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EIGERSUND KOMMUNE
Planteknisk utvalg

MØTEINNKALLING

Utvalg: Planteknisk utvalg
Møtested: Formannskapssalen
Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 12:00

BEFARING:
kl 09.00 Avreise fra rådhuset.
kl 09.15 Gårdsbesøk hos Jostein Sleveland, Sleveland

kl 10.25 Sak 46/12
Utfylling i sjø gnr. 47 bnr. 816 -  Langholmen AS, Langholmen. 
Klagebehandling.

kl 10.55 Sak 49/12
Naust/båthus gnr. 8 bnr. 399 - Svein Petter Hovland, Fuglodden. 
Klagebehandling

kl 11.15 Sak 47/12
Oppføring av levegg og terrasse gnr. 13 bnr. 1838 - Jan Lorentz 
Tollefsen, Hammers gate 8. Klagebehandling.

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

033/12

Avgjøres av kommunestyret:

Reguleringsplan for gang- og sykkelvei Fv 65 Leidland -
Skadbergstranden, 2-gangsbehandling

034/12
Reguleringsendring gangvei vestsiden av Langevannet gnr. 47 bnr. 14 og 
gnr. 48 bnr. 2 - 2. gangsbehandling

035/12
Reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 m.fl. - Hellvik - industriformål - 2. 
gangsbehandling

036/12 SMIL - strategi 2012-2015

037/12
Gebyrer for behandling av konsesjons- og delingssaker i Eigersund  fra 
01.01.2012

038/12 Revidert utbyggingsavtale del av gnr. 60 bnr. 1, Hellvik

039/12 Revidert utbyggingsavtale, gnr. 13 bnr. 27 - Terlandsstykket

040/12

Avgjøres av utvalget:

Godkjenning av protokoll fra planteknisk utvalgs møte 07.02.12

041/12
Klage - reguleringsendring Indre Vågen - Eieåna - byggelinje, ny avkjørsel, 
utfyllingsgrense
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042/12
Søknad om fritak fra driveplikten -  gnr. 5 bnr. 7 - Arthur Myklebust, Randi 
Lura og Bjarne Myklebust

043/12
Søknad om konsesjon til erverv av gnr. 2 bnr. 34 - Frode og Ragnhild 
Teigen

044/12
Søknad om fradeling av gnr./bnr. 114/1  fra driftsenheten gnr./bnr. 114/1 
og 112/5 - Nina Evje Lomeland

045/12
Klage på avslag på søknad om fradeling av to parseller til bolig, hvor 
resten av eiendommen selges som tilleggsjord -  gnr. 83 bnr. 1  - Asle 
Klungland

046/12
Utfylling i sjø gnr. 47 bnr. 816 -  Langholmen AS, Langholmen. 
Klagebehandling.

047/12
Oppføring av levegg og terrasse gnr. 13 bnr. 1838 - Jan Lorentz Tollefsen, 
Hammers gate 8. Klagebehandling.

048/12 Brygge gnr. 16 bnr. 6 - Andreas Stokka, Lygre. Klagesak.

049/12
Naust/båthus gnr. 8 bnr. 399 - Svein Petter Hovland, Fuglodden. 
Klagebehandling

050/12 Referatsaker til planteknisk utvalgs møte 13.03.12

051/12 Spørsmål/orienteringer i planteknisk utvalgs møte 13.03.12

Egersund, 24. februar 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 til Randi Haugstad.
- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:

- Ingen

Planteknisk utvalg har blitt invitert av Helleland bondelag, 
Egersund bondelag og Egersund bonde- og småbrukarlag til 
gårdsbesøk hos Jostein Sleveland på Sleveland.
Se første befaring.
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Kommunestyremøte 19.mars Frist for endring: Fredag  24.februar

Parti Sted Dag Dato Tid kl.
AP Arbeidernes Hus. Torsdag 8. mars 19:30
FRP Formannskapssal, rådhuset Mandag 5. mars 18:00
H Formannskapssal, rådhuset Tirsdag 6. mars 18:00
KRF Formannskapssal, rådhuset Onsdag 7. mars 19:00
SP Kontor/grupperom, rådhuset (4.etg.) Onsdag 7. mars 19:30
SV Formannskapssalen, rådhuset Torsdag 8. mars 18:00
V Kulturkontoret, Strandgaten Torsdag 15. mars 20:00

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

Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på 
kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk.  Kopi av saksdokumentene 
kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. etasje.
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Saker fra planteknisk utvalg som 
skal videre til kommunestyrets møte 
19.03.2012 
 
Saksnr. 
Planteknisk 
utvalg 

Saksnr. 
Kommune- 
styret 

Sak 

033/12 005/12 Reguleringsplan for gang- og sykkelvei Fv 65 Leidland - 
Skadbergstranden, 2-gangsbehandling 

034/12 006/12 Reguleringsendring gangvei vestsiden av Langevannet gnr. 47 bnr. 
14 og gnr. 48 bnr. 2 - 2. gangsbehandling 

035/12 007/12 Reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 m.fl. - Hellvik - industriformål - 2. 
gangsbehandling 

036/12 008/12 SMIL - strategi 2012-2015 

037/12 009/10 Gebyrer for behandling av konsesjons- og delingssaker i Eigersund  
fra 01.01.2012 

038/12 010/12 Revidert utbyggingsavtale del av gnr. 60 bnr. 1, Hellvik 

039/12 011/12 Revidert utbyggingsavtale, gnr. 13 bnr. 27 - Terlandsstykket 
Vær oppmerksom på at den/de vedlagte saken) skal videre til kommunestyret og de sendes ikke ut til 
kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer dersom de også får saksdokumenter til utvalget, mao de får kun 
det enkelte sett en gang. 
 
Kommunestyret saksdokumenter vil nå bestå av flere ”bunker” som alle sendes ut samtidig. 

- Innkalling og saker som går direkte til kommunestyret, som godkjenning av protokoll, referatsaker, 
vedtak i f etter § 13 samt interpellasjoner. 

- Saker der formannskapet innstiller til kommunestyret. 
- Saker der planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret. 
- Saker der havnestyret innstiller til kommunestyret. 
- Saker der kontrollutvalget innstiller til kommunestyret. 
- Saker der felles brukerutvalg gir uttale til kommunestyret. 
- Ettersendte vedtak fra hovedutvalgene. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 15.02.2012
Arkiv: :PL-, FA-L12, 
GBR-
Arkivsaksnr.:
07/3953
Journalpostløpenr.:
11/29658

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
033/12 Planteknisk utvalg 13.03.2012

Kommunestyret 19.03.2012

Reguleringsplan for gang- og sykkelvei Fv 65 Leidland -
Skadbergstranden, 2-gangsbehandling
  

Sammendrag:
Forslag til reguleringsplanen for ny GS-veg langs Fv 65 fra Leidland boligfelt og fram til 
Skadbergsanden har vært til offentløig ettersyn. Forslaget til reguleringsplan omfatter ny GS-
veg langs Fv 65, Ytstebrødveien, vegareal for Fv 65, Ytstebrødveien, inkludert nødvendige 
endringer og utvidelser av dagens linjeføring og nye busslommer samt avkjørsler som må 
legges om. Det er innkommet merknader til planen. Rådmannen viser til at denne 
strekningen er prioritert i kommuneplanen som en fremtidig gang og sykkelveg. Gjennom 
planarbeidet har en hatt to målsettinger og disse vurderer en er nådd i det foreliggende 
planforslaget. Dette var å etablere en mest mulig trafikksikker trasé for gående og syklende 
med færrest mulig kryssinger samt redusere inngrep i sideterreng mest mulig. 

Med et sammenhengende sykkeltilbud vil flere beboere i Egersund by og søndre Eigerøy 
kunne velge sykkel som transportmiddel til rekreasjonsområdene på nordre Eigerøy. En 
vurderer at planen slik den fremstår er en rimelig avveining mellom fordeler og ulemper. 
Planarbeide i denne type areal er krevende, da det er mange kryssende hensyn som må tas 
og der en også skal søke å oppnå økt trafikksikkerhet samtidig som en skal ivareta hensynet 
til eksisterende eiendommer, estetikk m.m. på en best mulig måte. Rådmannen anbefaler at 
planen blir vedtatt som med de endringene som fremkommer i fremlegg til vedtak og viser til 
at det er svært positivt og fremtidsrette at en får regulert sammenhengende gang og 
sykkelveg.

Saksgang:
PTU innstiller til kommunestyret som fatter vedtak i saken.

Rådmannens forslag til vedtak 15.02.2012:
PTU innstiller til kommunestyret:
Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg Fv 65 Leidland - Skadbergstranden med 
kart og bestemmelser blir lagt vedtatt med følgende justeringer i:
Kart

1. Sikttrekant i tilknytning til 7/20 mfl. må få en sikttrekant på 10x80m og ber om at dette
innarbeides i plankart.

2. De to gravhaugene (id 14562 og id 14563) reguleres til Hensynssone, fornminne i 
kombinasjon med LNF.

Bestemmelse

Side 5 av 521



2

3. Rekkefølgekrav: Avkjørsler skal teknisk godkjennes av Statens vegvesen.
4. Rekkefølgetiltak: ” Fjellknaus på sørsiden av kurven mellom Ytstebrødveien 174-180 

og på strekningen mellom Ytstebrødveien 360 og 368 hvor Skadbergfjellet går helt 
inntil vegen skal vurderes av geolog før eventuell sprengning utføres.”

5. Hensynssone bevaring: Det er ikke tillatt å foreta noen form for fysiske inngrep 
innenfor området avsatt til ”Hensynssone,fornminner”. Eventuelle tiltak innenfor 
området må på forhånd avklares med kulturminnemyndighetene, jf. Lov om 
kulturminner §§ 3 og 8. Fortrinnsvis bør slike tiltak fremmes i form av 
reguleringsendring.

6. I forbindelse med anleggsfasen skal de to gravhaugene sikres med fysiske sperrer.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12
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Reguleringsplan for gang- og sykkelvei Fv 65 Leidland – Skadbergstranden – 2. 
gangsbehandling

1. Innledning og bakgrunn

Rådmannen gjør oppmerksom på at det til saken kun er lagt ved A3 kart i farger. Dette da en 
ikke fikk skrevet ut kart i A0 pga. problemer med utskrift til plotter. Det er ikke gjort endringer 
på kartet i forhold til høringsutkastet og endringene i fremlegg til vedtak vil bli innarbeidet før 
planen kunngjøres. Dette er avklart med leder av PTU før saken ble sendt ut. Stort kart vil bli 
hengt opp i tilknytning til møtet og ligger på kommunens hjemmeside som pdf- format i 
forbindelse med høringen av planen.

Regulering av området omfatter strekningen Leidland - Skadbergstronda som er vist på 
kartet nedenfor:

2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET

2.1 Kommuneplan/kommunedelplan

Området er i gjeldende kommuneplan vist som fremtidig gang og sykkelveg, men der endelig 
trase og side av Fv 65 er fastsatt i reguleringsplanen.
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Denne kommuneplanen ble vedtatt av kommunestyret i 2007 og arealbruken i 
reguleringsplanen er i samsvar med denne. Planområdet berøres av flere reguleringsplaner 
som omfatter eksisterende kryss og disse vil omfattes av reguleringsendringen.

3. HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

Det er sendt ut varsel om høring og offentlig ettersyn til grunneiere, naboer, statlige og 
regionale myndigheter og kunngjort i Dalane Tidende og på kommunens nettside. 

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

Offentlige merknader

1. Rogaland fylkeskommune, kultur  Merknad J

2. Statens Vegvesen  Merknad J

3. Fylkesmannen  Ingen merknad O

4. Fylkeslandbrukskontoret  Merknad J

5. BR-representanten  Ingen merknad O

6. Felles brukerutvalg  Ingen merknad O

Private merknader

7. Sigurd Bernt Myklebust  Merknad N

8. Engel Mackinnom  Merknad O

9. Alf Henning Myklebust  Merknad O

10. Loyd Anfinn Skjelbred  Merknad J

11. Thor Ole Fardal  Merknad O

12. Samslått Auto  Merknad O

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Rogaland 
fylkeskommune, 
kultur 

 Kulturseksjonen frafaller 
derfor kravet om nærmere 
arkeologiske registreringer 
langs traseen.

 Ber om at en tar hensyn til 
SEFRAK bygninger  i 
anleggsfasen.

 Fremmer innsigelse til at 
to gravhauger må vises. 
Innsigelsen vil falle bort 
dersom en regulerer de to 
gravhaugene (id 14562 og 
id 14563) til Hensynssone, 
fornminne i kombinasjon 
med LNF. Bestemmelsene 
for Hensynssonen bør 
formuleres på følgende 
måte: Det er ikketillatt å 
foreta noen form for 
fysiske inngrep innenfor 
området avsatt til 
”Hensynssone,fornminner”

O

O

J

Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

Rådmannen tar uttalen til 
etterretning jfr. fremlegg til vedtak.
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. Eventuelle tiltak innenfor 
området må på forhånd 
avklares 
medkulturminnemyndighet
ene, jf. Lov om 
kulturminner §§ 3 og 8. 
Fortrinnsvis bør slike tiltak 
fremmes i form av 
reguleringsendring.

 I forbindelse med 
anleggsfasen skal de to 
gravhaugene sikres med 
fysiske sperrer og dette 
må med i 
bestemmelsene..

J Rådmannen tar uttalen til 
etterretning jfr. fremlegg til vedtak.

2. Statens Vegvesen  Det må spesifiseres i 
bestemmelsene at 
avkjørsler skal teknisk 
godkjennes av Statens 
vegvesen.

 Sikttrekant i tilknytning til 
7/20 mfl. må få en 
sikttrekant på 10x80m og 
ber om at dette 
innarbeides i plankart.

J

J

Rådmannen tar uttalen til 
etterretning jfr. fremlegg til vedtak.

Rådmannen tar uttalen til 
etterretning jfr. fremlegg til vedtak.

3. Fylkesmannen  Det er i planen gjort gode 
avveininger mellom ulike 
interesser og 
landbrukshensyn er 
tilstrekkelig ivaretatt.

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

4. Fylkeslandbrukskonto
ret

 Uttalen gjelder en mulig 
omlegging av adkomst. 
Slik saken er opplyst nå 
kan vi ikke se at det 
foreligger grunnlag for å 
godta forespørselen fra 
eier av gnr. /bnr. 6/9. Den 
skisserte veiløsningen 
medfører betydelig 
omdisponering av 
jordbruksjord samtidig 
som det foreligger mindre 
arealkrevende alternativ i 
eksisterende forslag til 
reguleringsplan. Vi 
anbefaler at dere går 
videre med forslaget som 
ligger inne i forslag til 
reguleringsplan. Dersom 
kommunen går videre med 
forslaget fra gårdbruket 
6/9, er det påregnelig med 
innsigelse fra 
Fylkesmannen.

J Rådmannen må ta dette til 
etterretning i denne omgang. Selv 
om finansieringen av omleggingen 
ikke er klarlagt, vill dette i
utgangspunktet vært et bedre 
alternativ. Når dette ikke er mulig å 
få til, legger en til grunn at 
gjeldende planforslag viser en 
adkomst som er akseptert både av 
Statens Vegvesen og andre 
fagmyndigheter og legger derfor 
dette til grunn.

5. BR-representanten  Ingen merknader. O Rådmannen tar uttalen til 
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orientering.
6. Felles brukerutvalg  Ingen merknader. O Rådmannen tar uttalen til 

orientering.

Private uttaler

7. Sigurd Bernt 
Myklebust

 Ber om at gang og 
sykkelvegen blir lagt på 
høyre side av veien utover 
mot Skadberg og viser til 
at slik planen er nå vil den 
bli liggende helt inn til 
husvegg og dette blir en 
umulig situasjon og gir 
grunnlag for et stort 
erstatningsansvar.

