÆRLINGER M.V.) 0 0 2.236
    10503 BEFALSVAKT 0 0 18.727
    10900 PENSJONSUTGIFTER 208.000 136.000 170.983
    10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 258.000 158.000 213.614
    11000 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 4.000 4.000 0
    11002 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 0 0 988
    11003 ABONNEMENT 2.000 2.000 0
   11151 BEVERTNING 0 0 2.112
    11209 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 4.000 4.000 1.200
    11400 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 8.000 8.000 6.331
    11501 VIDEREUTDANNING/KOMPETANSEHEVING 20.000 20.000 18.490
    11502 FAGLIG VEILEDNING 20.000 20.000 9.132
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    11600 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 3.000 3.000 2.701
    11601 DIETTGODTGJØRELSE/NATTILLEGG 5.000 5.000 1.008
    11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 6.000 6.000 3.000
    11700 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 13.000 13.000 5.054
    11703 DRIVSTOFF - DIESEL 10.000 10.000 5.581
    11704 ÅRSAVGIFTER 0 0 3.456
    11705 VEDLIKEHOLD/SERVICE 30.000 30.000 2.677
    11952 KONTIGENTER 2.000 2.000 1.200
    12001 KONTORUTSTYR 4.000 4.000 3.036
    12002 IT- UTSTYR 0 0 2.654
    12006 TEKNISK/ELEKTRIST UTSTYR 4.000 4.000 3.854
    12703 ANDRE KONSULENTTJENESTER 0 0 2.200
    14290 BETALT MOMS DRIFT 17.000 17.000 7.699
  Sum utgifter 2.089.000 1.427.000 1.811.471

    16207 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.FRITT -500.000 -500.000 -523.260
    17100 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 0 0 -10.476
    17900 INTERNSALG -60.000 -60.000 -60.000
  Sum inntekter -560.000 -560.000 -593.736

Sum ansvar: 6511 BRANN - FOREBYGGENDE 1.529.000 867.000 1.217.735

Ansvar: 6512 BJERKREIM BRANNVESEN
    10100 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 0 2.000 0
    10104 KVELDS-/NATTILLEGG 0 33.000 0
    10400 OVERTID 0 0 7.097
    10401 UTRYKNING 110.000 90.000 74.217
    10402 ØVELSER 70.000 60.000 62.883
    10500 ANNEN LØNN (STØTTEKONT., LÆRLINGER M.V.) 181.000 180.000 180.880
    10503 BEFALSVAKT 0 0 18.958
    10504 BEREDSKAPSVAKT 0 0 4.977
    10900 PENSJONSUTGIFTER 5.000 0 2.246
    10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 50.000 51.000 49.715
    11151 BEVERTNING 3.000 3.000 7.299
    11209 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 4.000 4.000 240
    11400 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 2.000 2.000 0
    11500 KURS/OPPLÆRING 0 0 730
    11501 VIDEREUTDANNING/KOMPETANSEHEVING 10.000 10.000 750
    11600 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 5.000 5.000 0
    11601 DIETTGODTGJØRELSE/NATTILLEGG 5.000 5.000 0
    11700 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 5.000 5.000 0
    11703 DRIVSTOFF - DIESEL 4.000 4.000 2.440
    11704 ÅRSAVGIFTER 8.000 8.000 0
    11705 VEDLIKEHOLD/SERVICE 24.000 24.000 9.310
    11850 ALARMSYSTEMER 24.000 24.000 43.970
    11855 FORSIKRING KJØRETØY 8.000 8.000 9.029
    12002 IT- UTSTYR 0 0 5.023
    12005 VERNEUTSTYR OG SPESIALTØY 16.000 16.000 1.761
    12006 TEKNISK/ELEKTRIST UTSTYR 16.000 16.000 20.423
    12007 DIV. INVENTAR OG UTSTYR 0 0 596
    12300 VEDLIKEHOLD GENERELT 6.000 6.000 4.185
    12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD, GENERELLT 16.000 16.000 16.904
    14290 BETALT MOMS DRIFT 28.000 28.000 25.323
  Sum utgifter 600.000 600.000 548.957

    16207 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.FRITT -600.000 -600.000 -600.000
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  Sum inntekter -600.000 -600.000 -600.000

Sum ansvar: 6512 BJERKREIM BRANNVESEN 0 0 -51.043

Ansvar: 6520 FEIERVESENET
    10100 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 743.000 739.000 715.673
    10400 OVERTID 0 0 17.063
    10900 PENSJONSUTGIFTER 104.000 103.000 95.413
    10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 120.000 118.000 116.973
    11000 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 4.000 4.000 6.003
    11002 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 2.000 2.000 1.149
    11151 BEVERTNING 0 0 410
    11209 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 2.000 2.000 723
    11400 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 2.000 2.000 0
    11401 KOPIERING/TRYKKING 0 0 1.386
    11500 KURS/OPPLÆRING 10.000 10.000 51.603
    11600 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 3.000 3.000 1.728
    11601 DIETTGODTGJØRELSE/NATTILLEGG 0 0 14.062
    11650 TELEFONGODTGJØRELSE AVG.PLIKTIG 4.000 4.000 0
    11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 5.000 5.000 6.000
    11700 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 6.000 6.000 5.777
    11702 DRIVSTOFF - BENSIN 0 0 816
    11703 DRIVSTOFF - DIESEL 8.000 8.000 14.204
    11704 ÅRSAVGIFTER 6.000 6.000 7.037
    11705 VEDLIKEHOLD/SERVICE 12.000 12.000 21.231
    11800 EL. ENERGI 3.000 3.000 0
    11855 FORSIKRING KJØRETØY 7.000 0 7.746
    11900 HUSLEIE FOR EIENDOMMER I TJ.PROD. 8.000 8.000 0
    12000 INVENTAR 4.000 4.000 0
    12002 IT- UTSTYR 8.000 8.000 7.890
    12003 IT - PROGRAMMER 2.000 2.000 0
    12005 VERNEUTSTYR OG SPESIALTØY 4.000 4.000 3.470
    12006 TEKNISK/ELEKTRIST UTSTYR 8.000 8.000 10.337
    12100 KJØP AV TRANSPORTMIDLER >50 000 0 150.000 121.058
    12102 LEASING AV TRANSPORTMIDLER 0 15.000 4.190
    12202 LEASING AV MASKINER OG UTSTYR 0 0 4.365
    12401 TEKNISK INFRASTRUKTUR, IT 10.000 10.000 0
    12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD, GENERELLT 0 0 5.317
    12900 INTERNKJØP (FORHÅNDSAVTALT) 100.000 100.000 100.000
    14290 BETALT MOMS DRIFT 26.000 26.000 1.502
    15300 DEKN. AV TIDL. ÅRS REGNSK. MERFORBRUK 0 0 22.395
    15500 AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND 215.000 64.000 37.520
  Sum utgifter 1.426.000 1.426.000 1.403.043

    16400 ÅRSGEBYR EIENDOMMER AVG.PL. -1.206.000 -1.160.000 -1.175.643
    16504 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.PL -220.000 -220.000 -227.400
  Sum inntekter -1.426.000 -1.380.000 -1.403.043

Sum ansvar: 6520 FEIERVESENET 0 46.000 0

Ansvar: 6610 TRANSPORTTJENESTE
    10100 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 1.030.000 1.020.000 954.894
    10300 TILLEGGSBEMANNING 0 0 34.660
    10900 PENSJONSUTGIFTER 144.000 144.000 119.636
    10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 165.000 165.000 157.194
    11000 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 2.000 2.000 906
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Buds(end) Buds(end) Regnskap
2012 2011 2010