N Rådmannen viser til at så langt en 
kan se utifra reguleringsplankartet 
vurderes ikke denne eiendommen 
å være spesielt berørt. Utifra 
oversikten over berørte 
eiendommer står 5/5 oppført med 
et berørt areal på 33m2. Denne 
parsellen av eiendommen er på 
om lag 129 daa. Gang og 
sykkelvegen ligger så langt en kan 
se med god avstand fra husvegg 
til Ytstebrødveien 244 jfr. 
kartutsnitt:

En siterer fra planbeskrivelsen:
”Vegstrekningen mellom 
Ytstebrødveien 236 og fram til 
eiendom 273 er forskjøvet mot 
nord. Dette bedrer vegens 
linjeføring gjennom en utretting av 
en liten kontrakurve umiddelbart 
etter den store kurven ved 
Ytstebrødveien 236. Tiltaket 
reduserer inngrepet i 
eiendommene på sørsiden av 
vegen. Flere av eiendommene har 
til dels bratte avkjørsler opp til 
fylkesvegen som dermed ikke 
forverres og eksisterende 
trafokiosk sør for Ytstebrødveien 
ved eiendommen 248, og 
atkomsten til denne, ikke berøres. 
Tiltaket vil forbedre sikten i 
innerkurven.”
Å etablere en mest mulig 
trafikksikker trasé for gående og 
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syklende som skal bevege seg 
langs hele eller deler av 
strekningen har vært en 
hovedprioritet. Den mest 
risikoutsatte situasjonen er 
kryssing av vegen og en har derfor 
lagt stor vekt på å å unngå at 
gang- og sykkelforbindelsen gjør 
stadige skifte fra side til side.  Slik 
planforslaget er utformet legger 
planforslaget opp til kun et skifte 
av side som er nødvendig for å 
komme fra start og målpunkt som 
er på forskjelling side. En har lagt 
vekt på å redusere inngrepene i 
eiendommer så mye som mulig, 
men noe inngrep må det 
nødvendigvis bli jfr. at en har 
knapt areal å planlegg på og en 
må legge til grunn vegnormalen.
En vurderer at de avveininger som 
er gjort i planen er balanserte og 
en vil derfor ikke gjøre endringer.

8. Engel Mackinnom  Lurer på om gang og 
sykkelvegen som er på 
5/126 er den samme som i 
gjeldende reguleringsplan 
på Stie.

O Så langt en kjenner og klarer å 
lese ut av kartene skal det være 
den samme.

9. Alf Henning 
Myklebust

 Ber om at den nye gang 
og sykkelvegen blir lagt i 
samme høyde som 
hovedveien, da en ikke 
ønsker at folk skal se rett 
inn i stuen. Lurer på om 
det er mulig å sette opp et 
gjerde mellom gang og 
sykkelvegen og min bilvei.

O Rådmannen tar dette til orientering 
og har forståelse for dette synet. 
Viser til at dette er ting som er 
naturlig å ta opp i forbindelse med 
videre detaljplanlegging og 
forhandling om innløsning av 
grunn.

10. Loyd Anfinn 
Skjelbred

 Viser til forslaget om 
reguleringsplan leidland-
skadberg der jeg ser at 
vegen opp til huset mitt, 
ytstebrødvn.170. gnr 6 bnr
9er blitt endret. Jeg er enig 
i at dagens avkjørsel ikke 
er av de beste, men at den 
nye planlagte ikke blir noe 
bedre, for våres 
vedkomne. Dette pga. de 
to nesten 90 grader
svingene som oppstår å 
samtidig er bakken 
omtrent like bratt. Dette vil 
føre til store problemer for 
oss særlig på vinterstid, da 
det kan være sleipt å glatt. 

N Rådmannen viser til at dette er en 
av de kompliserte punktene i 
planen. Dagens avkjørsel er dårlig 
og den foreslåtte løsningen i 
planforslaget gir bedret siktforhold 
i forhold til dagens situasjon. 
Samtidig vil en omlegging som 
skissert fra grunneier kunne gitt en 
bedre avkjørsel samt sanering av 
en avkjørsel. Dette er noe en i 
utgangspunktet er positiv til og har 
forsøkt å få dette til. Rådmannen 
har sendt dette til uttale hos 
Statens vegvesen og 
Fylkesmannens landbruksavdeling 
da den berører dyrka mark. 
Landbruksmyndighetene 
aksepterer ikke den skisserte 
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Å dermed gjøre at vi 
mister all 'fart' vi trenger 
for og komme opp,i 
svingene. Videre ser jeg at 
der vil bli en høy kant på 
oppsiden av veien og 
dermed blir vegen en stor 
oppsamlingsplass for snø 
når det blåser i fra jordet 
på oppsiden. Jeg vil heller 
foreslå vis omlegging av 
veien påkreves, at den blir 
lagt inn ved 
Ytstebrødvn.188, rundt 
fjellet på oppsiden å 
påkoples den eks.veien på 
oppsiden av 
ytstebrdvn.174. Da dette 
vil løse alle problemer. 
Håper at dette vil bli tatt 
hensyn til i den videre 
utarbeidelsen av planen.

løsningen og uttaler i den 
forbindelse: ” Slik saken er opplyst 
nå kan vi ikke se at det foreligger 
grunnlag for å godta forespørselen 
fra eier av gnr. /bnr. 6/9. Den 
skisserte veiløsningen medfører 
betydelig omdisponering av 
jordbruksjord samtidig som det 
foreligger mindre arealkrevende 
alternativ i eksisterende forslag til 
reguleringsplan. Vi anbefaler at 
dere går videre med forslaget som 
ligger inne i forslag til 
reguleringsplan. Dersom 
kommunen går videre med 
forslaget fra gårdbruket 6/9, er det 
påregnelig med innsigelse fra 
Fylkesmannen.” 
Dette gjør at rådmannen 
dessverre ikke ser mulighet for å 
gå videre med den skisserte 
løsningen på det nåværende 
tidspunkt. Dette ville også blitt en 
dyrere løsning enn den som er 
skissert i reguleringsplanen. En vil 
likevel kunne åpne opp for en slik 
løsning på et senere tidspunkt
dersom fylkeskommunen ønsker å 
se på det i forbindelse med 
detaljplanlegging. 

11. Thor Ole Fardal  Adkomst til 6/20 må 
ivaretas på en 
tilfredsstillende måte i 
forhold til den skisserte 
busslomme inntegnet på 
6/23

O Dette er et LNF område og en 
vurderer at denne ikke vil ha 
konsekvenser for 6/20. Det er ikke 
en bebygd eiendom og det er 
heller ikke regulert avkjørsel til 
eiendommen i dag.

12. Samslått Auto  Vi er villige til å avse noe 
av vår tomt til fordel for ny 
gang og sykkelsti mot at vi 
får tilsvarende
parkeringsplasser på 
motsatt side av vår 
eiendom (retning løyning 
rekefabrikk, utmark)

N Rådmannen vurderer dette som 
positivt og dette er noe utbygger
(les Vegvesen/fylkeskommune) 
kan vurdere nærmere på et senere 
tidspunkt.  En viser til at dette er et 
kjerneområde for landbruk og det 
er derfor ikke enkelt å 
omdisponere dette til næringsareal
jfr. omdisponering av dyrka mark 
og uttale fra fylkeslandbruk. 
Eigersund kommune kan heller 
ikke gå inn i grunnforhandlinger på 
vegne av Rogaland 
Fylkeskommune/Statens 
Vegvesen eller forplikte disse 
økonomisk. Dersom dette blir 
aktuelt på et senere tidspunkt, er 
en åpen for å se på en slik løsning 
med åpne øyne. Det må da 
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komme som et innspill fra den som 
står som utbygger som er 
Rogaland fylkeskommune og 
Statens Vegvesen. En sender den 
videre til Rogaland 
fylkeskommune og Statens 
Vegvesen for ev. videre oppfølging
i det videre prosjekteringsarbeidet.

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

1. Sikttrekant i tilknytning til 7/20 mfl. må få en sikttrekant på 10x80m og ber om at dette 
innarbeides i plankart.

2. De to gravhaugene (id 14562 og id 14563) reguleres til Hensynssone, fornminne i 
kombinasjon med LNF.

Bestemmelse
3. Rekkefølgekrav: Avkjørsler skal teknisk godkjennes av Statens vegvesen. 
4. Rekkefølgetiltak: ” Fjellknaus på sørsiden av kurven mellom Ytstebrødveien 174-180 

og på strekningen mellom Ytstebrødveien 360 og 368 hvor Skadbergfjellet går helt 
inntil vegen skal vurderes av geolog før eventuell sprengning utføres.”

5. Hensynssone bevaring: Det er ikke tillatt å foreta noen form for fysiske inngrep 
innenfor området avsatt til ”Hensynssone,fornminner”. Eventuelle tiltak innenfor 
området må på forhånd avklares med kulturminnemyndighetene, jf. Lov om 
kulturminner §§ 3 og 8. Fortrinnsvis bør slike tiltak fremmes i form av 
reguleringsendring.

6. I forbindelse med anleggsfasen skal de to gravhaugene sikres med fysiske sperrer.

4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET
Fv 65, Ytstebrødveien, er adkomstveien til Nordre Eigerøy fra Eigerøy bru. Veien er i all 
hovedsak et gammelt veiløp som bebyggelsen langs strekningen har vokst fram langs. 
Bebyggelsen på Nordre Eigerøy består av kystsmåbruk og spredt bebyggelse knyttet til fiske 
og havrettet næringsvirksomhet. Bebyggelsen er i noen grad fortettet ved tilfeldig fradeling av 
tomter fra de opprinnelige brukene. Det er også etablert fritidsbebyggelse langs nordre 
sundet og ved Eigerøy fyr. Nordre Eigerøy har viktige friområder som Eigerøy fyr og 
Skadbergsanden. Områdene er viktige turmål for hele byen og regionen. 

Veien har i dag en Ådt på 650 kjt/døgn. Den har en eksisterende kjørebane som i hovedsak 
er på ca. 5,5m, men den kan variere ned mot 4,5m flere steder. Dette gjør det utfordrende å 
ferdes langs vegen for myke trafikanter. Fartsgrensen fra Eigerøy bru og fram til adkomsten 
ved Saurdalen boligfelt er 60km/t, og deretter 50km/t videre fram til Skadbergsanden. 

Fra Leidland til raet over Myklebust er terrenget langs vegen til dels svært sidebratt. 
Sideområdene består av knauser, skog, utmark, dyrka marka og hager. Over ryggen ved 
Myklebust ligger veien på toppen av ryggen, med bebyggelsen knyttet til veien med mange 
avkjørsler, mellom bebyggelsen er det dyrka mark. I enden av ryggen mot Skadbergsanden 
reiser Skadbergfjellet seg bratt opp rett fra veien. 

Innenfor planområdet langs Fv 65 er det 36 avkjørsler på nordsiden og 34 avkjørsler på 
sørsiden av veien. Dette gjør at planleggingen er komplisert og der en har måtte gått i 
dybden for å finne gode løsninger.

5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Side 13 av 521



10

Gang og sykkelvegen skal, i øst ved Leidland, ta utgangspunkt i den eksisterende GS-veg 
nord for Ytstebrødveien og ende i dagens gangveg ned til Skadbergsanden på sørsiden av 
vegen.  

Det har vært to hovedmålsettinger med etableringen av traseen: 

1. Å etablere en mest mulig trafikksikker trasé for gående og syklende som skal bevege 
seg langs hele eller deler av strekningen. Foreslått løsningen legger opp til kun et 
skifte som er nødvendig for å komme fra start og målpunkt som er på forskjelling 
side. 

2. Inngrep i sideterreng skal søkes redusert mest mulig av to hensyn. For det første å 
redusere kostbare terrenginngrep med store skjæringer og fyllinger eller murer i det 
sidebratte terrenget langs vegen og for det andre redusere inngrepene i dyrka mark 
og hager langs traseen. I samråd med vegvesenet har en derfor blitt enig om et 
redusert profil ned til 1,5 m på rabatten mellom gang- og sykkelvegen, som om 
nødvendig kan reduseres ytterligere der terrenget er spesielt vanskelig. 

Tiltaket berører i alt 49 eiendommer, inngrepene varierer i størrelse, men vurderes ikke å 
hindre dagens funksjoner på de aktuelle eiendommene. De fleste av de berørte 
eiendommene ligger på den siden som GS-vegen skal ligge.

Arealet som må erverves varierer fra 5 m2 til over 1 daa, men stort sett er det små inngrep 
det er tale om. En har lagt vekt på å redusere inngrepene i eiendommer så mye som mulig, 
men noe inngrep må det nødvendigvis bli jfr. at en har knapt areal å planlegg på og en må 
legge til grunn vegnormalen.

a) Utforming for kjørende

- Kjørebane
Utformingen av vegstrekningen Fv 65 fra Leidland boligfelt og fram til Skadbergsanden er 
lagt Sa2 samleveg i henhold til vegvesenets håndboka 017. Standard profil blir en 
kjørebanebredde på 5,5m med en 0,5m asfaltert skulder på siden som vender vekk fra GS-
vegen. Mot den nye GS-vegen blir det en rabatt på 1,5m avgrenset med kantstein. I kurvene 
er det i tillegg lagt inn nødvendige breddeutvidelser, i henhold til normalens krav. Disse er 
tegnet inn i planen og målsatt. Der GS-vegen krysser Fv 65 ved Ytstebrødveien 97 er lagt et 
3m bredt gangfelt. 

Flere plasser langs strekningen er fylkesvegen forskjøvet. Dette er gjort utifra to hensyn. For 
det første å kunne bedre kurvatur og sikt i kurven. For det andre er det punkt der forskyving 
er valgt for å kunne holde gang- og sykkelvegen gjennomgående på samme side forbi 
kritiske og kostbare punkt. En forskyving av vegbanen er da valgt som en billigere og bedre 
løsning.

Rabatten mellom Fv 65 og den nye gang- og sykkelvegen har i utgangspunktet en fast 
bredde på 1,5m, men er på enkelte steder redusert grunnet trangt profil. Dette skyldes 
nærhet til eksisterende bebyggelse kombinert med til dels bratt og kostbart sideterreng.

Fartsgrensen foreslås uendret i forhold til dagens situasjon.

- Avkjørsler
De fleste avkjørsler mot Fv 65 opprettholdes som uendret i forhold til dagens situasjon. Da 
avkjørslene ligger nokså spredt langs traseen er det vanskelig å få samlet disse ytterligere. Å 
benytte gang- og sykkelvegen som felles avkjørsel er ikke funnet tjenelig på noen del av 
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strekningen. Det er foretatt befaring på hele strekningen sammen med vegvesenet hvor 
avkjørselssituasjonen er vurdert i detalj.

Alle avkjørslene som krysser den nye GS-vegen ut til Fv 65 vil få bedret siktforhold i forhold 
til denne, da gang og sykkelvegen med rabatt gir en sone på 4-5m fri sikt inn fra vegen. I 
tillegg er det lagt inn nødvendige siktsoner for avkjørslene i forhold til gang- og sykkelvegen, 
slik at konfliktnivået dempes. De eiendommene med avkjørsler som er lagt om og regulert på 
nytt, på grunn av vegutvidelser, endringer i veiens linjeføring eller lite arealer ved passerende 
GS-veg, er regulert til kjøreveg.

Avkjørselen ved Ytstebrødveien 69 på Leidland videreføres mot Fv 65 jfr. forslag til ny 
reguleringsplan, men fortau vises og denne samordnes med denne planen.

Avkjørselen til Ytstebrødveien 175 stenges mot Fv 65 og avkjørsel legges om i henhold til 
tidligere vedtatt plan.

Når det gjelder 
tidligere vedtatt 
reguleringsplan 
for 
Leidlandshagen 
vil den omfatte 
en del av denne 
traseen og den er 
vist i planen uten 
juridisk virkning, 
da den omfattes 
av egen plan:
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- Bussholdeplass
Passasjerer fra sentrum stiger av bussen på veg utover og passasjerer i retning sentrum går 
på bussen i retning innover. Av denne grunn finnes det kun busstopp på den søndre siden av 
vegen, mange utstyrt med leskur men bussene stopper i vegbanen. I planforslaget er 
plasseringen av bussholdeplassene gjennomgått og justert til en plassering på mellom 300-
500m jevnt langs hele strekningen.