    11205 VELFERDSTILTAK (ANSATTE OG BRUKERE) 1.000 1.000 0
    11206 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 0 0 6.917
    11209 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 4.000 4.000 1.133
    11600 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 8.000 8.000 6.657
    11652 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 0 0 3.232
    11701 ANNEN PERSONTRANPORT (SKOLESKYSS MM) 337.000 337.000 353.704
    11703 DRIVSTOFF - DIESEL 72.000 72.000 103.317
    11704 ÅRSAVGIFTER 20.000 20.000 23.364
    11705 VEDLIKEHOLD/SERVICE 164.000 64.000 111.317
    11706 VASK OG REKVISITA 0 0 771
    11855 FORSIKRING KJØRETØY 20.000 20.000 21.058
    11950 AVGIFTER/GEBYRER 0 0 1.222
    12006 TEKNISK/ELEKTRIST UTSTYR 7.000 7.000 1.288
    12007 DIV. INVENTAR OG UTSTYR 0 0 667
    12102 LEASING AV TRANSPORTMIDLER 0 0 -360
    12202 LEASING AV MASKINER OG UTSTYR 0 0 9.685
    14290 BETALT MOMS DRIFT 50.000 50.000 56.485
  Sum utgifter 2.024.000 1.914.000 1.967.745

    17100 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 0 0 -577
    17900 INTERNSALG 0 0 -83.215
  Sum inntekter 0 0 -83.792

Sum ansvar: 6610 TRANSPORTTJENESTE 2.024.000 1.914.000 1.883.953

Ansvar: 6710 NATURFORVALTNING
    10100 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 779.000 736.000 558.966
    10107 ANDRE AVTALEFESTEDE TILLEGG 0 0 234
    10206 AVTALEFESTEDE TILLEGG VIKARER 0 0 54
    10302 SOMMERHJELP/SESONGHJELP 31.000 31.000 60.921
    10400 OVERTID 50.000 50.000 0
    10702 VEDLIKEHOLD GENERELT - OVERTID 0 0 9.622
    10703 VEDLIKEHOLD GENERELT - AVTALEF. TILLEGG 0 0 407
    10900 PENSJONSUTGIFTER 109.000 102.000 101.044
    10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 125.000 130.000 130.387
    11002 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 0 0 730
    11151 BEVERTNING 1.000 1.000 839
    11200 RENGJØRINGSMIDLER/TØRKEPAPIR 2.000 2.000 2.390
    11209 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 0 0 625
    11216 ARBEIDSTØY 2.000 2.000 2.529
    11303 PORTO/FRANKERING 0 0 50
    11400 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 0 0 1.853
    11402 INFORMASJONSFORMIDLING/-MATERIELL 12.000 12.000 26.429
    11403 MARKEDSFØRING/REPRESENTASJON 4.000 4.000 25.150
    11500 KURS/OPPLÆRING 3.000 3.000 600
    11600 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 2.000 2.000 0
    11700 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 2.000 2.000 283
    11703 DRIVSTOFF - DIESEL 20.000 20.000 18.105
    11704 ÅRSAVGIFTER 3.000 3.000 2.790
    11705 VEDLIKEHOLD/SERVICE 29.000 29.000 47.526
    11800 EL. ENERGI 68.000 68.000 73.124
    11852 FORSIKRING AV ANLEGGSMIDLER 9.000 8.000 19.845
    11855 FORSIKRING KJØRETØY 20.000 20.000 12.836
    11901 LEIE AV GRUNN 65.000 65.000 57.298
    11950 AVGIFTER/GEBYRER 8.000 8.000 8.119
    11951 LISENSER 0 0 536
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    11952 KONTIGENTER 159.000 159.000 155.728
    12002 IT- UTSTYR 8.000 8.000 3.333
    12003 IT - PROGRAMMER 3.000 3.000 0
    12006 TEKNISK/ELEKTRIST UTSTYR 0 0 516
    12007 DIV. INVENTAR OG UTSTYR 2.000 2.000 0
    12200 KJØP AV MASKINER OG UTSTYR 16.000 16.000 1.683
    12202 LEASING AV MASKINER OG UTSTYR 0 0 -370
    12300 VEDLIKEHOLD GENERELT 75.000 75.000 36.423
    12301 VEDLIKEHOLD MASKINER/UTSTYR 0 0 400
    12302 VEDLIKEHOLD VEIER (SOMMER) 85.000 85.000 114.460
    12303 VEDLIKEHOLD AV VEIER (VINTER) 0 0 9.000
    12315 VEDLIKEHOLD BYGNINGER (UTENDØRS) 30.000 30.000 196
    12401 TEKNISK INFRASTRUKTUR, IT 3.000 3.000 0
    12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD, GENERELLT 16.000 16.000 10.346
    12703 ANDRE KONSULENTTJENESTER 0 0 3.300
    12900 INTERNKJØP (FORHÅNDSAVTALT) 50.000 47.000 45.000
    13500 RENOVASJONSTJENESTER 12.000 12.000 22.468
    13701 KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE 104.000 104.000 71.023
    14290 BETALT MOMS DRIFT 66.000 66.000 91.377
    15400 AVSETNING TIL ANDRE DISPOSISJONSFOND 0 0 110.000
    15500 AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND 0 0 150.000
  Sum utgifter 1.973.000 1.924.000 1.988.174

    16205 LEIEINNTEKTER GRUNN AVG.FRITT 0 0 -20
    16206 DIV. LEIEINNTEKTER AVG.FRITT -23.000 -23.000 0
    17280 REF.MOMS INVESTERINGER 0 0 0
    17500 REF. FRA ANDRE KOMMUNER 0 0 -2.590
    18104 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER -40.000 -40.000 -59.014
    18300 OVERFØRT FRA FYLKESKOMMUNEN -60.000 -60.000 -150.000
    19500 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND 0 0 -48.471
  Sum inntekter -123.000 -123.000 -260.094

Sum ansvar: 6710 NATURFORVALTNING 1.850.000 1.801.000 1.728.080

Ansvar: 6711 VILTSTELL
    10100 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 90.000 90.000 51.923
    10900 PENSJONSUTGIFTER 13.000 13.000 6.282
    10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 15.000 15.000 9.700
    11000 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 8.000 8.000 0
    11002 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 2.000 2.000 235
    11003 ABONNEMENT 1.000 1.000 200
    11150 MATVARER/KOSTHOLD 0 0 98
    11151 BEVERTNING 1.000 1.000 286
    11400 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 0 0 3.780
    11500 KURS/OPPLÆRING 0 0 3.978
    11600 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 6.000 6.000 1.894
    11601 DIETTGODTGJØRELSE/NATTILLEGG 1.000 1.000 0
    11651 HONORAR 0 0 5.613
    12001 KONTORUTSTYR 2.000 2.000 0
    12007 DIV. INVENTAR OG UTSTYR 2.000 2.000 0
    12401 TEKNISK INFRASTRUKTUR, IT 4.000 4.000 3.800
    12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD, GENERELLT 1.000 1.000 260
    14290 BETALT MOMS DRIFT 4.000 4.000 2.962
  Sum utgifter 150.000 150.000 91.011

    16204 DIV.AVGIFTER/GEBYRER AVG.FRITT -8.000 -8.000 -8.435
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    17004 ANDRE REF.FRA STATEN 0 0 -1.165
  Sum inntekter -8.000 -8.000 -9.600

Sum ansvar: 6711 VILTSTELL 142.000 142.000 81.411

Ansvar: 6712 FISKESTELL
    10100 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 23.000 23.000 12.981
    10900 PENSJONSUTGIFTER 3.000 3.000 1.570
    10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 3.000 3.000 2.052
    11000 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 4.000 4.000 0
    11002 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 1.000 1.000 250
    11206 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 4.000 4.000 0
    11208 GRUS/MASSE/KJEMIKALIER (IKKE MED.) 20.000 20.000 14.175
    11400 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 2.000 2.000 0
    12003 IT - PROGRAMMER 2.000 2.000 0
    13701 KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE 68.000 68.000 67.262
    14290 BETALT MOMS DRIFT 26.000 26.000 22.056
    14500 OVERFØRINGER TIL ANDRE KOMMUNER 36.000 36.000 37.527
  Sum utgifter 192.000 192.000 157.874