Det er regulert busslommer på begge sider av vegbanen. Holdeplassene har en bredde på 
3m og er utformet iht. Rogalands krav til universell utforming (20m-20m-15m) og plass for 
leskur er lagt inn. Holdeplassene på sørsiden vil bli opparbeidet sammen med og som en del 
av gang- og sykkelvegen. Trafikkgrunnlaget av både gående og syklende antas å være så 
lite at et skille mellom holdeplass og GS-veg ikke er lagt inn. Holdeplassene på nordsiden av 
Fv 65 (retning utover fra sentrum) opparbeides ved eventuelt behov.

b) Utforming for gående/syklende
- Gang- og sykkelveg
Langs hele strekningen har GS-vegen en asfaltert bredde på 3m og er skilt fra kjørebanen 
med en fysisk rabatt med 1,5m bredde med noen partier redusert rabatt

I dagens situasjon er det en ca. 3m bred 
gang- og sykkelvei på nordsiden av Fv 65 fra 
Eigerøy bru og fram til bussholdeplassen ved 
Leidland boligfelt der den tar slutt. 
Videreføring av GS-vegen langs Fv 65 tar 
utgangspunkt i den eksisterende traseen øst 
for bussholdeplassen. Den nye GS-vegen 
fortsetter på nordsiden av fylkesvegen fram til 
eiendom nr. 97 der den krysser vegen i 
gangfelt. Det er behov for et sikkerhetsgjerde 
mot bratt terreng for en del av denne 
strekningen. Videre vestover føres traseen på 
sørsiden av fylkesvegen. Her krysser GS-
vegen flere eksisterende avkjørsler, som må 
tilpasses til denne.

En har hatt flere utfordringer i forhold til knapt 
areal på strekningen, og kanskje den 
vanskeligste er ved Samslått Auto der en har 
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valgt en løsning med redusert tverrprofil som gjør det mulig å få til en løsning uten å berøre 
eksisterende mur, forutsatt at de geologiske forholdene i Skadbergfjellet tillater inngrep.

- Gangfelt
I reguleringsplanen foreslås det etablert ett gangfelt over Fv 65, Ytstebrødveien, ved 
eiendom 97. Plasseringen oppfyller nødvendige siktkrav og er lagt til et punkt der den kan 
brukes som krysningspunkt hvor også lokal gangtrafikk mellom bebyggelse på sørsiden og 
nordsiden vil finne det naturlig å krysse. 

Risiko for ulykke/påkjørsel ved fotgjengerovergangen økes men denne er plassert gunstig 
med hensyn til sikt langs veien og også ved eventuelle alternativer med flere kryssingspunkt.

6. TEMATISK KONSEKVENSVURDERING OG RISIKO OG SÅRBARHETSVURDERING
Gjennom å synliggjøre tematiske vurdering og dermed bedre kunne synliggjøre vurderinger 
knyttet til sannsynlighet for en hendelse og konsekvens av denne og/eller planen. Dette vil 
bedre synliggjøre fare/risiko og alvorlighet knyttet til en rekke tema. Denne gjennomgangen 
er basert på ulike temakart, gjennomgang av tiltakshaver, lokalkunnskap, innspill i 
forbindelse med varsel om oppstart m.m. 
Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som 
kan påvirke planområdet og omgivelsene, og hendelser som direkte kan påvirke 
omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen).  Vurdering av 
sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 
Verdisetting av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell nedenfor. 

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. 

7. TEKNISK INFRASTRUKTUR

7.1 Trafikksikkerhet

Hendelse/Situasjon Fare
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Ulykke i av-/påkjørsler X 1 1

Ulykke med gående/syklende X 1 1

Andre ulykkespunkter X 1 1

GRØNN Ivaretatt i 
plan og 
bestem-
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Byggelinje mot veg X 1 1

Kollektivtrafikk X 1 1
Trafikkbelastning X 1 1

melser.

Tiltaket i seg selv forventes ikke å bidra til å redusere trafikkbelastningen på Fv 65, men 
bredere kjørebane og bredere asfalterte skuldre vil øke kjøresikkerheten langs hele 
strekningen. Den langsgående GS-vegen vil forbedre sikten til avkjørsler langs traseen og i 
kurver. Der veglinjen forskyves vil også siktforholdene forbedres.

Den nye planlagte 3m brede GS-vegen som er adskilt med rabatt fra kjørebanen gir tryggere 
framkommelighet og mer skjermede arealer for fotgjengere/syklister. Et tilrettelagt tilbud for 
de myke trafikantene med klarere atskillelse fra de kjørende vil styrke sikkerheten for denne 
gruppen.

Tiltaket gir et sammenhengende gang- og sykkeltilbud langs strekningen fra Leidland 
boligfelt og fram til Skadbergsanden. Det er kun nødvendig med en kryssing av Fv 65 i plan. 
Et forbedret tilbud for gående og syklende vil trolig føre til øket gang- og sykkeltrafikk.

Gang- og sykkelvegen vil også øke attraktiviteten til å bruke sykkel for å nå de populære 
friluftsområdene på nordre Eigerøy. På populære utfartsdager kan biltrafikken være stor og 
parkeringsbelastningen på utfartsområdene tilsvarende stor. Med et sammenhengende 
sykkeltilbud vil flere beboere i Egersund by og søndre Eigerøy kunne velge sykkel som 
transportmiddel til rekreasjonsområdene på nordre Eigerøy. Ikke minst vil det være 
trafikksikkert!

Kollektivtrafikken får bedret framkommelighet gjennom bredere vegprofil, i tillegg legges 
holdeplassene i egne lommer utenfor kjørebanen. Dette gir bedret sikkerhet rundt av- og 
påstigningen og en unngår køer bak bussene og farlige forbikjøringer.

Bedre og større areal ved på- og avstigning for busstrafikken samt dobbeltsidige busslommer 
gir økt sikkerhet for kollektivreisende.

7.2 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

Hovedvannforsyning ligger i hovedsak langs Fv 65 utover. Tiltaket vil ikke berøre denne. På 
Myklebust ligger det to trafokiosker langs traseen. Planer tilpasset slik at gang og 
sykkelvegen går klar av disse, samt at atkomsten til dem er ivaretatt. Videre detaljer avklares 
i byggeplan.

7.3 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

Ikke kjent med spesielle forhold.

7.4 Avfallshåndtering

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
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Avfallsbehandling X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

8. 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

Den nye gang og sykkelvegen føres parallelt til Fv 65,og følger vegens vertikale linjeføring. 
Stigningene blir da liggende under 7% over hele strekningen bortsett fra stigningene til og fra 
ryggen over Myklebust. Her kommer stigningen opp i 8%. 

Det er ikke mulig å plassere gang- og sykkeltraseen i egen trasè som tilfredsstiller kravene til 
universell utforming fult ut. 

Fotgjengerkryssingen foreslås utformet med knottelement i henhold til deltasenterets 
retningslinjer. Bussholdeplassene forslås satt med høy kantstein (vis =17) og 
retningsindikator i framkant av holdeplassene slik som vegvesenets retningslinjer for 
universell utforming av holdeplasser i Sør-Rogaland angir. For langsgående leding vil kanting 
mot kantstein eller innerkant av fortau/GS-veg fungere som ledelinje.

Andre forhold i planen vil bli ivaretatt av TEK.

9. 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

Ikke kjent med spesielle forhold. Tiltaket vurderes å ha positiv effekt for barn og unge jfr. 
etablering av gang og sykkelveg til og fra et av de store friluftsområdene i kommunen.

10. SIKKERHET OG BEREDSKAP
Det er ikke i planprosessen ikke fremkommet andre forhold som en er gjort kjent med eller 
som en har erfaringer med i planområdet utover det som fremkommer i saken.

10.1 Flom og erosjon 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Elveflom/stormflo/høy 
vannstand/bølgeslag

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.2 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.

Tiltaket er et miljøtiltak og øker ikke trafikkmengden langs stekningen. ÅDT på strekningen er 
beregnet til mellom 600 og 700 i ÅDT. Dette er relativt lite og sammen med tiltakets 
miljøprofil er det derfor ikke utført støyberegninger.
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10.3 Ras og valg av løsninger

Hendelse/Situasjon

Fare

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Masseras/-skred x 1 1
Snø-/isras X 1 1
Flomras X 1 1

Grønn Ivaretatt i 
plan og 
bestemmelse
r

Ikke kjent med spesielle forhold. Det er ikke kjent partier med dårlig bæreevne. Det finnes 
partier med fjellknauser som går tett inntil og delvis inn i trasèen. Det gjelder sørsiden av 
kurven mellom Ytstebrødveien 174-180 og på strekningen mellom Ytstebrødveien 360 og 
368 hvor Skadbergfjellet går helt inntil vegen. Ved Skadbergfjellet sees tydelige slepper i 
fjellet. Disse bør vurderes av geolog før eventuell sprengning utføres. Det er ikke vist 
områder i skrednett. Dette er lagt som rekkefølgekrav; ” Fjellknaus på sørsiden av kurven 
mellom Ytstebrødveien 174-180 og på strekningen mellom Ytstebrødveien 360 og 368 hvor 
Skadbergfjellet går helt inntil vegen skal vurderes av geolog før eventuell sprengning 
utføres.”

10.4 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. Det er ikke oppgitt spesielle lokale værfenomen.

10.5 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.

10.6 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.

10.7 Brann og eksplosjonsfare

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.8 Strategiske områder

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak
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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.

11. 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, Forurensning 
i sjø, Forurenset grunn 

X 1 1 Grønn

Høyspentlinje/EMS/Stråling X 1 1 Grønn

Ikke gjort kjent med spesielle forhold.

12. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER

12.1 Sjø og vasssdrag

Hendelse/Situasjon 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/restriksjonsomr
åder

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.2 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
Sårbar fauna/fisk/leveområde for 
rødlistart

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold. Rabatter m.m. såes til.

12.2 Viltområde

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Viltområde X 2 1 Grønn

Ikke gjort kjent med spesielle forhold.

12.3 Kulturminner/kulturmiljø

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
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Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 1 1 Grønn

Det er registrert tre kjente automatisk fredete kulturminner langs traseen, en på Skjelbreid og 
2 på nordsiden av vegen ved Myklebust.  GS-veien er plassert på sørsiden av veien over 
Myklebust, og kommer dermed ikke i konflikt med de automatisk registrerte kulturminnene. 
Det er heller ikke konflikt med registreringen på Skjelbreid. De to gravhaugene (id 14562 og 
id 14563) reguleres til Hensynssone, fornminne i kombinasjon med LNF.

Med bruk av liten rabatt vil det totale inngrep reduseres og det eksisterende kulturmiljø langs 
veien i stor grad bestå, både jordbruksareal, skog og fjell. 

12.4 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 som berøres direkte. Tilrettelegging av 
gang og sykkelveg vil bedre adgangen til viktige friluftsområder og gjøre dette mer 
trafikksikker.

12.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landbruk/kjerneområde for 
jordbruk/skogbruk

X 1 1 Grønn

Ikke gjort kjent med spesielle forhold.

12.6 Landskapsvern og estetikk

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landskapsvern/estetikk X 1 1
Vakre landskap X 1 1

Grønn

Tiltaket berører i alt 49 eiendommer, inngrepene varierer i størrelse, men vurderes ikke å 
hindre dagens funksjoner på de aktuelle eiendommene. De fleste av de berørte 
eiendommene ligger på den siden som GS-vegen skal ligge. Inngrepene vil i hovedsak skje 
på nordsiden av husene sør for vegen, og en har søkt å gjøre disse inngrepene så små som 
mulig. Det er ingen bygninger som må rives eller ombygges.

12.7 Terreng

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng X 1 1

Med bruk av liten rabatt vil det totale inngrep reduseres og det eksisterende kulturmiljø langs 
veien i stor grad bestå, både jordbruksareal, skog og fjell.

12.8 Vegetasjon og markslag

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
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Vegetasjon og markslag X 1 1 Grønn Ivaretatt i 
plan og 
bestemmelse
r.

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.9 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.

12.10 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 
bestemmelse
r.

Ikke kjent med spesielle forhold.

13. VURDERING OM PLANEN HAR VESENTLIG KONSEKVENS FOR MILJØ OG 
SAMFUNN / UTBYGGINGSAVTALE

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vesentlige konsekvenser for 
miljø og samfunn

X 1 1 Grønn

Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. Dette gjelder også ved en omdisponering av arealer i strid med 
kommuneplanen.  

Rådmannen vurderer 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”. En vurderer at de 
vesentlige forholdende er godt ivaretatt i sakens papirer.

En vurderer at utbyggingsavtale i dette tilfellet ikke er aktuelt da det er et samferdselstiltak i 
regi av Rogaland fylkeskommune/Statens Vegvesen og vil i liten grad berøre kommunale 
interesser.

14. NATURMANGFOLD

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Naturmangfold X 1 1 Grønn

Viser til saksutredningen ovenfor og en vurderer ikke at planen vil komme i konflikt med 
kjente forhold som berøres av loven. Det er heller ikke fremkommet uttaler eller andre 
vurderinger som skulle tilsi dette.

15. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
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Rådmannen viser til at denne strekningen er prioritert i kommuneplanen som en fremtidig 
gang og sykkelveg. GS-vegen er på ca. 3,5 km og skal gi en trafikksikker og direkte 
forbindelse for fotgjengere og syklister på strekningen mellom Leidland boligfelt og 
Skadbergsanden. I tillegg skal planen vise mindre tiltak til utbedring av Fv 65, og en bedre 
tilrettelegging for av- og påstigning for buss.

Gjennom planarbeidet har en hatt to målsettinger som tidligere nevnt og disse vurderer en er 
nådd i det foreliggende planforslaget. Dette var å etablere en mest mulig trafikksikker trasé 
for gående og syklende samt redusere inngrep i sideterreng mest mulig. 

Planarbeide i denne type areal er krevende, da det er mange kryssende hensyn som må tas 
og der en også skal søke å oppnå økt trafikksikkerhet samtidig som en skal ivareta hensynet 
til eksisterende eiendommer, estetikk m.m. på en best mulig måte. 

Den mest risikoutsatte situasjonen er kryssing av vegen og en har derfor lagt stor vekt på å 
unngå at gang- og sykkelforbindelsen gjør stadige skifte fra side til side.  Slik planforslaget er 
utformet legger planforslaget opp til kun et skifte av side som er nødvendig for å komme fra 
start og målpunkt som er på forskjelling side. 

Med et sammenhengende sykkeltilbud vil flere beboere i Egersund by og søndre Eigerøy 
kunne velge sykkel som transportmiddel til rekreasjonsområdene på nordre Eigerøy.

Rådmannen vurderer at planen er entydig og klart fremstilt og at en anbefaler at planen blir 
lagt ut til offentlig ettersyn som fremlagt. En viser også til at gang og sykkelvegen, i 
kommuneplanen, er foreslått videreført til Ystebrød. Planen er viktig for å få en fremtidsrettet 
og trafikksikker forbindelse fra Egersund by til Skadbergstronda.

16. ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Ingen kjente. Dette er en Fylkesveg og er således Rogaland Fylkeskommune sitt ansvar når 
det gjelder utbygging og finansiering.