    16207 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.FRITT -3.000 -3.000 0
    17004 ANDRE REF.FRA STATEN -110.000 -110.000 -113.279
  Sum inntekter -113.000 -113.000 -113.279

Sum ansvar: 6712 FISKESTELL 79.000 79.000 44.595

Ansvar: 6715 EIGERØY FYRSTASJON
    10702 VEDLIKEHOLD GENERELT - OVERTID 0 0 1.854
    10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 0 0 261
    11003 ABONNEMENT 0 0 600
    11800 EL. ENERGI 0 0 37.930
    11950 AVGIFTER/GEBYRER 0 0 2.793
    12313 VEDLIKEHOLD BYGNINGER (VVS) 0 0 18.320
    12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD, GENERELLT 0 0 967
    13701 KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE 0 0 3.104
    14290 BETALT MOMS DRIFT 0 0 14.343
  Sum utgifter 0 0 80.172

    16206 DIV. LEIEINNTEKTER AVG.FRITT 0 0 -11.900
    16400 ÅRSGEBYR EIENDOMMER AVG.PL. 0 0 2.192
  Sum inntekter 0 0 -9.708

Sum ansvar: 6715 EIGERØY FYRSTASJON 0 0 70.464

Ansvar: 6716 MAURHOLEN STASJON
    11800 EL. ENERGI 0 0 2.675
    14290 BETALT MOMS DRIFT 0 0 1.479
  Sum utgifter 0 0 4.155

Sum ansvar: 6716 MAURHOLEN STASJON 0 0 4.155

Ansvar: 6720 PARKER
    10100 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 1.747.000 2.104.000 1.649.188
    10107 ANDRE AVTALEFESTEDE TILLEGG 0 0 972
    10200 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 0 0 48.957
    10203 VIKAR VED FERIE 0 0 19.190
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    10300 TILLEGGSBEMANNING 0 0 24.078
    10302 SOMMERHJELP/SESONGHJELP 71.000 71.000 104.531
    10400 OVERTID 10.000 10.000 0
    10500 ANNEN LØNN (STØTTEKONT., LÆRLINGER M.V.) 0 0 14.626
    10702 VEDLIKEHOLD GENERELT - OVERTID 0 0 56.847
    10703 VEDLIKEHOLD GENERELT - AVTALEF. TILLEGG 0 0 2.597
    10802 MØTEGODTGJØRELSE 0 0 672
    10900 PENSJONSUTGIFTER 245.000 295.000 260.949
    10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 291.000 348.000 350.219
    11003 ABONNEMENT 2.000 2.000 0
    11100 MEDISINSKE FORBRUKSVARER/-REKVISITA 0 0 313
    11150 MATVARER/KOSTHOLD 0 0 478
    11151 BEVERTNING 0 0 1.783
    11200 RENGJØRINGSMIDLER/TØRKEPAPIR 0 0 5.861
    11209 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 0 0 3.315
    11210 BELYSNINGSMATERIELL 0 0 41.413
    11216 ARBEIDSTØY 19.000 19.000 30.045
    11262 GJØDNING 10.000 10.000 6.000
    11600 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 2.000 2.000 787
    11700 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 0 0 32
    11702 DRIVSTOFF - BENSIN 7.000 7.000 3.696
    11703 DRIVSTOFF - DIESEL 20.000 20.000 17.699
    11704 ÅRSAVGIFTER 0 0 610
    11705 VEDLIKEHOLD/SERVICE 50.000 50.000 106.330
    11800 EL. ENERGI 60.000 60.000 62.064
    11852 FORSIKRING AV ANLEGGSMIDLER 0 0 315
    11855 FORSIKRING KJØRETØY 16.000 14.000 17.147
    11901 LEIE AV GRUNN 0 25.000 0
    11950 AVGIFTER/GEBYRER 18.000 18.000 21.114
    11952 KONTIGENTER 0 0 750
    12001 KONTORUTSTYR 0 0 2.566
    12005 VERNEUTSTYR OG SPESIALTØY 4.000 4.000 1.271
    12006 TEKNISK/ELEKTRIST UTSTYR 2.000 2.000 5.433
    12200 KJØP AV MASKINER OG UTSTYR 20.000 20.000 11.754
    12202 LEASING AV MASKINER OG UTSTYR 0 0 -370
    12300 VEDLIKEHOLD GENERELT 955.000 455.000 364.709
    12301 VEDLIKEHOLD MASKINER/UTSTYR 0 0 79.236
    12302 VEDLIKEHOLD VEIER (SOMMER) 0 0 6.554
    12310 VEDLIKEHOLD BYGNINGER (BYGNTEKN.) 0 0 7.726
    12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD, GENERELLT 20.000 20.000 0
    12900 INTERNKJØP (FORHÅNDSAVTALT) 37.000 35.000 34.000
    13500 RENOVASJONSTJENESTER 32.000 32.000 126.351
    13701 KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE 0 0 6.000
    14290 BETALT MOMS DRIFT 135.000 135.000 199.976
  Sum utgifter 3.773.000 3.758.000 3.697.785

    16900 FORDELTE UTGIFTER 0 -458.000 -73.625
    17100 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 0 0 -166.264
    17702 ANDRE REFUSJONER PRIVATE 0 0 -250
    17900 INTERNSALG 0 0 -470.754
  Sum inntekter 0 -458.000 -710.893

Sum ansvar: 6720 PARKER 3.773.000 3.300.000 2.986.892

Ansvar: 6730 IDRETTSANLEGG
    10100 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 376.000 374.000 364.310
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    10104 KVELDS-/NATTILLEGG 0 0 2.177
    10105 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 0 0 1.019
    10200 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 0 0 466
    10504 BEREDSKAPSVAKT 0 0 8.501
    10702 VEDLIKEHOLD GENERELT - OVERTID 0 0 11.778
    10703 VEDLIKEHOLD GENERELT - AVTALEF. TILLEGG 0 0 340
    10716 VEIER, VINTERVEDL. - OVERTID 0 0 29.764
    10900 PENSJONSUTGIFTER 53.000 52.000 48.794
    10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 60.000 60.000 66.534
   11003 ABONNEMENT 0 0 375
    11216 ARBEIDSTØY 0 0 706
    11262 GJØDNING 5.000 5.000 1.314
    11702 DRIVSTOFF - BENSIN 0 0 625
    11703 DRIVSTOFF - DIESEL 7.000 7.000 11.668
    11705 VEDLIKEHOLD/SERVICE 16.000 16.000 16.428
    11800 EL. ENERGI 100.000 100.000 115.441
    11852 FORSIKRING AV ANLEGGSMIDLER 0 0 7.343
    11855 FORSIKRING KJØRETØY 6.000 0 6.703
    11900 HUSLEIE FOR EIENDOMMER I TJ.PROD. 37.000 37.000 37.194
    11950 AVGIFTER/GEBYRER 6.000 6.000 3.245
    11952 KONTIGENTER 0 0 590
    12006 TEKNISK/ELEKTRIST UTSTYR 0 0 2.984
    12200 KJØP AV MASKINER OG UTSTYR 3.000 3.000 7.000
    12300 VEDLIKEHOLD GENERELT 118.000 118.000 114.678
    12301 VEDLIKEHOLD MASKINER/UTSTYR 50.000 50.000 22.140
    12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD, GENERELLT 0 0 286
    13701 KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE 110.000 110.000 11.500
    14290 BETALT MOMS DRIFT 95.000 95.000 63.277
  Sum utgifter 1.042.000 1.033.000 957.182