Driftsmessige forhold Inneværende år Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende år Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
PTU innstiller til kommunestyret:
Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg Fv 65 Leidland - Skadbergstranden med 
kart og bestemmelser blir lagt vedtatt med følgende justeringer i:

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Dok.nr Tittel på vedlegg

182435
Merknad angående reguleringsplan for gang- og sykkelvei Fv 65 Leidland -
Skadbergstranden
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183436
Høringsuttale BR-representanten - reguleringsplan for gang- og sykkelvei Fv 65 
Leidland - Skadbergstranden

183839
Uttalelse til. reguleringsplan for gang- og sykkelvei Fv 65 Leidland -
Skadbergstranden

184499 Uttalelse vedr. gang og sykkellvei Fv65 Leidland
184514 Uttalelse - reguleringsplan for gang- og sykkelvei Fv 65 Leidland - Skadbergstranden

184592
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. reguleringsplan for gang- og sykkelvei 
Fv 65 Leidland - Skadbergstranden

184753 Uttalelse reguleringsplan for gang- og sykkelvei Fv 65 Leidland - Skadbergstranden
184752 MYKLEBUST EIGERSUND.PDF
185166 Merknader til reguleringsplan for gang og sykkelsti Fv 65
185462 Uttale - gang-sykkelvei Fv65 Leidland-Skadbergstranden
186009 Høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan for gang-og sykkelvei Fv 65 Leidland
192353 Uttalelse gang og sykkelsti Ytstebrødveien
159614 Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelvei Fv 65 Leidland - Skadbergstranden
159615 Bestemmelser_515901.pdf
159613 T_Illustrasjonsplan 1 1000 A0.pdf
202130 Uttalelse - reguleringsplan for gang- og sykkelvei Fv 65 Leidland - Skadbergstranden
206931 Uttalelse - forslag om ny avkjørsel -  Ytstebrødveien
159616 515901_REG_Eigerøy 1 1000 A0.pdf
159617 515901_REG_Eigerøy 1 3000 A0.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

10 I 20.10.2007
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til oppstart gang- og sykkelsti fra 
Leidland til Skadberg

9 I 24.10.2007 Statens vegvesen
Uttalelse til oppstart  gang- og sykkelsti fra 
Leidland til Skadberg

1 I 06.11.2007
Rogaland 
Fylkeskommune

Midlertidig uttalelse - reguleringsplan - ny 
gang/sykkelveg langs Ytstebrødveien

3 U 12.02.2008 Inger Brit Svensen Gang og sykkelsti på Norda øyne - foreløpig svar
2 I 12.02.2008 Inger Brit Svensen Gang og sykkelsti på Norda øyne

4 X 12.02.2008
Vedr. forespørsel om gang og sykkelsti på Norda 
øyne

5 X 12.02.2008 VS: Gang og sykkelsti på Norda øyne
6 U 22.04.2008 Inger Brit Svensen Gang og sykkelsti på Norda øyne
7 I 02.07.2008 Asplan Viak AS Utkast GS-veg langs Fv 65, Eigerøy

11 I 17.02.2011 Samslått Auto
Uttalelse til oppstart - gang- og sykkelsti fra 
Leidland til Skadberg

8 I 17.02.2011 Asplan Viak
Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelvei 
Fv 65 Leidland - Skadbergstranden

13 U 31.05.2011 128 mottakere...
Høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan for 
gang- og sykkelvei Fv 65 Leidland -
Skadbergstranden

14 I 23.06.2011 Sigurd Bernt Myklebust
Merknad angående reguleringsplan for gang- og 
sykkelvei Fv 65 Leidland - Skadbergstranden

16 I 01.07.2011
Statens Vegvesen 
Region Vest

Uttalelse til. reguleringsplan for gang- og 
sykkelvei Fv 65 Leidland - Skadbergstranden

15 I 08.07.2011
Barnas representant i 
plansaker

Høringsuttale BR-representanten -
reguleringsplan for gang- og sykkelvei Fv 65 
Leidland - Skadbergstranden

18 I 12.07.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse - reguleringsplan for gang- og sykkelvei 
Fv 65 Leidland - Skadbergstranden
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21 I 19.07.2011 Alf Henning Myklebust
Merknader til reguleringsplan for gang og 
sykkelsti Fv 65

17 I 19.07.2011 Engel Mackinnon Uttalelse vedr. gang og sykkellvei Fv65 Leidland

20 I 20.07.2011
Rogaland 
Fylkeskommune

Uttalelse reguleringsplan for gang- og sykkelvei 
Fv 65 Leidland - Skadbergstranden

23 I 24.07.2011 Thor-Ole Fardal
Høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan for 
gang-og sykkelvei Fv 65 Leidland

22 I 29.07.2011 Loyd Anfinn Skjelbred
Uttale - gang-sykkelvei Fv65 Leidland-
Skadbergstranden

24 I 13.09.2011 Samslått Auto Uttalelse gang og sykkelsti Ytstebrødveien

26 I 25.11.2011
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse - reguleringsplan for gang- og sykkelvei 
Fv 65 Leidland - Skadbergstranden

27 I 22.12.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse - forslag om ny avkjørsel -  
Ytstebrødveien

Parter i saken:

            
Alf Henning Myklebust Ytstebrødveien 240 4370 EGERSUND
Alf Tore Leidland Ytstebrødveien 97 4370 EGERSUND
Alf Tore Leidland Ytstebrødveien 97 4370 EGERSUND
Alma Marie Skadberg 
Skeie

Markens gate 1A 4610 KRISTIANSAND 
S

Andreas Leidland Ytstebrødveien 175 4370 EGERSUND
Andreas Leidland Ytstebrødveien 175 4370 EGERSUND
Anette Wetteland Ytstebrødveien 410 4370 EGERSUND
Anna M Støle 
Skjelbred

Ytstebrødveien 170 4370 EGERSUND

Anna Synnøve Seim Ytstebrødveien 178 4370 EGERSUND
Anne Helene B 
Tengesdal

Markveien 10 4370 EGERSUND

Anny Leidland Ytstebrødveien 138 4370 EGERSUND
Arne Dirdal Øvre Hellandsveien 8 4375 HELLVIK
Arne Myklebust Ytstebrødveien 311 B 4370 EGERSUND
Arthur M R Myklebust Ytstebrødveien 307 4370 EGERSUND
Arvid Leidland 
v/Johannes Skadberg 
Leidland

Tastasjøen 14 4007 STAVANGER

Bernt Berentsen c/o 
Viggo Berentsen

Kråkefjellveien 5 4370 EGERSUND

Berte Elisabeth 
Roaldsen

Ytstebrødveien 416 4370 EGERSUND

Bjarne Myklebust Konvallvegen 10 4645 NODELAND
Bjarne Waldemar 
Pedersen

Stie 9 4370 EGERSUND

Bjørg Leidland Hogganvikveien 513 4513 MANDAL
Bjørn Malvin Løining Ytstebrødveien 124 4370 EGERSUND
Bjørn Peder 
Bjørkeland

Ytstebrødveien 410 4370 EGERSUND

Bjørn Zakariassen Ytstebrødveien 189 4370 EGERSUND
Christi Nodland APT.502, 20 JIN DI 

SHUI AN,
Dagfinn Myklebust Ytstebrødveien 229 4370 EGERSUND
Dorrit Grethe Leidland Ytstebrødveien 106 4370 EGERSUND
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Edith T Seglem
Edith T Seglem
Egil Seglem Ytstebrødveien 99 4370 EGERSUND
Eigersund kommune
Eigersund kommune
Einar Hovland Ytstebrødveien 309 4370 EGERSUND
Einar Martin Leidland Ytstebrødveien 98 4370 EGERSUND
Einar Martin Leidland Ytstebrødveien 98 4370 EGERSUND
Else Marie Skaara Ytstebrødveien 234 4370 EGERSUND
Engel Bøe Mackinnan 7 Menelik Road, 

London NW2 3RS
Grace Manuel Rieche Ytstebrødveien 351 4370 EGERSUND
Grete Johanne Formo Solhøgda 3 4017 STAVANGER
Gunnar Ingard 
Myklebust

Ytstebrødveien 259 4370 EGERSUND

Gunvor I S Stapnes Skjevollsveien 6 4370 EGERSUND
Hans Georg Myklebust Stie 1 4370 EGERSUND
Harald Berentsen Postboks 53 4379 EGERSUND
Harald Magne 
Leidland

Ytstebrødveien 81 4370 EGERSUND

Harry Myklebust Ytstebrødveien 293 4370 EGERSUND
Harry Myklebust Ytstebrødveien 293 4370 EGERSUND
Henning Myklebust Leidlandsveien 4 4370 EGERSUND
Herdis Helene 
Veshovde

Sandbakkveien 20 4370 EGERSUND

Herluf Ingve 
Rasmussen

Sandbakkveien 21 4370 EGERSUND

Hilde Marie Hansen Ytstebrødveien 278 4370 EGERSUND
Inger Dirdal Nordengkollen 15B 1396 BILLINGSTAD
Inger Grete Myren Ytstebrødveien 118 4370 EGERSUND
Inger J Roaldsen Hove Ytstebrødveien 334 4370 EGERSUND
Inger Karin 
Wilhelmsen

Ytstebrødveien 265 4370 EGERSUND

Ingolf Arthur Torgersen Ytstebrødveien 298 4370 EGERSUND
Isak G Seglem Ytstebrødveien 242 4370 EGERSUND
Ivar Rusdal Fredrik Stangs Gate 7 4317 SANDNES
Jan Bertelsen Ytstebrødveien 104
Jan Noralf Myklebust Ytstebrødveien 267 4370 EGERSUND
Jan Tore Tunheim Lasteinveien 27 4370 EGERSUND
Jan Tore Tunheim Lasteinveien 27 4370 EGERSUND
Jimmy Samslått Kjersåsveien 8 4370 EGERSUND
Johanne Louise 
Skjelbred

Ytstebrødveien 153 4370 EGERSUND

Johanne Louise 
Skjelbred

Ytstebrødveien 153 4370 EGERSUND

Johanne Marie Seglem Skadbergstrondveien 
16

4370 EGERSUND

John Kjelstrup Frieda Fasmers vei 22 5171 LODDEFJORD
Jostein Jensen Ytstebrødveien 151 4370 EGERSUND
Jostein Jensen Ytstebrødveien 151 4370 EGERSUND
Jostein Jensen Ytstebrødveien 151 4370 EGERSUND
Judith Seglem Jensen Ytstebrødveien 151 4370 EGERSUND
Judith Seglem Jensen Ytstebrødveien 151 4370 EGERSUND
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Judith Seglem Jensen Ytstebrødveien 151 4370 EGERSUND
Kari Vik Hellviksveien 8 4375 HELLVIK
Karin Stapnes Ytstebrødveien 312 4370 EGERSUND
Karl Ludvig Leidland Ytstebrødveien 69 4370 EGERSUND
Karl Ludvig Leidland Ytstebrødveien 69 4370 EGERSUND
Kirsten E Bertelsen Ytstebrødveien 10 4370 EGERSUND
Kjartan Remme Ytstebrødveien 297 4370 EGERSUND
Kristin Zakariassen Ytstebrødveien 189 4370 EGERSUND
Kristina Skjelbred Ytstebrødveien 153 4370 EGERSUND
Kristina Skjelbred Ytstebrødveien 153 4370 EGERSUND
Leif Willy Hove Ytstebrødveien 334 4370 EGERSUND
Lise Hovland Ytstebrødveien 297 4370 EGERSUND
Liv Åse Myklebust Ytstebrødveien 311 B 4370 EGERSUND
Liv-Tone Myklebust 
Olsen

Ytstebrødveien 357 4370 EGERSUND

Loyd Anfinn Skjelbred Ytstebrødveien 170 4370 EGERSUND
Loyd Anfinn Skjelbred Ytstebrødveien 170 4370 EGERSUND
Ludvig Fredrik 
Skadberg

Ytstebrødveien 343 4370 EGERSUND

Ludvig Skjelbred Ytstebrødveien 170 4370 EGERSUND
Mackinnon Engel Bø Ingen adresse funnet
Magnhild Nora 
Leidland

Ytstebrødveien 98 4370 EGERSUND

Marco Rieche Ytstebrødveien 351 4370 EGERSUND
Margaret E Myklebust Ytstebrødveien 293 4370 EGERSUND
Marie Louise Fardal Strandgaten 11 4370 EGERSUND
Merete Gjerstad 
Svendsen

Ytstebrødveien 83 4370 EGERSUND

Monika Johansen Ytstebrødveien 252 4370 EGERSUND
Nils Børge Myklebust Hovlandsveien 96 4370 EGERSUND
Nils Børge Myklebust Hovlandsveien 96 4370 EGERSUND
Nils Otto Bergslien Ytsstebrødveien 358 4370 EGERSUND
Norvald Myklbust Ytstebrødveien 273 4370 EGERSUND
Oddbjørg Johanne 
Moe

Presteheia 98 4633 KRISTIANSAND 
S

Oddrun K E Skjelbred Ytstebrødveien 161 4370 EGERSUND
Olav Vassli Lasteinveien 20 4370 EGERSUND
Ole Christen Skadberg Ytstebrødveien 374 4370 EGERSUND
Ole Christian Bøe Ytstebrødveien 344 4370 EGERSUND
Ole Leidland
Olga Skadberg Nilsen
Olga Skadberg Nilsen
Ommund Andreas 
Skaar

Ytstebrødveien 231 4370 EGERSUND

Ove Kåre Olsen Ytstebrødveien 357 4370 EGERSUND
Ove Nodland APT.502,#  20 JIN DI 

SHUI AN
Ove Seglem Hauanveien 19 4370 EGERSUND
Per Ingve Leidland Ytstebrødveien 143 4370 EGERSUND
Petter Egil Seglem Basthaugveien 10 4370 EGERSUND
Randi Lura Kobberveien 93 4313 SANDNES
Reidar Dirdal Øvre Hellandsveien 11 4365 NÆRBØ
Reidar Myklebust Vestregate 1 4370 EGERSUND
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Reinert M Myklebust Ytstebrødveien 325 4370 EGERSUND
Reinert Skjelbred Ytstebrødveien 161 4370 EGERSUND
Severin Leidland Ytstebrødveien 120 4370 EGERSUND
Sigurd Bernt 
Myklebust

Rødstrupeveien 20 4626 KRISTIANSAND 
S

Sissel Synnøve Skaar Ytstebrødveien 231 4370 EGERSUND
Siv Merete Jahnsen Lasteinveien 20 4370 EGERSUND
Siv T AA Teigen 
Bergslien

Ytstebrødveien 358 4370 EGERSUND

Skadbergsanden 
Grendehus

Ytstebrødveien 324 4370 EGERSUND

Statens Vegvesen Postboks 8142, Dep. 0033 OSLO
Statens Vegvesen Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO
Statens Vegvesen 
Region Vest

Askedalen 4 6863 LEIKANGER

Statens Vegvesen 
Region Vest

Askedalen 4 6863 LEIKANGER

Telenor Eiendom 
Holding AS

Snarøyveien 30 1331 FORNEBU

Terje Johansen Ytstebrødveien 252 4370 EGERSUND
Thorbjørn M Leidland Lasteinveien 13 4370 EGERSUND
Thyra Ingebjørg Dirdal Øvre Hellandsveien 11 4375 HELLVIK
Torbjørn Ingolf Helland Ytstebrødveien 256 4370 EGERSUND
Torfinn Myklebust Vierveien 7 4370 EGERSUND
Torvald Torgersen Ytstebrødveien 324 4370 EGERSUND
Tove Reidun Dirdal 
Hofsmo

Husabøveien 39 4370 EGERSUND

Truls Nilsen
Ulf Emil Svendsen Ytstebrødveien 246 4370 EGERSUND
Vidar Strimp Leidlandsveien 10 4370 EGERSUND
Øystein Berensten 9, Ardmore Park 14-03
Åse K Waldeland Hauanveien 19 4370 EGERSUND
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Vedr:  Reguleringsplan for gang- og skykkelvei Fv.65 Leidland –
Skadbergstranden. 

Jeg har ingen merknader til planen.

M.v.h.

Åshild Stornes Slettebø
BR-representant.
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________________________________________________________________ 

Fra:  engel mackinnon 

Sendt: 19.07.2011 
Til:  dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no 
Kopi: 
Emne: Gang og sykjkellvei Fv65 Leidland 
________________________________________________________________ 

 Jeg refererer til vaar telkefonsamtale igaar.  Som sagt, saa fikk jeg papirene angaaende sykkelveien sist 
loerdag ved et tilfelle da min nevo var i Egersund.  Jeg er glad dere naa har min addresse i England.

Jeg er paa ferie naa og har ikke adgang til mine papirer, men jeg ville vaere meget takknemlig om du 
kunne undersoeke for meg om den sykkelstien som allerede er innregulert paa min eiendom er den 
samme som foreslaes i ovennevnte plan.  

Jeg ser frem til aa hoere fra deg, og takker  for bryderiet.

Med vennlig hilsen Engel MacKinnon (Boe)
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Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Eta Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: 51 46 80 97
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Internt notat
  

  

Mottakere:

Dag Kjetil Tonheim Plansjef

Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. reguleringsplan for gang- og 
sykkelvei Fv 65 Leidland - Skadbergstranden

Vår ref.: 11/20812 / 07/3953 / PL-, FA-L12, GBR- Dato: 20.07.2011

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

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

Arbeidsutvalget v/leder har behandlet sak vedr. høring og offentlig ettersyn, reguleringsplan 
for gang- og sykkelvei Fv 65 Leidland - Skadbergstranden, datert 31.05.11, og har følgende 
merknad:

Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.

   

Med hilsen

Else Marie Schneidereit Randi S. Haugstad
Leder felles brukerutvalg Politisk sekretær
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FYLKESRÅDMANNEN

POSTADRESSE BESØKSADRESSE TELEFON TELEFAKS BANKGIRO: 3201.05.50520

   

E-POST:  INTERNETT:  www.rogfk.no

Eigersund kommune
Plankontoret
Postboks 580
4379 EGERSUND 20.07.2011

Deres ref.: 11/16210 Saksbehandler: Trond Meling Saksnr. 11/12247-2
Direkte innvalg: 51 51 66 96 Løpenr. 43196/11

Arkivnr. FR-RB EIG 
LEIDLAND-SKADBERGSTRANDEN

EIGERSUND KOMMUNE - REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG FV 65
LEIDLAND - SKADBERGSTRANDEN - HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN
- Innsigelse med forslag til løsning

Rogaland fylkeskommune viser til Deres brev mottatt her 20.06.11, tidligere uttaler til 
planen, samt telefonsamtale med Dag Kjetil Tonheim i Eigersund kommune den 20.07.11.

Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen har vurdert planen som sektormyndighet 
innenfor kulturminnevern.

Nyere tids kulturminner
Tett ved Fv 65 står det flere SEFRAK-registrerte bygninger. Ingen av disse ser ut til å bli 
direkte berørt av gang-/sykkelstien, men vi ber om at en tar hensyn til bygningene i 
anleggsfasen.

Automatisk freda kulturminner
I brev datert 06.11.07 varslet kulturseksjonen at det ville bli behov for nærmere 
arkeologiske registreringer innenfor planområdet, siden deler av traseen hadde et 
potensial for automatisk freda kulturminner. I tillegg gjorde vi oppmerksom på at det ligger 
to gravhauger tett inntil nordsiden av vegen, en på Skadberg gnr. 4, bnr. 1, 3, 114 (id 
14562) og en på Myklebust gnr. 5, bnr. 7, 53 og 168 (id 14563), og at en måtte ta hensyn 
til disse i det videre planarbeidet. Det ble ikke laget noe kostnadsoverslag for de 
arkeologiske registreringene, siden nærmere trasevalg ikke var avklart på dette tidspunkt. 

I planen som nå er lagt ut til offentlig ettersyn er gang-/sykkelstien planlagt på sørsiden av 
Fv65, og en unngår konflikt med de to gravhaugene. I utgangspunktet mente 
kulturseksjonen at det var et potensial for automatisk freda kulturminner enkelte steder 
langs veien i sør. I ettertid er vi imidlertid blitt gjort oppmerksom på at vann og kloakk er 
gravd ned langs sørsiden av veien på hele denne strekningen. Kulturseksjonen anser 
derfor at eventuelle automatisk freda kulturminner under markoverflaten langs sørsiden av 
vegen er fjernet. Kulturseksjonen frafaller derfor kravet om nærmere arkeologiske 
registreringer langs traseen.

Selv om gang-/sykkelstien vil ligge på sørsiden av Fv65, inngår en stripe langs nordsiden 
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av veien i planområdet. Det skal imidlertid ikke gjøres terrenginngrep på nordsiden av 
veien, og kulturseksjonen anser derfor at det ikke vil være behov for nærmere 
arkeologiske registreringer langs nordsiden av vegen. Deler av det to ovenfor nevnte 
gravhaugene, som er automatisk freda iht. Kulturminneloven §§ 3 og 4, blir imidlertid 
liggende innenfor planområdet (jf. vedlagt flyfoto). Kulturseksjonen ser seg derfor nødt til å 
reise innsigelse til planen i nåværende form. Innsigelsen vil falle bort dersom en regulere 
de to gravhaugene (id 14562 og id 14563) til Hensynssone, fornminne i kombinasjon med 
LNF. Bestemmelsene for Hensynssonen bør formuleres på følgende måte: Det er ikke 
tillatt å foreta noen form for fysiske inngrep innenfor området avsatt til ”Hensynssone, 
fornminner”. Eventuelle tiltak innenfor området må på forhånd avklares med 
kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner §§ 3 og 8. Fortrinnsvis bør slike tiltak 
fremmes i form av reguleringsendring. Vi ber om at begge gravhaugene som helhet blir 
lagt inn som Hensynssone i planen, selv om bare en del av dem i utgangspunktet ligger 
innenfor planområdet. Områdene som haugene ligger i kan benyttes til landbruk slik som i 
dag.

Kulturseksjonen ber også om at en sikrer de to gravhaugene i anleggsfasen med fysiske 
sperrer, slik at en unngår skade under anleggsarbeidet. Vi ber også om at dette kommer 
med i reguleringsbestemmelsene.

Utover dette har kulturseksjonen ingen vesentlige merknader til planen.    

   

Med hilsen
 Kulturseksjonen

John Gunnar Johnsen
kultursjef

Trond Meling
rådgiver

Vedlegg: Flyfoto med gravhauger markert

Kopi: Fylkesmannen i Rogaland

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
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________________________________________________________________ 

Fra:  LOYD ANFINN SKJELBRED 
Sendt: 29.07.2011 
Til:  planavdeling@eigersund.kommune.no 
Kopi: anfskjel@online.no 
Emne: gang-sykkelvei fv65 leidland-skadbergstranden 
________________________________________________________________ 

 hei.

Viser til forslaget om reguleringsplan leidland-skadberg der jeg ser at vegen opp til huset mitt, 
ytstebrødvn.170. 
grnr6 brnr9er blitt endret. Jeg er enig i at dagens avkjørsel ikke er av de beste, men at den nye planlagte 
ikke blir noe bedre, for våres vedkomne. Dette pga. de to nesten 90 gr svingene som oppstår å samtidig 
er bakken omtrent like bratt.
Dette vil føre til store problemer for oss særlig på vinterstid, da det kan være sleipt å glatt. Å dermed gjøre 
at vi mister all 'fart' vi trenger for og komme opp,i svingene. Videre ser jeg at der vil bli en høy kant på 
oppsiden av veien og dermed blir vegen en stor oppsamlingsplass for snø når det blåser i fra jordet på 
oppsiden.
Jeg vil heller foreslå vis omlegging av veien påkreves, at den blir lagt inn ved ytstebrødvn.188, rundt fjellet 
på oppsiden å påkoples den eks.veien på oppsiden av ytstebrdvn.174. Da dette vil løse alle problemer. 
Håper at dette vil bli tatt hensyn til i den videre utarbeidelsen av planen.

                                                                                                 mvh. Loyd Skjelbred.
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________________________________________________________________ 

Fra:  Samslått Auto 
Sendt: 13.09.2011 
Til:  dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no 
Kopi: 
Emne: Gang og sykkelsti ytstebrødveien 
________________________________________________________________ 

 Hei!

Ref telefonsamtale 13\9-11.

Vi er villige til å avse noe av vår tomt til fordel for ny gang og sykkelsti mot at vi får tilsvarende 
parkeringsplasser på mottsatt side av vår eiendom (retning løyning rekefabrikk, utmark)

Ta gjerne kontakt dersom det skulle være noe!

MVH
Jimmy Samslått, Tlf. 48 48 48 78
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Eigersund kommune   

Reguleringsplan for GS-veg langs Fv 65, 
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Reguleringsplan for GS-veg langs Fv 65, Ytstebrødveien, Eigerøy 3 

 

Eigersund kommune   Asplan Viak AS 

 

 

FORORD 

Asplan Viak har vært engasjert av Eigersund kommune for å utarbeide reguleringsplanen for 

ny GS-veg langs Fv 65 fra Leidland boligfelt og fram til Skadbergsanden. Forslaget til 

reguleringsplan omfatter: 

1. Ny GS-veg langs Fv 65, Ytstebrødveien. 

2. Vegareal for Fv 65, Ytstebrødveien, inkludert nødvendige endringer og utvidelser av 

dagens linjeføring og nye busslommer. 

3. Avkjørsler som må legges om. 

Reguleringsplanen er varslet i henhold til plan- og bygningslovens regler.  Planen er utformet 

med hensyn til overordnede føringer, innkomne merknader og en konkret vurdering av 

området. I tillegg til reguleringsplanen pågår det parallelt utarbeiding av detaljplan etter 

vegvesenets retningslinjer. 

Hos Asplan Viak har Kristoffer Dørheim vært oppdragsleder. I tillegg har Martin Mitchell vært 

med i arbeidet. Margrete U. Staple har vært kvalitetssikrer.  

Stavanger, 2010-09-22 

 

 
 
Kristoffer Dørheim 
Oppdragsleder 
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1 INNLEDNING 

 

 

 

1.1 Formålet med planen 

Formålet med planen er å legge til rette for opparbeidelse av ny GS-veg langs Fv 65 

Ytstebrødveien, Eigerøy. GS-vegen er på ca. 3,5 km og skal gi en trafikksikker og direkte 

forbindelse for fotgjengere og syklister på strekningen mellom Leidland boligfelt og 

Skadbergsanden. I tillegg skal planen vise mindre tiltak til utbedring av Fv 65, og en bedre 

tilrettelegging for av- og påstigning for buss.  

 

1.2 Gjeldende planer 

Kommuneplan 

Områdene langs strekningen og videre utover, nord for strekningen, er i hovedsak avsatt til 

LNF-område i gjeldende kommuneplan, med noen områder avsatt til eksisterende 

fritidsbebyggelse og enkelte mindre områder for eksisterende boligbebyggelse. Det er satt av 

to områder for framtidig boligbebyggelse.  

Reguleringsplaner 

Det ene gjelder et område sør for Fv 65 omtrent midtveis på strekningen og benevnes 

Saurdalen. Her foreligger reguleringsplan vedtatt 16.10.06. Planen er regulert til frittliggende 

og konsentrert boligbebyggelse med adkomst fra Ytstebrødveien. Innenfor planen er det 
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også medtatt 235 meter av Fv 65 med gang- og sykkelvei langs boligfeltet. I Saurdalen 

planforslaget er gang- og sykkelveien atskilt fra Fv 65 med 3 meter bred rabatt. Denne 

strekningen er tatt med på nytt i vårt planforslag, da med en rabatt på 1,5m, tilsvarende som 

den øvrige strekningen, slik at hele strekningen framstår som en helhet. 

Det andre området ligger sør for Fv 65 i starten av strekningen fra Leidland og vestover. Her 

er det utarbeidet forslag til reguleringsplan for Leidlandshagen boligfelt med adkomst fra 

Ytstebrødveien via Lasteinveien. Denne er pr. i dag godkjent i kommunen. Planen består i 

hovedsak av frittliggende og konsentrert boligbebyggelse. Krysset mellom Lasteinveien og 

Ytstebrødveien, samt avkjørselen til Ytstebrødveien 98, er tatt ut av denne planen og 

avgrensning mellom de to planene er lagt i vegkanten på fylkesvegen. 

Utover dette eksisterer det ikke gjeldende reguleringsplaner for Fv 65, Ytstebrødveien.  

 

1.3 Kunngjøring av planstart 

Oppstart av planarbeidet for GS-veg langs Fv 65 ble varslet ved kunngjøring i Dalane 

tidende og Stavanger Aftenblad den 26.09.2007. Berørte grunneiere, rettighetshavere og 

offentlige etater ble varslet i eget brev datert 12.09.07, frist for merknader ble satt til 

01.11.2007. Det kom inn 4 merknader til varsel om start, 3 fra offentlige etater og 1 fra 

private. 

Innkomne merknader ved varsel om oppstart: 

Brev fra vegvesenet datert 24.10.2007 

Viser til fakta om vegstandard, trafikkgrunnlag, fartsgrense mv. som må ligge til grunn for 

planforslaget. Dimensjoneringsklasse Sa2 som normalprofil skal legges til grunn, men kan av 

vikes der terrengforholdene, eksisterende bygninger og konstruksjoner gjør dette nødvendig. 

Bussholdeplasser må lokaliseres hvor normalkrav til funksjonalitet kan tilfredsstilles. Det må 

innreguleres leskur. 

For avkjørsler må håndbok 017 og retningslinjer i rammeplanen 2006-2009 legges til grunn 

for utformingen. Sanering må tilstrebes. 

Kommentar: 

Normalprofilet er lagt til grunn for utformingen med angitte unntak som vist på 

illustrasjonsplan. Bussholdeplasser med leskur er lokalisert og det er gjennomført befaring 

med vegvesenet med hensyn på avkjørselsanering. 

Brev fra Rogaland fylkeskommune, fylkesrådmannen ved Regionalutviklingsavdelingen 

datert 20.10.2007. 

Ber om at bussholdeplasser og gangveier utformes i henhold til prinsipper om universell 

utforming. Påpeker på at det er registrert flere automatisk freda kulturminner og at det er 

ønskelig med befaring for å vurdere potensialet for ikke-synlige kulturminner. 

Kommentar:  
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Holdeplassene er utformet et er prinsipper for universell utforming og gang- og sykkelveien 

er tilrettelagt så langt terrenget tillater. For kulturminner se egen kommentar fra 

kulturseksjonen. 

Brev fra Rogaland fylkeskommune, fylkesrådmannen ved regionalutviklingsavdelingen 

kulturseksjonen datert 06.11.2007 

Har foretatt befaring i området for vurdering av potensialet for ikke synlige kulturminner. Det 

er potensial for kulturminner langs begge sider av traseen over Myklebust. Her ligger i tilegg 

to registrerte automatisk freda kulturminner på nordsiden, i tillegg er det et registrert et 

automatisk freda kulturminne på Skjelbrei.  

Kommentar: 

GS-veien er plassert på sørsiden av veien over Myklebust, kommer dermed ikke i konflikt 

med de automatisk registrerte kulturminnene. Det er heller ikke konflikt med registreringa på 

Skjelbrei. Vi ser ikke behov for prøvegraving før vedtak da det er potensial for kulturminner 

på begge sider av veien og et skifte GS-vei fra side til side ikke er ønskelig. 

Brev fra Samslått Auto v/ Jimmy Samslått, Ydstebrødvg 361  

Driver i dag bilverksted og 4 utleieleiligheter i Ydstebrødvg 361. Frykter for å miste 

parkeringsplasser slik at det går ut over næringsvirksomheten. 

Kommentar:  

Eiendommen ligger på et trangt parti med Skadbergfjellet på andre siden av veien. Med en 

løsning med redusert tverrprofil skal det være mulig å få til en løsning uten å berøre 

eksisterende mur, forutsatt at de geologiske forholdene i Skadbergfjellet tillater inngrep.  

 

 

 

 

 

 

 

Side 50 av 521



Reguleringsplan for GS-veg langs Fv 65, Ytstebrødveien, Eigerøy 9 

 

Eigersund kommune   Asplan Viak AS 

 

2 PLANOMRÅDET I DAG 

Fv 65, Ytstebrødveien, er adkomstveien til Nordre Eigerøy fra Eigerøy bru. Veien er i all 

hovedsak et gammelt veiløp som bebyggelsen langs strekningen har vokst fram langs. 