Sum ansvar: 6730 IDRETTSANLEGG 1.042.000 1.033.000 957.182

Ansvar: 6740 SMÅBÅTHAVNER
    11800 EL. ENERGI 5.000 5.000 9.364
    11852 FORSIKRING AV ANLEGGSMIDLER 1.000 1.000 3.126
    11950 AVGIFTER/GEBYRER 2.000 2.000 0
    12300 VEDLIKEHOLD GENERELT 2.000 2.000 0
    12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD, GENERELLT 6.000 6.000 21.842
    12900 INTERNKJØP (FORHÅNDSAVTALT) 50.000 60.000 50.000
    14290 BETALT MOMS DRIFT 5.000 5.000 1.486
  Sum utgifter 71.000 81.000 85.818

    16206 DIV. LEIEINNTEKTER AVG.FRITT -820.000 -440.000 -400.500
  Sum inntekter -820.000 -440.000 -400.500

Sum ansvar: 6740 SMÅBÅTHAVNER -749.000 -359.000 -314.682

Ansvar: 6750 GRAVLUNDER
    10100 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 723.000 717.000 691.922
    10106 HELLIGDAGSTILLEGG 0 0 293
    10200 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 0 0 18.097
    10302 SOMMERHJELP/SESONGHJELP 51.000 51.000 25.335
    10400 OVERTID 25.000 25.000 0
    10702 VEDLIKEHOLD GENERELT - OVERTID 0 0 14.051
    10703 VEDLIKEHOLD GENERELT - AVTALEF. TILLEGG 0 0 36
    10900 PENSJONSUTGIFTER 101.000 100.000 120.989
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    10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 127.000 126.000 113.206
    11216 ARBEIDSTØY 8.000 8.000 7.980
    11600 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 0 0 292
    11702 DRIVSTOFF - BENSIN 0 0 2.111
    11703 DRIVSTOFF - DIESEL 13.000 13.000 11.855
    11705 VEDLIKEHOLD/SERVICE 0 0 75.696
    11800 EL. ENERGI 14.000 14.000 14.340
    11855 FORSIKRING KJØRETØY 12.000 10.000 12.329
    11950 AVGIFTER/GEBYRER 0 0 3.245
    12005 VERNEUTSTYR OG SPESIALTØY 0 0 1.256
    12006 TEKNISK/ELEKTRIST UTSTYR 0 0 12.546
    12102 LEASING AV TRANSPORTMIDLER 0 0 784
    12200 KJØP AV MASKINER OG UTSTYR 3.000 3.000 0
    12202 LEASING AV MASKINER OG UTSTYR 0 0 -370
    12300 VEDLIKEHOLD GENERELT 89.000 89.000 93.812
    12301 VEDLIKEHOLD MASKINER/UTSTYR 24.000 24.000 93.375
    12900 INTERNKJØP (FORHÅNDSAVTALT) 12.000 13.000 11.000
    13500 RENOVASJONSTJENESTER 0 0 33.274
    14290 BETALT MOMS DRIFT 41.000 41.000 80.340
  Sum utgifter 1.243.000 1.234.000 1.437.792

    16204 DIV.AVGIFTER/GEBYRER AVG.FRITT 0 0 -113.220
    16504 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.PL -86.000 -86.000 0
    17100 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 0 0 -112.284
    17900 INTERNSALG -909.000 -909.000 -909.000
  Sum inntekter -995.000 -995.000 -1.134.504

Sum ansvar: 6750 GRAVLUNDER 248.000 239.000 303.288

Ansvar: 6751 DRIFT HELLELAND KIRKEGÅRD
    10107 ANDRE AVTALEFESTEDE TILLEGG 0 0 38.780
    10200 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 0 0 1.213
    10203 VIKAR VED FERIE 0 0 822
    10300 TILLEGGSBEMANNING 78.000 78.000 0
    10302 SOMMERHJELP/SESONGHJELP 0 0 12.080
    10400 OVERTID 0 0 294
    10702 VEDLIKEHOLD GENERELT - OVERTID 0 0 1.693
    10900 PENSJONSUTGIFTER 11.000 11.000 144
    10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 13.000 13.000 7.759
    11703 DRIVSTOFF - DIESEL 0 0 526
    12300 VEDLIKEHOLD GENERELT 6.000 8.000 12.608
    13500 RENOVASJONSTJENESTER 0 0 12.110
    14290 BETALT MOMS DRIFT 2.000 2.000 6.311
  Sum utgifter 110.000 112.000 94.338

    17900 INTERNSALG -110.000 -110.000 -110.000
  Sum inntekter -110.000 -110.000 -110.000

Sum ansvar: 6751 DRIFT HELLELAND KIRKEGÅRD 0 2.000 -15.662

Ansvar: 6770 KOMMUNALE VEIER/GATER
    10100 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 2.477.000 2.516.000 2.280.447
    10104 KVELDS-/NATTILLEGG 0 0 65.982
    10105 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 0 0 23.071
    10106 HELLIGDAGSTILLEGG 0 0 2.866
    10107 ANDRE AVTALEFESTEDE TILLEGG 16.000 36.000 5.725
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    10200 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 0 0 15.112
    10400 OVERTID 100.000 560.000 6.780
    10504 BEREDSKAPSVAKT 0 0 37.084
    10700 VEDLIKEHOLD GENERELT - LØNN VEDL.ARB. 0 0 3.296
    10702 VEDLIKEHOLD GENERELT - OVERTID 0 0 403.450
    10703 VEDLIKEHOLD GENERELT - AVTALEF. TILLEGG 0 0 56.004
    10712 VEIER, SOMMERVEDL. - OVERTID 0 0 22.651
    10716 VEIER, VINTERVEDL. - OVERTID 0 0 207.365
    10900 PENSJONSUTGIFTER 353.000 393.000 345.420
    10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 483.000 475.000 489.651
    11000 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 5.000 0 0
    11002 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 1.000 0 943
    11003 ABONNEMENT 1.000 0 0
    11151 BEVERTNING 1.000 0 2.007
    11200 RENGJØRINGSMIDLER/TØRKEPAPIR 7.000 2.000 0
    11206 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 0 0 1.091
    11209 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 0 0 16.000
    11216 ARBEIDSTØY 35.000 5.000 23.914
    11400 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 0 0 351
    11403 MARKEDSFØRING/REPRESENTASJON 0 0 2.930
    11600 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 0 5.000 10.659
    11601 DIETTGODTGJØRELSE/NATTILLEGG 0 0 -49
    11700 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 5.000 0 154
    11702 DRIVSTOFF - BENSIN 2.000 2.000 684
    11703 DRIVSTOFF - DIESEL 400.000 98.000 345.200
    11704 ÅRSAVGIFTER 25.000 5.000 0
    11705 VEDLIKEHOLD/SERVICE 450.000 294.000 525.329
    11800 EL. ENERGI 0 0 9.667
    11852 FORSIKRING AV ANLEGGSMIDLER 15.000 0 19.000
    11855 FORSIKRING KJØRETØY 50.000 35.000 37.546
    11901 LEIE AV GRUNN 17.000 17.000 7.809
    11950 AVGIFTER/GEBYRER 10.000 40.000 18.642
    11952 KONTIGENTER 0 0 1.072
    12000 INVENTAR 10.000 0 0
    12001 KONTORUTSTYR 2.000 0 4.745
    12002 IT- UTSTYR 5.000 0 0
    12005 VERNEUTSTYR OG SPESIALTØY 2.000 6.000 3.910
    12006 TEKNISK/ELEKTRIST UTSTYR 0 0 739
    12090 MEDISINSK UTSTYR/HJELPEMIDLER 2.000 0 0
    12200 KJØP AV MASKINER OG UTSTYR 8.000 8.000 4.490
    12202 LEASING AV MASKINER OG UTSTYR 0 0 -739
    12300 VEDLIKEHOLD GENERELT 401.000 165.000 157.775
    12301 VEDLIKEHOLD MASKINER/UTSTYR 400.000 400.000 649.754
    12302 VEDLIKEHOLD VEIER (SOMMER) 700.000 784.000 790.825
    12303 VEDLIKEHOLD AV VEIER (VINTER) 0 1.643.000 1.437.826
    12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD, GENERELLT 0 0 7.653
    12502 VEDLIKEHOLD AV VEIER - SOMMERVEDL. 84.000 0 0
    12703 ANDRE KONSULENTTJENESTER 0 0 2.665
    12900 INTERNKJØP (FORHÅNDSAVTALT) 37.000 35.000 34.000
    13500 RENOVASJONSTJENESTER 400.000 116.000 172.292
    14290 BETALT MOMS DRIFT 537.000 537.000 736.387
    15500 AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND 0 0 900.000
  Sum utgifter 7.041.000 8.177.000 9.890.174

    16204 DIV.AVGIFTER/GEBYRER AVG.FRITT 0 0 -900.000
    16207 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.FRITT -20.000 -20.000 0
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    16504 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.PL -15.000 -15.000 -30.298
    16900 FORDELTE UTGIFTER -634.000 -634.000 -38.250
    17004 ANDRE REF.FRA STATEN 0 0 -478.310
    17100 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 0 0 -258.620
    17702 ANDRE REFUSJONER PRIVATE 0 0 -96.324
    17900 INTERNSALG 0 0 -187.798
  Sum inntekter -669.000 -669.000 -1.989.600

Sum ansvar: 6770 KOMMUNALE VEIER/GATER 6.372.000 7.508.000 7.900.575

Ansvar: 6771 VEI- OG GATELYS
    11800 EL. ENERGI 1.556.000 1.586.000 1.431.201
    12300 VEDLIKEHOLD GENERELT 540.000 540.000 489.615
    14290 BETALT MOMS DRIFT 469.000 469.000 420.876
  Sum utgifter 2.565.000 2.595.000 2.341.692

    17004 ANDRE REF.FRA STATEN -500.000 -280.000 0
  Sum inntekter -500.000 -280.000 0

Sum ansvar: 6771 VEI- OG GATELYS 2.065.000 2.315.000 2.341.692

Ansvar: 6772 MILJØ- OG TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK
    11705 VEDLIKEHOLD/SERVICE 0 32.000 0
    11800 EL. ENERGI 0 3.000 0
    12300 VEDLIKEHOLD GENERELT 131.000 56.000 92.268
    12301 VEDLIKEHOLD MASKINER/UTSTYR 0 8.000 0
    12302 VEDLIKEHOLD VEIER (SOMMER) 0 16.000 0
    12303 VEDLIKEHOLD AV VEIER (VINTER) 0 8.000 0
    12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD, GENERELLT 0 8.000 0
    12703 ANDRE KONSULENTTJENESTER 0 40.000 975
    14290 BETALT MOMS DRIFT 33.000 48.000 23.311
  Sum utgifter 164.000 219.000 116.554

    16206 DIV. LEIEINNTEKTER AVG.FRITT 0 -5.000 0
    16504 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.PL 0 -50.000 0
  Sum inntekter 0 -55.000 0

Sum ansvar: 6772 MILJØ- OG TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 164.000 164.000 116.554

Ansvar: 6776 MASKINFØRERE NY MASKIN
    10100 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 1.084.000 716.000 699.423
    10107 ANDRE AVTALEFESTEDE TILLEGG 0 0 573
    10702 VEDLIKEHOLD GENERELT - OVERTID 0 0 12.299
    10703 VEDLIKEHOLD GENERELT - AVTALEF. TILLEGG 0 0 7.810
    10716 VEIER, VINTERVEDL. - OVERTID 0 0 1.772
    10900 PENSJONSUTGIFTER 152.000 100.000 100.576
    10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 174.000 115.000 112.410
    11216 ARBEIDSTØY 0 0 1.489
    11703 DRIVSTOFF - DIESEL 100.000 100.000 111.900
    11705 VEDLIKEHOLD/SERVICE 0 0 1.934
    11855 FORSIKRING KJØRETØY 20.000 20.000 15.546
    12005 VERNEUTSTYR OG SPESIALTØY 0 0 1.124
    12300 VEDLIKEHOLD GENERELT 0 0 856
    12301 VEDLIKEHOLD MASKINER/UTSTYR 200.000 200.000 189.934
    12302 VEDLIKEHOLD VEIER (SOMMER) 0 0 850
    14290 BETALT MOMS DRIFT 80.000 80.000 58.441
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  Sum utgifter 1.810.000 1.331.000 1.316.935

    16206 DIV. LEIEINNTEKTER AVG.FRITT -2.268.000 -1.321.000 0
    16207 ANNET SALG AV VARER OG TJ. AVG.FRITT 0 0 -750.000
    16900 FORDELTE UTGIFTER 0 0 -524.875
    17100 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 0 0 -26.175
  Sum inntekter -2.268.000 -1.321.000 -1.301.050

Sum ansvar: 6776 MASKINFØRERE NY MASKIN -458.000 10.000 15.885

Ansvar: 6777 VINTERVEDLIKEHOLD
    10104 KVELDS-/NATTILLEGG 70.000 0 0
    10105 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 25.000 0 0
    10106 HELLIGDAGSTILLEGG 15.000 0 0
    10400 OVERTID 350.000 0 0
    10703 VEDLIKEHOLD GENERELT - AVTALEF. TILLEGG 35.000 0 0
    12303 VEDLIKEHOLD AV VEIER (VINTER) 943.000 0 0
    12503 VEDLIKEHOLD AV VEIER - VINTERVEDL. 200.000 0 0
  Sum utgifter 1.638.000 0 0

Sum ansvar: 6777 VINTERVEDLIKEHOLD 1.638.000 0 0

Ansvar: 6790 FLOMTILTAK- EGENAKTIVITET
    10400 OVERTID 0 0 11.872
    10702 VEDLIKEHOLD GENERELT - OVERTID 0 0 37.619
    10703 VEDLIKEHOLD GENERELT - AVTALEF. TILLEGG 0 0 448
    10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 0 0 7.041
    11209 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 0 0 42.500
    12300 VEDLIKEHOLD GENERELT 0 0 25.671
    12303 VEDLIKEHOLD AV VEIER (VINTER) 0 0 5.027
    14290 BETALT MOMS DRIFT 0 0 7.675
  Sum utgifter 0 0 137.853