Bebyggelsen på Nordre Eigerøy består av kystsmåbruk og spredt bebyggelse knyttet til fiske 

og havrettet næringsvirksomhet. Bebyggelsen er i noen grad fortettet ved tilfeldig fradeling av 

tomter fra de opprinnelige brukene. Det er også etablert fritidsbebyggelse langs nordre 

sundet og ved Eigerøy fyr. Nordre Eigerøy har viktige friområder som Eigerøy fyr og 

Skadbergsanden. Områdene er viktige turmål for hele byen og regionen. 

 Veien har i dag en Ådt på 650 kjt/døgn. Den har en eksisterende kjørebane på ca. 5,5m, 

men den kan variere ned mot 4,5m. Fartsgrensen fra Eigerøy bru og fram til adkomsten ved 

Saurdalen boligfelt er 60km/t, og deretter 50km/t videre fram til Skadbergsanden. 

Fra Leidland til raet over Myklebust er terrenget langs vegen til dels svært sidebratt. 

Sideområdene består av knauser, skog, utmark, dyrka marka og hager. Over ryggen ved 

Myklebust ligger veien på toppen av ryggen, med bebyggelsen knyttet til veien med mange 

avkjørsler, mellom bebyggelsen er det dyrka mark. I enden av ryggen mot Skadbergsanden 

reiser Skadbergfjellet seg bratt opp rett fra veien.  Innenfor planområdet langs Fv 65 er det 

36 avkjørsler på nordsiden og 34 avkjørsler på sørsiden av veien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 51 av 521



Reguleringsplan for GS-veg langs Fv 65, Ytstebrødveien, Eigerøy 10 

 

Eigersund kommune   Asplan Viak AS 

 

3 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

3.1 Valg av trasé 

Gang og sykkelvegen skal, i øst ved Leidland, ta utgangspunkt i den eksisterende GS-veg 

nord for Ytstebrødveien og ende i dagens gangveg ned til Skadbergsanden på sørsiden av 

vegen. 

Det har vært to hovedmålsettinger med etableringen av traseen: 

1. Å etablere en mest mulig trafikksikker trasé for gående og syklende som skal bevege 

seg langs hele eller deler av strekningen. Den mest risikoutsatte situasjonen er 

kryssing av vegen. Det er derfor ikke ønskelig at gang- og sykkelforbindelsen gjør 

stadige skifte fra side til side. Bebyggelsen ligger nokså jevnt fordelt på begge sider 

av veien. Trafikk til og fra den enkelte bolig som blir liggende på motsatt side av 

gang- og sykkelvegen må krysse vegen, men har en først kommet på gang- og 

sykkelvegen ønskes krysningene redusert til et minimum. Foreslått løsningen legger 

opp til kun et skifte som er nødvendig for å komme fra start og målpunkt som er på 

forskjelling side.  

 

2. Inngrep i sideterreng skal søkes redusert mest mulig av to hensyn. For det første å 

redusere kostbare terrenginngrep med store skjæringer og fyllinger eller murer i det 

sidebratte terrenget langs vegen og for det andre redusere inngrepene i dyrka mark 

og hager langs traseen. I samråd med vegvesenet har vi derfor blitt enig om et 

redusert profil ned til 1,5 m på rabatten mellom gang- og sykkelvegen, som om 

nødvendig kan reduseres ytterligere der terrenget er spesielt vanskelig. 

 

3.2 Utforming for kjørende 

3.2.1 Kjørebane 

Utformingen av vegstrekningen Fv 65 fra Leidland boligfelt og fram til Skadbergsanden er 

lagt Sa2 samleveg i henhold til vegvesenets håndboka 017. Standard profil blir en 

kjørebanebredde på 5,5m med en 0,5m asfaltert skulder på siden som vender vekk fra GS-

vegen. Mot den nye GS-vegen blir det en rabatt på 1,5m avgrenset med kantstein. I kurvene 

er det i tillegg lagt inn nødvendige breddeutvidelser, i henhold til normalens krav. Disse er 

tegnet inn i planen og målsatt. Der GS-vegen krysser Fv 65 ved Ytstebrødveien 97 er lagt et 

3m bredt gangfelt. 

Flere plasser langs strekningen er fylkesvegen forskjøvet. Dette er gjort utifra to hensyn. For 

det første å kunne bedre kurvatur og sikt i kurven. For det andre er det punkt der forskyving 

er valgt for å kunne holde gang- og sykkelvegen gjennomgående på samme side forbi 

kritiske og kostbare punkt. En forskyving av vegbanen er da valgt som en billigere og bedre 

løsning. 

De strekninger langs Fv 65 som er forskjøvet/lagt om er: 
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- Svingen ved Ytstebrødveien 69 og 83 er forskjøvet innover i terrenget på sørsiden av 

vegen. En unngår dermed store fyllinger øst for Ytstebrødveien 69 og store 

inngrepene i hagene. Felles avkjørsel mellom nr 69 og 83 trenger da ikke justeres. 

f til eiendommene unngås.  Løsningen gir også bedre sikt i innerkurven, blant annet 

mot gangfeltet lenger vest. 

 

- Svingen imellom Ytstebrødveien 99 og 109 er forskjøvet mot nord slik at GS-vegen 

på sørsiden kan passere Ytstebrødveien 106 uten større inngrep i eiendommen og 

omlegging av atkomst til denne.  

 

- I svingen ved Ytstebrødveien178 og 179 er kurven forskjøvet mot nord. Da kan gang- 

og sykkelvegen med redusert rabatt legges slik at det unngås store inngrep i 

fjellknausen sør for vegen og at atkomsten til Ytstebrødveien 178 opprettholdes. 

Dette medfører noe større fylling på sørsiden av vegen og at avkjørselen til 

Ytstebrødveien 179 må legges noe om. Avkjørselen til Ytstebrødveien 175 forutsettes 

stengt i henhold til tidligere vedtatt plan. Øket kurveradius gjennom kurven forbedrer 

sikten. 

 

- Vegstrekningen mellom Ytstebrødveien 236 og fram til eiendom 273 er forskjøvet mot 

nord. Dette bedrer vegens linjeføring gjennom en utretting av en liten kontrakurve 

umiddelbart etter den store kurven ved Ytstebrødveien 236.  Tiltaket reduserer 

inngrepet i eiendommene på sørsiden av vegen. Flere av eiendommene har til dels 

bratte avkjørsler opp til fylkesvegen som dermed ikke forverres og eksisterende 

trafokiosk sør for Ytstebrødveien ved eiendommen 248, og atkomsten til denne, ikke 

berøres. Tiltaket vil forbedre sikten i innerkurven. 

 

- Svingen vest for Ytstebrødveien 368 er forskjøvet nordover slik at gang- og 

sykkelvegen kan passere forbi bygningene på Ytstebrødveien 368 som ligger kloss i 

veien. 

Rabatten mellom Fv 65 og den nye gang- og sykkelvegen har i utgangspunktet en fast 

bredde på 1,5m, men er på enkelte steder redusert grunnet trangt profil. Dette skyldes 

nærhet til eksisterende bebyggelse kombinert med til dels bratt og kostbart sideterreng.  

Tilfellene der dette er aktuelt er: 

- Kurven mellom Ytstebrødveien 174-180, hvor rabattbredde 0,5m foreslås. En unngår 

dermed store inngrep i knausen på sørsiden av vegen samt at avkjørselen til 

Ytstebrødveien 178 kan opprettholdes. Samtidig som utfylling på eiendommene til 

Ytstebrødveien 175 og 179 kan holdes på et akseptabelt nivå. 

 

- Svingen ved Ytstebrødveien 236-240, hvor rabattbredde 1,0m foreslås. Dette for å 

redusere omfanget av mur i ytterkurven på kjørebanen.  

 

- På strekningen mellom Ytstebrødveien 358 og 368, hvor rabattbredden reduseres til 

0,26m, eller en dobbel kantsteinsrekke. Her er profilet meget trangt, med 

Skadbergfjellet på sørsiden, med en naturlig skrent på nærmere 10m rett ned mot 

veien på sørsiden, sammen med boliger og næringsvirksomhet beliggende tett inntil 

på nordsiden blir det trangt. 

Side 53 av 521



Reguleringsplan for GS-veg langs Fv 65, Ytstebrødveien, Eigerøy 12 

 

Eigersund kommune   Asplan Viak AS 

 

Fartsgrensen foreslås uendret i forhold til dagens situasjon. 

3.2.2 Avkjørsler 

De fleste avkjørsler mot Fv 65 opprettholdes som uendret i forhold til dagens situasjon. 

Vegvesenet har foretatt en runde med sanering av avkjørsler og utbedring av disse. Da 

avkjørslene ligger nokså spredt langs traseen er det vanskelig å få samlet disse ytterligere. Å 

benytte gang- og sykkelvegen som felles avkjørsel er ikke funnet tjenelig på noen del av 

strekningen. Ulempen ved å tillate kjøring langs gang- og sykkelvegen er vurdert større i 

forhold til å slippe av- og påkjørende trafikk direkte ut på fylkesvegen, den reduserte trafikken 

og hastighetsnivået tatt i betraktning. Å legge samleveger for avkjørslene langs fylkesvegen 

er heller ikke funnet hensiktsmessig i forhold til kostnadene ved det areal de måtte 

beslaglegge, i hovedsak jordbruksareal og hageareal. Det er foretatt befaring sammen med 

vegvesenet hvor avkjørselssituasjonen er vurdert.  

Alle avkjørslene som krysser den nye GS-vegen ut til Fv 65 vil få bedret siktforhold i forhold 

til denne, da gang og sykkelvegen med rabatt gir en sone på 4-5m fri sikt inn fra vegen. I 

tillegg er det lagt inn nødvendige siktsoner for avkjørslene i forhold til gang- og sykkelvegen, 

slik at konfliktnivået dempes. 

De eiendommene med avkjørsler som er lagt om og regulert på nytt, på grunn av 

vegutvidelser, endringer i veiens linjeføring eller lite arealer ved passerende GS-veg, er 

regulert til kjøreveg. Tabellen under definerer hvilke eiendommer dette gjelder for og hvilket 

eierforhold hver avkjørsel har. 

Avkjørsels 
benevnelse i planen 

Gnr. / Bnr. Adresse Eierforhold 

A1 5/41 Ytstebrødveien 286 Privat 

A2 6/45 Ytstebrødveien 179 Privat 

A3 6/37 og 6/29 og 6/15 Ytstebrødveien 174 Privat 

A4 7/180 Ytstebrødveien 124 Privat 

A5 7/234 og 7/248 Ytstebrødveien 120 Privat 

A6 7/14 Ytstebrødveien 109 Privat 

 

Avkjørselen ved Ytstebrødveien 69 stenges mot Fv 65 og en ny er regulert ut mot 

Raudestadveien. Avkjørselen til Ytstebrødveien 175 stenges mot Fv 65 og avkjørsel legges 

om i henhold til tidligere vedtatt plan. 

3.2.3 Bussholdeplass 

Bussrutene som betjener Nordre Eigerøy bruker Ytstebrødveien i begge retninger da dette er 

eneste atkomsten. Passasjerer fra sentrum stiger av bussen på veg utover og passasjerer i 

retning sentrum går på bussen i retning innover. Av denne grunn finnes det kun busstopp på 

den søndre siden av vegen, mange utstyrt med leskur men bussene stopper i vegbanen. 

Rutefrekvensen i dagens situasjon er slik at busser ikke møtes på den aktuelle strekningen.   

I planforslaget er plasseringen av bussholdeplassene gjennomgått og justert til en plassering 

på mellom 300-500m jevnt langs hele strekningen.  Plasseringen av holdeplassene er 
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vurdert ut i fra eksisterende stoppested langs vegen, tilgjengelige arealer, siktkrav og krav til 

distanser mellom holdeplassene.  

Det er regulert busslommer på begge sider av vegbanen. Holdeplassene har en bredde på 

3m og er utformet iht. Rogalands krav til universell utforming (20m-20m-15m) og plass for 

leskur er lagt inn. Holdeplassene på sørsiden vil bli opparbeidet sammen med og som en del 

av gang- og sykkelvegen.  Trafikkgrunnlaget av både gående og syklende antas å være så 

lite at et skille mellom holdeplass og GS-veg ikke er lagt inn. 

Holdeplassene på nordsiden av Fv 65 (retning utover fra sentrum) opparbeides ved eventuelt 

behov, men angitt trafikkmønster viser at holdeplassene på sørsiden (retning innover mot 

sentrum) er viktigst å få etablert.  Holdeplassene på nordsiden er regulert med et 3m bredt 

fortau for å sikre trygge av- og påstigninger også på denne siden. 

   

3.3 Utforming for gående/syklende 

3.3.1 Gang- og sykkelveg 

I dagens situasjon er det en ca. 3m bred gang- og sykkelvei på nordsiden av Fv 65 fra 

Eigerøy bru og fram til bussholdeplassen ved Leidland boligfelt der den tar slutt. Videreføring 

av GS-vegen langs Fv 65 tar utgangspunkt i den eksisterende traseen øst for 

bussholdeplassen. Den nye GS-vegen fortsetter på nordsiden av fylkesvegen fram til 

eiendom nr. 97 der den krysser vegen i gangfelt. Det er behov for et sikkerhetsgjerde mot 

bratt terreng for en del av denne strekningen. Videre vestover føres traseen på sørsiden av 

fylkesvegen. Her krysser GS-vegen flere eksisterende avkjørsler, som må tilpasses til denne. 

Langs hele strekningen har GS-vegen en asfaltert bredde på 3m og er skilt fra kjørebanen 

med en fysisk rabatt med 1,5m bredde med noen partier redusert rabatt som angitt under pkt 

3.2.1.  

3.3.2 Universell utforming/tilgjengelighet for alle 

Den nye gang og sykkelvegen føres parallelt til Fv 65,og følger vegens vertikale linjeføring. 

Stigningene blir da liggende under 7% over hele strekningen bortsett fra stigningene til og fra 

ryggen over Myklebust. Her kommer stigningen opp i 8%. Det er ikke mulig å plassere gang- 

og sykkeltraseen i egen trasè som tilfredsstiller kravene til universell utforming.   

Fotgjengerkryssingen foreslås utformet med knottelement i henhold til deltasenterets 

retningslinjer. Bussholdeplassene forslås satt med høy kantstein (vis =17) og 

retningsindikator i framkant av holdeplassene slik som vegvesenets retningslinjer for 

universell utforming av holdeplasser i Sør-Rogaland angir. For langsgående leding vil kanting 

mot kantstein eller innerkant av fortau/GS-veg fungere som ledelinje. 

3.3.3 Gangfelt 

I reguleringsplanen foreslås det etablert ett gangfelt over Fv 65, Ytstebrødveien, ved 

eiendom 97. Plasseringen oppfyller nødvendige siktkrav og er lagt til et punkt der den kan 

brukes som krysningspunkt hvor også lokal gangtrafikk mellom bebyggelse på sørsiden og 

nordsiden vil finne det naturlig å krysse. 
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4 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

4.1 Konsekvenser for biltrafikken 

Tiltaket i seg selv forventes ikke å bidra til å redusere trafikkbelastningen på Fv 65, men 

bredere kjørebane og bredere asfalterte skuldre vil øke kjøresikkerheten langs hele 

strekningen. Den langsgående GS-vegen vil forbedre sikten til avkjørsler langs traseen og i 

kurver. Der veglinjen forskyves vil også siktforholdene forbedres.   

Kjørehastigheten endres ikke fra dagens hastighet. 

Kollektivtrafikken får bedret framkommelighet gjennom bredere vegprofil, i tillegg legges 

holdeplassene i egne lommer utenfor kjørebanen. Dette gir bedret sikkerhet rundt av- og 

påstigningen og en unngår køer bak bussene og farlige forbikjøringer. 