Sum ansvar: 6790 FLOMTILTAK- EGENAKTIVITET 0 0 137.853

Ansvar: 6820 VANNFORSYNING
    10100 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 1.452.000 1.283.000 1.354.779
    10104 KVELDS-/NATTILLEGG 50.000 0 63.206
    10105 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 20.000 0 23.420
    10106 HELLIGDAGSTILLEGG 10.000 0 4.733
    10107 ANDRE AVTALEFESTEDE TILLEGG 120.000 0 996
    10200 VIKAR VED SYKDOM/SVANGERSKAP 3.000 0 0
    10300 TILLEGGSBEMANNING 15.000 0 0
    10302 SOMMERHJELP/SESONGHJELP 0 0 12.080
    10400 OVERTID 180.000 0 13.355
    10700 VEDLIKEHOLD GENERELT - LØNN VEDL.ARB. 1.209.000 1.188.000 1.176.693
    10702 VEDLIKEHOLD GENERELT - OVERTID 72.000 0 328.376
    10703 VEDLIKEHOLD GENERELT - AVTALEF. TILLEGG 0 0 3.414
    10900 PENSJONSUTGIFTER 710.000 346.000 703.889
    10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 540.000 397.000 476.696
    11000 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 1.000 1.000 0
    11003 ABONNEMENT 1.000 1.000 200
    11151 BEVERTNING 3.000 3.000 2.758
    11200 RENGJØRINGSMIDLER/TØRKEPAPIR 3.000 3.000 883
    11206 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 2.000 2.000 530
    11208 GRUS/MASSE/KJEMIKALIER (IKKE MED.) 200.000 200.000 139.712
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    11209 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 1.300.000 0 49.500
    11302 DATAKOMMUNIKASJON/LINJE- SAMB.LEIE 5.000 5.000 12.800
    11303 PORTO/FRANKERING 1.000 1.000 240
    11400 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 13.000 13.000 11.154
    11500 KURS/OPPLÆRING 57.000 57.000 31.361
    11600 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 3.000 3.000 5.225
    11700 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 2.000 2.000 1.296
    11702 DRIVSTOFF - BENSIN 1.000 1.000 908
    11703 DRIVSTOFF - DIESEL 87.000 87.000 49.692
    11704 ÅRSAVGIFTER 55.000 55.000 18.821
    11705 VEDLIKEHOLD/SERVICE 105.000 105.000 92.831
    11706 VASK OG REKVISITA 3.000 3.000 0
    11800 EL. ENERGI 430.000 430.000 319.497
    11852 FORSIKRING AV ANLEGGSMIDLER 85.000 85.000 33.680
    11855 FORSIKRING KJØRETØY 70.000 70.000 21.067
    11902 FESTEAVGIFTER 10.000 10.000 7.711
    11950 AVGIFTER/GEBYRER 7.000 7.000 7.946
    11951 LISENSER 85.000 85.000 59.782
    11952 KONTIGENTER 33.000 33.000 26.530
    12000 INVENTAR 3.000 3.000 0
    12001 KONTORUTSTYR 4.000 4.000 0
    12002 IT- UTSTYR 20.000 20.000 21.966
    12003 IT - PROGRAMMER 15.000 15.000 7.178
    12005 VERNEUTSTYR OG SPESIALTØY 7.000 7.000 10.149
    12006 TEKNISK/ELEKTRIST UTSTYR 55.000 55.000 79.125
    12007 DIV. INVENTAR OG UTSTYR 5.000 5.000 6.922
    12200 KJØP AV MASKINER OG UTSTYR 70.000 70.000 0
    12300 VEDLIKEHOLD GENERELT 560.000 560.000 306.033
    12301 VEDLIKEHOLD MASKINER/UTSTYR 30.000 30.000 12.262
    12312 VEDLIKEHOLD BYGNINGER (EL.INSTALL.) 175.000 175.000 198.315
    12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD, GENERELLT 1.550.000 1.550.000 1.715.066
    12501 VEDLIKEHOLD AV MASKINER OG UTSTYR 3.000 3.000 2.600
    12701 KONTROLLOPPGAVER 121.000 121.000 108.795
    12702 BYGGELEDELSE, PROSJEKTERING MV. 10.000 10.000 7.786
    12703 ANDRE KONSULENTTJENESTER 0 0 7.650
    12900 INTERNKJØP (FORHÅNDSAVTALT) 25.000 25.000 1.325.740
    12901 INTERNKJØP VANN 1.495.000 1.455.000 1.430.000
    13500 RENOVASJONSTJENESTER 20.000 20.000 7.628
    13507 EIGERSUND KOMMUNE 6.250.000 6.060.000 5.405.000
    13701 KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE 260.000 260.000 339.091
    14708 TAP PÅ KRAV 0 0 31.250
    14709 ERSTATNINGER 0 0 5.000
    14901 ENDRING TIL RAMMENIVÅ 0 726.000 0
    15500 AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND 0 1.050.000 2.202.209
  Sum utgifter 17.621.000 16.700.000 18.285.527

    16400 ÅRSGEBYR EIENDOMMER AVG.PL. -13.900.000 -13.300.000 -13.378.281
    16401 ÅRSAVGIFT ETTER MÅLT FORBRUK AVG.PL -2.500.000 -3.000.000 -3.820.804
    16402 TILKNYTNINGSAVGIFT AVG.PL -1.200.000 -400.000 -898.815
    17100 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 0 0 -111.295
    17702 ANDRE REFUSJONER PRIVATE 0 0 -76.332
    19500 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND -21.000 0 0
  Sum inntekter -17.621.000 -16.700.000 -18.285.527

Sum ansvar: 6820 VANNFORSYNING 0 0 0
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Ansvar: 6830 AVLØP OG RENSING
    10100 LØNN I FASTE STILLINGER - GENERELT 2.354.000 2.260.000 1.950.292
    10104 KVELDS-/NATTILLEGG 15.000 0 12.643
    10105 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 8.000 0 4.234
    10106 HELLIGDAGSTILLEGG 9.000 0 7.628
    10107 ANDRE AVTALEFESTEDE TILLEGG 7.000 0 1.654
    10400 OVERTID 88.000 0 0
    10700 VEDLIKEHOLD GENERELT - LØNN VEDL.ARB. 0 0 46.350
    10702 VEDLIKEHOLD GENERELT - OVERTID 0 0 49.836
    10703 VEDLIKEHOLD GENERELT - AVTALEF. TILLEGG 13.000 0 13.556
    10900 PENSJONSUTGIFTER 500.000 316.000 517.734
    10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 425.000 364.000 320.085
    11000 KONTORMATERIELL/REKVISITA (INKL. KARTV.) 1.000 1.000 0
    11002 FAGLITTERATUR (BØKER, TIDSSKRIFTER) 0 0 500
    11003 ABONNEMENT 3.000 3.000 200
    11151 BEVERTNING 4.000 4.000 2.706
    11200 RENGJØRINGSMIDLER/TØRKEPAPIR 4.000 4.000 883
    11206 ANNET FORBRUKSMATERIELL/REKVISITA 1.000 1.000 800
    11208 GRUS/MASSE/KJEMIKALIER (IKKE MED.) 260.000 260.000 51.533
    11209 KJØP AV DIVERSE TJENESTER 1.850.000 0 21.500
    11216 ARBEIDSTØY 0 0 1.838
    11301 MOBILTELEFON 0 0 159
    11302 DATAKOMMUNIKASJON/LINJE- SAMB.LEIE 23.000 23.000 18.864
    11400 ANNONSER/KUNNGJ./REKLAME 4.000 4.000 1.757
    11500 KURS/OPPLÆRING 28.000 28.000 35.436
    11600 SKYSSGODTGJØRELSE/REISEUTG. 3.000 3.000 0
    11700 REISEUTGIFTER/TRANSPORT V/REISER 1.000 1.000 0
    11702 DRIVSTOFF - BENSIN 2.000 2.000 506
    11703 DRIVSTOFF - DIESEL 75.000 75.000 51.148
    11704 ÅRSAVGIFTER 40.000 40.000 17.159
    11705 VEDLIKEHOLD/SERVICE 73.000 73.000 118.399
    11706 VASK OG REKVISITA 3.000 3.000 0
    11800 EL. ENERGI 1.100.000 1.100.000 1.043.043
    11852 FORSIKRING AV ANLEGGSMIDLER 58.000 58.000 36.365
    11855 FORSIKRING KJØRETØY 60.000 60.000 34.805
    11901 LEIE AV GRUNN 4.000 4.000 1.600
    11902 FESTEAVGIFTER 15.000 15.000 10.822
    11950 AVGIFTER/GEBYRER 6.000 6.000 5.386
    11951 LISENSER 70.000 70.000 55.515
    11952 KONTIGENTER 34.000 34.000 26.530
    12000 INVENTAR 7.000 7.000 3.885
    12001 KONTORUTSTYR 2.000 2.000 0
    12002 IT- UTSTYR 21.000 21.000 18.360
    12003 IT - PROGRAMMER 25.000 25.000 7.177
    12005 VERNEUTSTYR OG SPESIALTØY 13.000 13.000 7.012
    12006 TEKNISK/ELEKTRIST UTSTYR 150.000 55.000 43.644
    12007 DIV. INVENTAR OG UTSTYR 2.000 2.000 2.211
    12200 KJØP AV MASKINER OG UTSTYR 80.000 80.000 29.593
    12300 VEDLIKEHOLD GENERELT 1.200.000 1.200.000 1.692.408
    12301 VEDLIKEHOLD MASKINER/UTSTYR 5.000 5.000 25.512
    12312 VEDLIKEHOLD BYGNINGER (EL.INSTALL.) 600.000 300.000 532.801
    12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD, GENERELLT 1.550.000 1.550.000 2.074.552
    12501 VEDLIKEHOLD AV MASKINER OG UTSTYR 3.000 3.000 2.600
    12701 KONTROLLOPPGAVER 65.000 65.000 39.447
    12702 BYGGELEDELSE, PROSJEKTERING MV. 20.000 20.000 17.774
    12703 ANDRE KONSULENTTJENESTER 2.000 2.000 2.550
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    12900 INTERNKJØP (FORHÅNDSAVTALT) 0 0 1.837.812
    12902 INTERNKJØP AVLØP 1.495.000 1.455.000 1.430.000
    13500 RENOVASJONSTJENESTER 20.000 20.000 9.567
    13507 EIGERSUND KOMMUNE 10.400.000 10.200.000 10.685.000
    13508 KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/INTERKOM.TI 65.000 65.000 63.691
    13701 KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE 800.000 650.000 726.109
    14700 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE 20.000 20.000 0
    14708 TAP PÅ KRAV 0 0 1.552
    14901 ENDRING TIL RAMMENIVÅ 219.000 828.000 0
    15500 AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND 95.000 1.900.000 174.584
  Sum utgifter 24.000.000 23.300.000 23.889.307

    16400 ÅRSGEBYR EIENDOMMER AVG.PL. -21.100.000 -20.500.000 -20.516.738
    16401 ÅRSAVGIFT ETTER MÅLT FORBRUK AVG.PL -1.800.000 -2.300.000 -2.194.027
    16402 TILKNYTNINGSAVGIFT AVG.PL -1.100.000 -500.000 -1.078.166
    16900 FORDELTE UTGIFTER 0 0 -10.250
    17100 REF.SYKEPENGER/FØDSELSPENGER 0 0 -44.156
    17702 ANDRE REFUSJONER PRIVATE 0 0 -57.971
    19009 FINANSBELASTET INV.PROSJEKT 0 0 12.000
  Sum inntekter -24.000.000 -23.300.000 -23.889.307

Sum ansvar: 6830 AVLØP OG RENSING 0 0 0

Ansvar: 6910 VEDLIKEHOLDS- OG ANLEGGSUTGIFTER
    10302 SOMMERHJELP/SESONGHJELP 0 0 22.096
    10900 PENSJONSUTGIFTER 0 0 1.067
    10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 0 0 3.266
  Sum utgifter 0 0 26.430

Sum ansvar: 6910 VEDLIKEHOLDS- OG ANLEGGSUTGIFTER 0 0 26.430

T O T A L T 66.016.000 64.685.000 67.976.481
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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
031/12 Planteknisk utvalg 07.02.2012

Referatsaker til planteknisk utvalgs møte 07.02.12
  

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 23.01.2012:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 12/238 U 03.01.2012
Norges vassdrags-
og energidirektorat

Uttale - Konsesjon Tverråna 
kraftverk AS

2 12/305 I 14.12.2011 Statens vegvesen
Fv 44 i Eigersund kommune 
- vedtaksbrev - fartsgrense 
60 km/t på Svanes

3 11/30688
M
P

16.11.2011
Protokoll fra felles 
brukerutvalgs møte 
16.11.2011

4 12/2511 X 23.01.2012
Byggesakssjefen delegert 
03.01.- 20.01.12

Vedlegg:
Dok.nr Tittel på vedlegg
207044 Uttale - Konsesjon Tverråna kraftverk AS
207141 Fv 44 i Eigersund kommune - vedtaksbrev - fartsgrense 60 km/t på Svanes
207142 Skilt-/oppmerkingsplan
210625 Byggesakssjefen delegert 03.01.-20.01.12.doc
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Sentraladministrasjonen
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Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Vår ref.: 12/238 / 11/2244 / FA-S11, TI-&18 Dato: 03.01.2012

Saksbehandler: Dag Kjetil Tonheim Direkte telefon: 51 46 83 21 /   

E-post: dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Uttale - Konsesjon Tverråna kraftverk AS

En viser til konsesjonssøknad om bygging av Tverråna kraftverk i Eigersund kommune og 
Sirdal kommune. Tverråna kraftverk er vist i kommuneplanen for indre del av Eigersund 
kommune med Helleland og tiltaket er således i tråd med kommuneplanen. En har valgt å 
vise den samlede utbyggingen i Hellelandsvassdraget som hensynssone etter §11-8 d i plan 
og bygningsloven. Dette er sone for båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og 
bygningsloven eller andre lover, eller som er båndlagt etter slikt rettsgrunnlag, med angivelse 
av formålet.

I planbeskrivelsen til kommuneplanen står følgende: ”Videre utbygging av 
Hellelandsvassdraget vurderes som svært positivt og nødvendig og en vil videreføre å 
avmerke nye kraftverk, dammer etc.  Utbygging av vannkraft er lønnsomt, miljøvennlig og 
kostnadseffektivt.”

En viser til at Eigersund kommune til stadig er utsatt for større og mindre flommer i tilknytning
til Hellelandsvassdraget og en utbygging som skissert vil kunne bidra til at flommer som 
opptrer når det er ledig magasin, bli dempet i magasinene. Flommene vil også bli dempet 
med den vannføringen som går gjennom kraftverkene.

I samband med Flerbruksplan for Hellelandsvassdraget blir mulighetene for å bedre 
oppvandringsforholdene utredet, slik at laks igjen kan gå til Gya. Tiltakshaver og kommunen
ønsker at utbedring av Slevelandsåna skal sikre oppgangsmuligheter for anadrom fisk til
områdene oppstrøms Øgreivatnet, og ser på denne utbedringen som en del av
tiltaksplanene. Lakseførende strekning vil på denne måten kunne bli utvidet ca. 22 km. Det 
er sterkt ønskelig at etablering av lakserenne som vist i kommuneplanen legges inn som 
vilkår i konsesjonsvilkårene, da dette er et viktig avbøtende tiltak.

Med vennlig hilsen

Dag Kjetil Tonheim
Plansjef







Byggesakssjefen delegert 03.01.- 20.01.12. 

ArkivSakID Nr Jdato Adm.enh Sbh Utvalg Møtedato Journaltittel 

'11/240 23 03.01.2012 MBY AGR BMD 03.01.2012 Igangsettingstillatelse for hele 
tiltaket- Tilbygg 2 hotellrom gnr.13 
bnr.1376-Grand Hotell AS, Johan 
Feyersgt 1 

'08/4135 11 04.01.2012 MBY MGU BMD 04.01.2012 Ansvarsrett/kontrollplan 2
gnr. 47 bnr. 982, Reinsdyrveien 40 

'11/1379 8 04.01.2012 MBY JAV BMD 04.01.2012 Tillatelse til tiltak - riving av 
eksisterende bolig gnr. 13 bnr. 2653 
Terlandstykket 

'11/1856 6 04.01.2012 MBY TOG BMD 04.01.2012 Tillatelse til tiltak/dispensasjon 
Bruksendring av butikklokale til 
leilighet, nytt bislag og 4 stk nye 
vinduer gnr. 60 bnr. 164 

'11/2556 2 05.01.2012 MBY MGU BMD 04.01.2012 Tillatelse til tiltak uten 
ansvarsrett, gapahuk gnr. 39 bnr. 9 

'11/2602 2 05.01.2012 MBY MGU BMD 04.01.2012 Tilltatelse til tiltak, skifting av 
vinduer gnr. 12 bnr. 342 

'11/2355 3 04.01.2012 MBY TTO BMD 04.01.2012 Tillatelse til tiltak- oppføring av 
hagestue gnr. 13 bnr. 536,Lyngtangen 5 