 

4.2 Konsekvenser for gang- og sykkel trafikk 

Den nye planlagte 3m brede GS-vegen som er adskilt med rabatt fra kjørebanen gir tryggere 

framkommelighet og mer skjermede arealer for fotgjengere/syklister. 

Tiltaket gir et sammenhengende gang- og sykkeltilbud langs strekningen fra Leidland 

boligfelt og fram til Skadbergsanden. Det er kun nødvendig med en kryssing av Fv 65 i plan. 

Et forbedret tilbud for gående og syklende vil trolig føre til øket gang- og sykkeltrafikk. 

Terskelen for beboerne langs strekningen og nord for strekningen til å bruke sykkel eller gå 

blir lavere idet daglige, mellom boliger, skole, fritidsaktiviteter og jobb, både langs 

strekningen, på søndre Eigerøy og til sentrum.  

Gang- og sykkelvegen vil også øke attraktiviteten til å bruke sykkel for å nå de populære 

friluftsområdene på nordre Eigerøy. På populære utfartsdager kan biltrafikken være stor og 

parkeringsbelastningen på utfartsområdene tilsvarende stor. Med et sammenhengende 

sykkeltilbud vil flere beboere i Egersund by og søndre Eigerøy kunne velge sykkel som 

transportmiddel til rekreasjonsområdene på nordre Eigerøy.  

Bedre og større areal ved på- og avstigning for busstrafikken samt dobbeltsidige busslommer 

gir økt sikkerhet for kollektivreisende. 

 

4.3 Konsekvenser for bebyggelse og beboere 

Gang og sykkelvegen vil gi en tryggere ferdsel beboerne seg i mellom langs strekningen. 

Den vil også bedre tilgjengeligheten til kollektivtilbudet. Flere vil få utbedret atkomsten til 

boligen og bedre sikt ved utkjøringen.  

4.3.1 Kulturmiljø 

Med bruk av liten rabatt vil det totale inngrep reduseres og det eksisterende kulturmiljø langs 

veien i stor grad bestå, både jordbruksareal, skog og fjell. 
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4.3.2 Bebyggelse 

Enkelte boliger vil få inngrep i hageareal, men alle vil få beholde attraktive uteoppholdsareal. 

Inngrepene vil i hovedsak skje på nordsiden av husene sør for vegen. Det er ingen bygninger 

som må rives eller ombygges. 

 

4.4 ROS-Analyse 

4.4.1 Hendelser på vei 

Ytstebrødveien får en bedre tverrprofil, noe som fører til tryggere kjøreforhold langs hele 

strekningen. 

I perioden 1991 til 2002 er det politiregistrert 7 trafikkulykker med personskade på den 

aktuelle strekningen. 2 av ulykkene involverte sykkel, en var fotgjengerulykke. Utifra 

rapportene er det vanskelig å trekke noe entydig mønster, men andelen myke trafikanter er 

høy. Et tilrettelagt tilbud for de myke trafikantene med klarere atskillelse fra de kjørende vil 

styrke sikkerheten for denne gruppen. 

Risiko for ulykke/påkjørsel ved fotgjengerovergangen økes men denne er plassert gunstig 

med hensyn til sikt langs veien og også ved eventuelle alternativer med flere kryssingspunkt. 

Det er ingen virksomhet på nordre Eigerøy som genererer behov for transport av farlig gods i 

noe omfang. 

4.4.2 Grunnforhold og geologiske forhold 

Det er ikke kjent partier med dårlig bæreevne. Det finnes partier med fjellknauser som går 

tett inntil og delvis inn i trasèen. Det gjelder sørsiden av kurven mellom Ytstebrødveien 174-

180 og på strekningen mellom Ytstebrødveien 360 og 368 hvor Skadbergfjellet går helt inntil 

vegen. Ved Skadbergfjellet sees tydelige slepper i fjellet. Disse bør vurderes av geolog før 

eventuell sprengning utføres. 

4.4.3 Naturmiljø 

Rabatten mellom Fv 65 og den nye GS-vegen er liten og egner seg best for tilsåing av 

gressplen. Den smale rabatten ivaretar imidlertid mer av sideområdene hvor det grønne 

preget fra landbruksområder, hager og skog gir en grønn ramme for traseen. Det er ikke 

kjent spesielle naturtyper langs traseen som blir berørt av tiltaket. 

4.4.4 Kulturmiljø 

Det er registrert tre kjente automatisk fredete kulturminner langs traseen, en på Skjelbrei og 

2 på nordsiden av vegen ved Myklebust. Tiltaket kommer ikke i konflikt med disse. I tillegg 

har fylkesrådmannens kulturavdeling vurdert at det kan være potensial for automatisk fredete 

kulturminner på begge sider av vegen på strekningen over Myklebust og anbefaler 

prøvegraving.  

Da traseen må følge en av sidene og det trafikksikkerhetsmessig er gunstigst å holde 

sørsiden over Myklebust har vi ikke foretatt prøvegravinger på dette tidspunkt. 
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4.4.5 Støy 

Tiltaket er et miljøtiltak og øker ikke trafikkmengden langs stekningen. ÅDT på strekningen er 

beregnet til mellom 600 og 700 i ÅDT. Dette er relativt lite og sammen med tiltakets 

miljøprofil er det derfor ikke utført støyberegninger. 

4.4.6 Sikring av vann og elforsyning. 

Hovedvannforsyning ligger i hovedsak langs Fv 65 utover. Tiltaket vil ikke berøre denne, 

men det må vises nødvendig aktsomhet i forhold til denne i anleggsgjennomføringen. På 

Myklebust ligger det to trafokiosker langs traseen. Planer tilpasset slik at gang og 

sykkelvegen går klar av disse, samt at atkomsten til dem er ivaretatt.  Videre detaljer 

avklares i byggeplan. 

 

4.5 Grunnerverv 

Tiltaket berører i alt 49 eiendommer, inngrepene varierer i størrelse, men hindrer ikke 

dagens funksjoner på de aktuelle eiendommene. De fleste av de berørte eiendommene 

ligger på den siden som GS-vegen skal ligge. 

Liste over berørte eiendommer 

 

 

Arealene må betraktes som foreløpige, endelig avklaring ved oppmåling etter bygging. 

Gnr/ Bnr Areal m²  Gnr/ Bnr Areal m² 

7/2 232 + 337 +26  5/43 48 

7/50 26 + 9 +16  5/3 628 

7/230 94  5/41 244 

7/29 88  5/1 281 

7/9 37  5/24 109 

7/677 18  5/36 239 

7/14 530 + 333  5/49 108 

7/180 50  5/7 30 

7/21 471  5/68 52 

6/2 191  5/10 219 

6/8 25 + 149  5/23 148 

6/15 41 + 317  5/76 43 

6/33 5  5/14 266 

6/23 163  5/58 141 

6/22 136  4/3 398 

6/6 422  4/4 398 

5/126 147  4/19 243 

5/9 1163  4/12 16 

5/8 354  4/16 26 

5/6 43 + 294  4/41 40 

5/39 81  4/8 355 

5/30 350  4/6 207 + 184 

5/5 33  4/115 49 

5/57 25  4/11 606 + 590 

5/56 53    
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4.6 Kostnader 

Kostnader for tiltaket er ikke vurdert eller utarbeidet på dette stadiet. 
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Reguleringsplan for Ny GS-veg langs Fv 65, Ytstebrødveien – Eigersund  

kommune. 
Utarbeidet av Asplan Viak AS Stavanger. Dato 22.09.2010. 

Reguleringsbestemmelser 
Følgende formål inngår i planen 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Kjøreveg 

 Gang/sykkelveg 

 Gangveg/gangareal 

 Annen veggrunn – grøntareal 

Hensynssoner 

 Frisikt 

§ 1 Formål 
Formålet med planen er å legge til gang- og sykkel forbindelse langs Fv 65 mellom Leidland boligfelt 

og Skadbergsanden.  

§ 2 Fellesbestemmelser og rekkefølgekrav 
2.1 Kulturminner 

Rogaland fylkeskommunen v/fylkeskultursjefen skal straks varsles ved funn av legalfredede eller 

andre verneverdige kulturminner i området. Alt arbeid må i slike situasjoner stanses inntil 

vedkommende myndighet har vurdert funnet. 

2.2 Universell utforming 

Gang- og sykkelveier, fortauer, krysningssteder, holdeplasser m.v. skal tilrettelegges etter 

prinsippene med universell utforming. Dette inkluderer taktilmarkering og ledelinjer ved 

kryssingspunkt og bussholdeplasser. 

2.3 Byggegrenser 

Der reguleringsplanen ikke viser byggegrenser gjelder byggegrensene i tilgrensende reguleringsplan. 

Der tilgrensende reguleringsplan ikke har byggegrenser gjelder veglovens krav til byggegrenser. 

2.4 Rekkefølgekrav 

Før avkjørsler stenges mot Fv 65 skal alternative atkomster være etablert fram til eiendommene. 

Side 60 av 521



§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Planens område skal opparbeides med veg, gang- og sykkelveg, gangveg og bussholdeplasser etter 

detaljplan godkjent av statens vegvesen. Tiltaket skal utformes i henhold til vegnormalene, 

eventuelle avvik skal godkjennes av vegvesenet i henhold til gitte rutiner.  

Terrenginngrep i forbindelse med veganlegg skal skje mest mulig skånsomt. Vegskjæringer og 

fyllinger skal beplantes eller behandlet på annen måte tilpasset omgivelsene. Eksisterende 

vegetasjon og større trær skal i størst mulig utstrekning bevares. Skråninger mot landbruksområder 

dekkes til med matjord og tilsåes. Det kan settes opp gjerde inntil 1m fra samferdselsanlegg og 

teknisk infrastruktur formål. 

Kjøreveg – Avkjørsler 

Vegene er atkomst for de eiendommer veien betjener.  Inn mot offentlig veg skal de utformes i 

henhold til vegvesenets normaler for avkjørsler. 

Avkjørslene som legges om, grunnet utvidet veibredde eller endret linjeføring, er regulert til 

kjøreveg. Tabellen under definerer hvilke eiendommer dette gjelder for og hvilket eierforhold hver 

avkjørsel har. 

Avkjørsels benevnelse i 
planen 

Gnr. / Bnr. Adresse Eierforhold 

A1 5/41 Ytstebrødveien 286 Privat 

A2 6/45 Ytstebrødveien 179 Privat 

A3 6/37 og 6/29 og 6/15 Ytstebrødveien 174 Privat 

A4 7/180 Ytstebrødveien 124 Privat 

A5 7/234 og 7/248 Ytstebrødveien 120 Privat 

A6 7/14 Ytstebrødveien 109 Privat 

 

§ 4 Spesialområde frisiktsone 
I regulert frisiktsone skal det være fri sikt i høyde 0,5 m over de tilstøtende vegers plan. 
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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 25.11.2011

Deres ref.: Saksbehandler: Knut Thorkildsen Slettebak Saksnr. 11/12247-4
Direkte innvalg: 51 51 66 83 Løpenr. 65431/11

Arkivnr. FR-RB EIG 
LEIDLAND-SKADBERGSTRANDEN

EIGERSUND KOMMUNE - REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG FV 65
LEIDLAND - SKADBERGSTRANDEN - FORESPØRSEL

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

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

Forespørselen gjelder en omlegging av vei i forbindelse med arbeid med reguleringsplan 
for gang- og sykkelvei Leidland – Skadbergstronda. Det er ønskes ny adkomst fra 
Ytstebrødveien til tre eiendommer, samt stenging av dagens adkomstvei.

Fylkesrådmannen vurderer at innsendt forespørsel om omlegging av vei må varsles og 
behandles etter Plan-og bygningsloven. Foreslått tiltak må varsles og behandles som en 
utvidelse av planområdet for ”reguleringsplan for Gang-og sykkelvei FV65” eller som en 
søknad om dispensasjon (ettersom tiltaket faller utenom varslet planområde). 

Kulturseksjonen har ingen vesentlige merknader til saken, men vil understreke at 
selv om det pr. i dag ikke kjennes legalfredete kulturminner i planområdet, må eventuelle 
funn ved gjennomføringen av planen straks varsles Rogaland fylkeskommune, og alt 
arbeid stanses inntil vedkommende myndighet har vurdert/nærmere dokumentert funnet, 
jfr. Lov om kulturminner § 8, 2. ledd.

Med hilsen
Regionalplanseksjonen

Kopi: 
Fylkesmannen i Rogaland

Ida Andreassen Knut Thorkildsen Slettebak
Rådgiver Rådgiver
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
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________________________________________________________________ 

Fra:  Fiskå Trond Olav 

Sendt: 22.12.2011 
Til:  Dag Kjetil Tonheim 
Kopi: 
Emne: SV: Forslag om ny avkjørsel. Ystebrødveien. 
________________________________________________________________ 

 Hei.

I forrige e-post viste vi til at slik saken er opplyst, kan vi ikke godta den skisserte veiløsningen. 
Tilbakemeldingen vår er formelt sett ingen innsigelse ettersom saken ikke er sendt på høring. Slik saken 
er opplyst nå kan vi ikke se at det foreligger grunnlag for å godta forespørselen fra eier av gnr. /bnr. 6/9. 
Den skisserte veiløsningen medfører betydelig omdisponering av jordbruksjord samtidig som det 
foreligger mindre arealkrevende alternativ i eksisterende forslag til reguleringsplan. 

Vi anbefaler at dere går videre med forslaget som ligger inne i forslag til reguleringsplan. Dersom 
kommunen går videre med forslaget fra gårdbruket 6/9, er det påregnelig med innsigelse fra 
Fylkesmannen.

Mvh.

Hilsen

Fylkesmannen i Rogaland

Trond Olav Fiskå

rådgiver

Fra: Dag Kjetil Tonheim [mailto:dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no] 
Sendt: 7. desember 2011 10:36
Til: Fiskå Trond Olav
Kopi: Sageidet Morten
Emne: SV: Forslag om ny avkjørsel. Ystebrødveien.
Viktighet: Høy

Hei
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Statens Vegvesen skriver følgende:

"Viser til oversendt forslag om å sanere avkjørsel til fv. 65 (hp 01 km 1,709 -sørsiden av fv. 65) som i dag 
er adkomst til Ytstebrødveien nr. 166, 168, 170 og 174 og koble ny adkomst på eksisterende avkjørsel til 
Ytstebrødveien 188. 

Statens vegvesen er i utgangspunktet positiv til å få sanert avkjørsler på strekningen, og har derfor ikke 
noen motforestilling til foreslått omlegging av adkomstveg. Det forutsettes at avkjørsel ved Ytstebrødveien 
188 sikres en utforming i henhold til vegnormalene hva gjelder bl.a. frisikt, svingradius, stigningsforhold 
o.l. "

Når du skriver at dere " ut i fra jordvernhensyn ikke se at den skisserte adkomstløsningen kan forsvares"  -
er dette å regne som en innsigelse eller er et faglig råd. Dette da du skriver at det medfører "betydelig 
omdisponering av fulldyrka jord".  Det er viktig å få avklart dette, da det er liten vits i å bruke masse tid på 
det dersom en fremmer innsigelse til det. For oss er det viktig å få en tidlig avklaring på om dette er noe 
en skal gå videre med, eller avslutte. Her er det adkomsten til gårdsbruket det er tale om, samt hensynet 
til trafikksikkerhet og god fremkommelighet. Arealet ligger i et kjerneområde for landbruk, siden det er 
adkomsten til gårdsbruket det er tale om samt et kårhus som tilhører gården.

Håper på et raskt og avklarende svar.

Mvh

Dag K

  _____  

Fra: Fiskå Trond Olav [mailto:trond.olav.fiska@fmro.no]
Sendt: 11. november 2011 12:47
Til: Dag Kjetil Tonheim
Emne: Forslag om ny avkjørsel. Ystebrødveien.

Hei.