'11/2457 2 04.01.2012 MBY TTO BMD 04.01.2012 Tillatelse til tiltak - deling av 
eiendom gnr. 46 bnr.20 og gnr.46 bnr. 
838 - Lundeveien 

'11/2447 2 04.01.2012 MBY TTO BMD 04.01.2012 Tillatelse til tiltak - vinterstue som 
tilbygg gnr. 46 bnr.838 - Lundeveien 4 

'11/2484 2 04.01.2012 MBY TTO BMD 04.01.2012 Tillatelse til tiltak -
fasadeendring/takoverbygg bolig gnr. 
47 bnr. 99, Kvidafjellveien 26 

'11/2570 2 05.01.2012 MBY MGU BMD 05.01.2012 Tillatelse til deling av grunneiendom 
gnr. 7 bnr. 65, Ytstebrødveien 

'10/1526 7 05.01.2012 MBY MGU BMD 05.01.2012 'Igangsettingstillatelse, grunn og 
terrengarbeid gnr. 14 bnr. 20/26 

'11/2509 3 05.01.2012 MBY TTO BMD 05.01.2012 Tillatelse til tiltak -  riving av 
eksisterende garasje samt oppføring ny 
gnr. 26 bnr. 13 



'11/2502 3 05.01.2012 MBY TTO BMD 05.01.2012 Tillatelse til tiltak - fasadeendring 
av bolighus gnr. 4 bnr. 40, 
Skadbergstrondveien 24 

'11/2064 5 06.01.2012 MBY TTO BMD 06.01.2012 Tillatelse til tiltak - ny kledning og 
vinduer gnr. 13 bnr.1494, Nygaten 18 

'10/27 28 06.01.2012 MBY TOG BMD 06.01.2012 Tillatelse til tiltak - Brygge 
2 bnr. 99 - Petter E. Jørgensen, 
Seksarvik 

'11/2115 8 06.01.2012 MBY TTO BMD 06.01.2012 Tillatelse til tiltak -  riving av 
eldre driftsbygning/uthus samt 
oppføring bolig og garasje gnr. 61 
bnr. 3,4 

'11/2414 2 09.01.2012 MBY TTO BMD 09.01.2012 Tillatelse til tiltak-
ventilasjonsanlegg og 
sprinklingsanlegg ved renovering av 
kontorer gnr. 48 bnr. 30 -

'11/1344 11 11.01.2012 MBY MGU BMD 09.01.2012 Tillatelse til endring av gitt 
tillatelse, bod under godkjent terasse 
gnr. 12 bnr. 2 - tomt nr. 13 

'11/2051 7 16.01.2012 MBY MGU BMD 11.01.2012 Tillatelse til deling av grunneiend
del av gnr. 6 bnr. 6 

'11/6 9 16.01.2012 MBY MGU BMD 11.01.2012 Tillatelse til tiltak, opparbeidelse 
av vei med stikkledninger gnr. 7 bnr. 
188 

'10/2382 29 12.01.2012 MBY AGR BMD 11.01.2012 Tillatelse til tiltak/dispensasjon 
Carport i forbindelse med leiligheter, 
Nyeveien 60 D gnr. 46 bnr. 1038 

'11/2604 7 16.01.2012 MBY MGU BMD 12.01.2012 Tillatelse til tiltak - oppføring av 
drivhus samt nytt inngangsparti på 
eksisterende bebyggelse gnr.48 bnr. 41 

'11/2627 5 17.01.2012 MBY TOG BMD 13.01.2012 Tillatelse til tiltak/ dispensasjon 
Levegg / uteplass gnr. 8 bnr. 299 
Roar Sætrevik, Kutterveien 13 

'12/69 3 13.01.2012 MBY TTO BMD 13.01.2012 Tillatelse til tiltak - oppføring av 
støttemur gnr. 46 bnr. 723 
Hafsøyveien 68 

'11/1252 6 13.01.2012 MBY TOG BMD 13.01.2012 Tillatelse til tiltak - Påbygg og 
fasadeendring bolighus gnr. 45 bnr. 
161 - Astrid Larsen, Skrivarsfjellet 6 



'09/925 28 16.01.2012 MBY AGR BMD 16.01.2012 Godkjenning av ansvarsrett
ansvarsrett i forbindelse med SØK 
funksjon gnr.13 bnr.1302 -
Buggesgt. 2 D 

'11/1049 8 16.01.2012 MBY TOG BMD 16.01.2012 Igangsettingstillatelse - Tilbygg 
Hellvik barnehage gnr. 60 bnr. 711 
Eigersund kommune, Tuenveien 2 

'11/2418 3 16.01.2012 MBY AGR BMD 16.01.2012 Tillatelse til fradeling -
grunneiendom gnr. 13 bnr. 180 
Reiten, Lyngtangen 

'11/2617 2 16.01.2012 MBY TOG BMD 16.01.2012 Seksjonering gnr. 46 bnr. 1038 
Nyeveien 60 

'11/1500 15 17.01.2012 MBY AGR BMD 16.01.2012 Igangsettingstillatelse for hele 
tiltaket - Fasadeendring, bruksendring 
fra tilleggsdel til hoveddel, flytting 
av innkjørsel og oppføring av carport, 
gnr. 12 bnr. 525 - Prestegårdsveien 

'11/1644 20 17.01.2012 MBY TTO BMD 17.01.2012 Tillatelse til endring av tiltak 
stk. to- manns boliger gnr. 46 bnr. 
45, Hafsøyveien 

'11/2073 12 18.01.2012 MBY MGU BMD 17.01.2012 Tillatelse til tiltak, riving av 
driftsbygning gnr. 22 bnr. 

'11/1202 9 17.01.2012 MBY MGU BMD 17.01.2012 Ansvarsrett oppmåling gnr. 6 bnr. 678 

'10/2752 19 18.01.2012 MBY MGU BMD 17.01.2012 Ansvarsrett - Bolig gnr. 60 bnr. 770 
 Svanhild Wetteland, Stokkandveien 4 

'11/2547 3 18.01.2012 MBY MGU BMD 17.01.2012 Tillatelse til tiltak- oppføring av 
påbygg bolig gnr. 12 bnr. 222, 
Grønedalen 19 

'11/2569 2 18.01.2012 MBY TOG BMD 18.01.2012 Seksjonering gnr. 46 bnr. 45 
Hafsøyveien 92 C, 92 D, 92 E og 92 F 

'12/14 2 23.01.2012 MBY MGU BMD 19.01.2012 Tillatelse til tiltak, oppføring av ny 
bolig og garasje gnr. 60 bnr. 762 
Tuenveien 10 

'09/462 9 19.01.2012 MBY MGU BMD 19.01.2012 Igangsettingstillatelse for hele 
tiltaket - enebolig gnr. 13 bnr. 214, 
Teigen 11 

'11/1444 9 20.01.2012 MBY TOG BMD 20.01.2012 Igangsettingstillatelse - Tilbygg,
fasadeendring gnr. 48 bnr. 109 
Egersund Lakk AS, Høljebakkane 3 



'08/2302 90 11.01.2012 MBY MGU BMD 09.01.2012 Tillatelse til endring av gitt 
tillatelse ang. gesims, gnr. 13 bnr. 
1719, Møllegaten 11 

'11/2487 7 16.01.2012 MBY MGU BMD 11.01.2012 Tillatelse til tiltak - opparbeidelse 
av vei, vann og avløpsanlegg og 
grunnarbeid på tomter gnr. 7 bnr. 76, 
752, 262 
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032/12 Planteknisk utvalg 07.02.2012 
 
 

 
 

Spørsmål/orienteringer i planteknisk utvalgs møte 07.02.11 
   
 

Sammendrag: 
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet. 
 
Saksgang: 
Avgjøres av utvalget. 
  

 

 
Spørsmål/orienteringer i møtet 07.02.2012: 
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