Viser til forespørsel vedrørende reguleringsplan for gang og sykkelvei Leidland-Skadbergstronda. 

Det skisserte forslaget om ny avkjørsel vil medføre betydelig omdisponering av fulldyrka jord. Dette gjelder 
selv om veien legges langs kanten på marken og så langt som mulig utenfor. Traseen er ca 218 meter 
lang med ca 3 meters kjørebane. I tillegg kommer veiskulder. Slik saken er opplyst nå kan vi ikke godta 
den skisserte veiløsningen. Vi har forståelse for behovet for å få en god adkomst til gårdsbruket. Dette er 
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imidlertid søkt løst i eksisterende forslag til reguleringsplan med en avkjørsel  som krever langt mindre 
omdisponering av jordbruksjord.

Dere kan eventuelt vurdere å sende det skisserte forslaget ut på høring. I en slik sammenheng er det av 
interesse å se hvordan veimyndighetene stiller seg til denne adkomstløsningen. Jeg fostod på deg at 
Veivesenet hadde godtatt løsningen. Det er uansett av interesse å se hvordan dette er begrunnet. Slik 
saken er opplyst nå kan vi ut i fra jordvernhensyn ikke se at den skisserte adkomstløsningen kan 
forsvares.   

Hilsen

Fylkesmannen i Rogaland

Trond Olav Fiskå

Rådgiver

Tlf: 51 56 88 69
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 17.01.2012
Arkiv: :PL-, FA-L12, 
GBR-47/14, GBR-48/2
Arkivsaksnr.:
11/146
Journalpostløpenr.:
12/1711

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
034/12 Planteknisk utvalg 13.03.2012

Kommunestyret 19.03.2012

Reguleringsendring gangvei vestsiden av Langevannet 
gnr. 47 bnr. 14 og gnr. 48 bnr. 2 - 2. gangsbehandling
  

Sammendrag:
Forslag til reguleringsendring for gangveg på vestsiden av Langevannet har vært til offentlig 
ettersyn og høring. Dette tiltaket vurderes som svært positivt og vil bidra til å gjøre 
turvegnettet til kommunen enda bedre og bedre tilgjengeligheten. Det er positivt at turvegen 
er godt fremkommelig også for bevegelseshemmede. Ikke minst vurderer rådmannen 
det som positivt at en får fiskeplass som skal være tilrettelagt for 
bevegelseshemmede. Rådmannen viser til at det ikke er kommet merknader til planen og 
anbefaler derfor at planen blir vedtatt som fremlagt.

Saksgang:
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret som fatter vedtak i saken.

Rådmannens forslag til vedtak 17.01.2012:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Forslag til reguleringsendring for gangvei vestsiden av Langevannet gnr. 47 bnr. 14 og gnr. 
48 bnr. 2 med kart og bestemmelser datert 25.05.2011 vedtas som fremlagt.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12

Eventuell tidligere politisk behandling:
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Reguleringsendring gangvei vestsiden av Langevannet gnr. 47 bnr. 14 og gnr. 
48 bnr. 2 – 2. gangsbehandling

1. Innledning og bakgrunn
Eigersund kommune har mottatt forslag om reguleringsendring for ny gangvei vestsiden 
av Langevannet gnr. 47 bnr. 14 og gnr. 48 bnr. 2.

2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET
Kommuneplan

Området er i gjeldende kommuneplan vist som 
LNF, fareområde-eksplosjon samt fremtidig 
gangveg. 

Deler inngår i reguleringsplan for Langevatnet og er 
regulert til fareområde-høyspent, friområde m.m.

Planen vurderes derfor å være i tråd med 
kommuneplan for Eigersund kommune.
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3. HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN
Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter 
og kunngjort i Dalane Tidende og på kommunens nettside. Dette er så langt en kan se gjort i 
samsvar med PBL. 

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

Offentlige merknader

1. Fylkesmannen i Rogaland  Ingen merknad E
2. Rogaland fylkeskommune  Ingen merknad E
3. NVE  Ingen merknad E

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Fylkesmannen i 
Rogaland

 Støtter det fremlagte 
forslaget.

E Rådmannen tar uttalen til 
etterretning.

2. BR-representanten.  Støtter det fremlagte 
forslaget.

E Rådmannen tar uttalen til 
etterretning.

3. Felles brukerutvalg  Støtter det fremlagte 
forslaget.

E Rådmannen tar uttalen til 
etterretning.

Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte 
merknaden innstille på at planen vedtas som fremlagt.

Planens begrensning
Området brukes i dag bl.a. til landbruksformål og friluftsliv / rekreasjon. Nærområde for 
beboerne i Langevannsområdet, skoler og barnehager. 

Planen begrenser seg til å omfatte et område på ca. 43 daa. 

I planforslaget utgjør arealbruken følgende:
- Landbruksområde 31.3 daa
- Friluftsområde land 2.7 daa
- Fiskeplass 80 m2
- Friluftsområde i sjø 1,2 daa.
- Tur/landbruksveg 3,4 daa.
- Annen veggrunn 4,00 daa
- Parkeringsplass 170 m2
- Lager 80 m2Plankartet viser eksakt hvor planområdet befinner seg. 

4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET

Reguleringsplanen legger opp til å etablere gangveg på vestsiden av Langevatnet. Dette vil 
gi sammenhengende turveg rundt vatnet og bedre tilgjengeligheten. 

Dette er en del av en overordnet strategi for å få et best mulig og sammenhengende 
turvegnett for kommunens innbyggere.

Det er ikke foreslått noen ny bebyggelse i området.

Side 72 av 521



4

5. TEMATISK KONSEKVENSVURDERING OG RISIKO OG SÅRBARHETSVURDERING
Gjennom å synliggjøre tematiske vurdering og dermed bedre kunne synliggjøre vurderinger 
knyttet til sannsynlighet for en hendelse og konsekvens av denne og/eller planen. Dette vil 
bedre synliggjøre fare/risiko og alvorlighet knyttet til en rekke tema. 

Denne gjennomgangen er basert 
på ulike temakart, gjennomgang av 
tiltakshaver, lokalkunnskap, innspill 
i forbindelse med varsel om 
oppstart m.m. 

Mulige uønskede hendelser er ut 
fra en generell/teoretisk vurdering 
sortert i hendelser som kan påvirke 
planområdet og omgivelsene, og 
hendelser som direkte kan påvirke 
omgivelsene (hhv konsekvenser for 

og konsekvenser av planen).  
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 (mellom en 
gang pr år og en gang hvert 10 år) 
Mindre sannsynlig (2) – kan skje 
(ikke usannsynlig; ca. en gang hvert 
10 og 50 år) 
Lite sannsynlig (1) – det er en 
teoretisk sjanse for hendelsen; skjer 
mindre enn en gang hvert 50. år 

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 
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som reduseres sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes 
tiltak som begrenser konsekvensene ev. at det ikke legges inn. 

Verdisetting av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell nedenfor. 

6. TEKNISK INFRASTRUKTUR
6.1 Trafikksikkerhet

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Ulykke i av-/påkjørsler X 1 1
Ulykke med gående/syklende X 1 1

Andre ulykkespunkter X 1 1

Byggelinje mot veg X 1 1

Kollektivtrafikk X 1 1

Trafikkbelastning X 1 1

GRØNN Ivaretatt i 
plan og 
bestem-
melser.

Vil bidra positivt ved at en får utvidet gang og sykkelvegtilbudet.

6.2 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

Ikke kjent med spesielle forhold.

6.3 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

Ikke kjent med spesielle forhold.

6.4 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
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Kan hensyn til  tilgjengelig/ 
universell utforming ivaretas

x 1 1 Grønn

Tiltakshaver opplyser at det forutsettes at turvegen er godt fremkommelig også for 
bevegelseshemmede. Videre er det ivaretatt i planforslaget i forhold til HC-parkering og 

fiskeplass. Det er positivt at turvegen er godt fremkommelig også for 
bevegelseshemmede, selv om terrenget kan være krevende noen plasser for å 
optimalisere dette. Ikke minst vurderer rådmannen det som positivt at en får 
fiskeplass som  skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede. 

Andre forhold i planen vil bli ivaretatt av TEK.

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

Tiltaket vurderes å ha udelt positiv effekt for barn og unge jfr. etablering av gang og 
sykkelveg til og fra et av de store friluftsområdene i kommunen.

9. SIKKERHET OG BEREDSKAP
Det er ikke i planprosessen ikke fremkommet andre forhold som en er gjort kjent med eller 
som en har erfaringer med i planområdet utover det som fremkommer i saken.

9.1 Flom og erosjon 

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Elveflom/stormflo/høy 
vannstand/bølgeslag

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.2 Støy

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.

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.3 Ras og valg av løsninger

Hendelse/Situasjon

Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Masseras/-skred x 1 1
Snø-/isras X 2 2
Flomras X 1 1

Grønn Jfr. ROS

Fare/risiko knyttet til disse er vurdert som akseptabel jfr. kommentarene i ROS-vurderingen. 
Deler av området er vist i kommuneplanen og skrednett og tiltakshaver skriver følgende:
”Snøskred:
Den nordlige delen av planområdet er vis som fareområde for snøskred på skrednett.no. Her 
må det kun være hellingen på terrenget som er vurdert. Med de snømengdene som man 
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historisk har hatt i Egersund og med den vegetasjonen som er i store deler av området, 
anses snøskredfaren som akseptabel for brukerne av tur- / landbruksvegen.

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. Det er ikke oppgitt spesielle lokale værfenomen.

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

Det er vist høyspenttrase gjennom området., men siden området ikke skal benyttes til varig 
opphold vurderes dette ikke til å være et problem. Ikke kjent med spesielle forhold.

9.7 Brann og eksplosjonsfare

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

X 2 3 Gul Jfr. ROS

Fare/risiko knyttet til disse er vurdert som akseptabel jfr. kommentarene i ROS-vurderingen. 
Deler av planområdet ligger innforbi fareområde-eksplosjon og tiltakshaver skriver følgende; 
”Det er 1 lager for eksplosjonsfarlig vare i planområdet og 2 lager for eksplosjonsfarlig vare 
like utenfor planområdet i nord. Ved fare for eksplosjon vil området bli avsperret.”
En viser til at dette er vist som fareområde i planen og at dette ivaretar hensynene på en 
tilstrekkelig måte.

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 Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
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tilstede? ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Industri X 1 1 Grønn
Bolig X 1 1 Grønn
Landbruk X 1 1 Grønn
Akutt forurensning, Forurensning 
i sjø, Forurenset grunn 

X 1 1 Grønn

Høyspentlinje/EMS/Stråling X 1 1 Grønn

Ikke gjort 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/restriksjonsomr
åder

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold. Gangvegen ligger i 50 meters beltet fra vassdrag, men dette 
vil bidra til bedre tilgjengelighet til vatnet.

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
Sårbar fauna/fisk/leveområde for 
rødlistart

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold. Rabatter m.m. såes til.

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 gjort 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

Ikke gjort kjent med spesielle forhold.

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
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Det er ikke registrert friluftsinteresser i dette området som berøres direkte. Tilrettelegging av 
gang og sykkelveg vil bedre adgangen til viktige friluftsområder og gjøre dette mer 
trafikksikker.

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

Ikke gjort kjent med spesielle forhold.

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
Vakre landskap X 1 1

Grønn

Ikke gjort kjent med spesielle forhold.

11.7 Terreng

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng X 1 1

Ikke gjort 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 
bestemmelse
r.

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 
bestemmelse
r.

Ikke kjent med spesielle forhold.
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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

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 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”. En vurderer at de 
vesentlige forholdende er godt ivaretatt i sakens papirer.

En vurderer at utbyggingsavtale i dette tilfellet ikke er aktuelt.

13. NATURMANGFOLD

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Naturmangfold X 1 1 Grønn

Viser til saksutredningen ovenfor og en vurderer ikke at planen vil komme i konflikt med 
kjente forhold som berøres av loven. Det er heller ikke fremkommet uttaler eller andre 
vurderinger som skulle tilsi dette.

14. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Rådmannen vurderer ikke at det er fremkommet forhold i forbindelse med høringen som gjør 
det nødvendig å gjøre justeringer i planforslaget. En vurderer at det tiltaket som planen 
legger opp til vil være positivt for kommunens innbyggere og en viser til at Eigersund 
kommune har en lang tradisjon med å tilrettelegge for gang og sykkelveger. Rådmannen 
anbefaler derfor at planen vedtas som fremlagt.

15. ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Kostnadene med gangvegen må innarbeides i budsjett og økonomiplan på vanlig måte. Det 
er ikke utarbeidet kostnadskalkyle som er lagt ved planforslaget.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Forslag til reguleringsendring for gangvei vestsiden av Langevannet gnr. 47 bnr. 14 og gnr. 
48 bnr. 2 med kart og bestemmelser datert 25.05.2011 med følgende endringer:
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Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
178190 Forslag til reguleringsplan
178172 Forslag til reguleringsbestemmelser
178173 Planbeskrivelse
178174 ROS-analyse
200299 Uttalelse til gangvei på vestsiden av Langevatnet på gnr. 47 bnr. 14 og gnr. 48 bnr. 2

201084
Uttalelse fra BR-representant til reguleringsendring gangvei vestsiden av 
Langevannet gnr. 47 bnr. 14 og gnr. 48 bnr. 2

202159
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. reguleringsendring gangvei vestsiden 
av Langevannet gnr. 47 bnr. 14 og gnr. 48 bnr. 2

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 U 25.01.2011

Astrid Bjørg Eie; 
B & G Eiendom AS; 
Berit Dagfrid Soland; 
Ingunn Line Gjertsen og 
Egil Tengs; 
Lervige Eiendom AS; 
Liv Else Fredriksen; 
Sigmund Slettebø; 
Tom Magne Tengsareid; 
Statens vegvesen; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Dalane energi; 
O.H. Bøe & Sønner AS; 
T. S. Maskin AS; 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Regulering / reguleringsendring. Gangvei på 
vestsiden av Langevantet. Gnr. 47, bnr. 14 og 
gnr. 48, bnr. 2.

3 I 09.02.2011
Rogaland 
Fylkeskommune

Uttalelse vedr. reguleringsendring gangvei 
vestsiden av Langevannet gbnr. 47 bnr. 14 og 
gnr. 48 bnr. 2

4 I 25.02.2011
Norges vassdrags- og 
energidirektorat

Innspill til varsel om oppstart av 
reguleringsplanarbeid - Gangvei på vestsiden av 
Langevann

5 I 01.03.2011
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse vedr. reguleringsendring gangvei 
vestsiden av Langevannet gbnr. 47 bnr. 14 og 
gnr. 48 bnr. 2

6 I 01.03.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til regulering av gangvei på gnr. 47 bnr. 
14 og gnr. 48 bnr. 2 på vestsiden av 
Langevannet

7 I 25.05.2011 Brannvern- og Forslag til reguleringsplan for gangvei på 
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beredskapsrådgiver 1 vestsiden av Langevannet gnr. 47 bnr. 14 og gnr. 
48 bnr. 2

9 U 22.08.2011

Tom Magne Tengsareid; 
T. S. Maskin AS; 
Sigmund Slettebø; 
O.H. Bøe & Sønner AS; 
Liv Else Fredriksen; 
Lervige Eiendom AS; 
Ingunn Line Gjertsen og 
Egil Tengs; 
Berit Dagfrid Soland; 
B & G Eiendom AS; 
Astrid Bjørg Eie

Varsel/informasjon om befaring

10 U 19.10.2011

Tom Magne Tengsareid; 
T. S. Maskin AS; 
Sigmund Slettebø; 
O.H. Bøe & Sønner AS; 
Liv Else Fredriksen; 
Lervige Eiendom AS; 
Ingunn Line Gjertsen og 
Egil Tengs; 
Berit Dagfrid Soland; 
B & G Eiendom AS; 
Astrid Bjørg Eie; 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat; 
Bjarne Rosenblad; 
Mattilsynet; 
Barnas representant i 
plansaker; 
Felles brukerutvalg; 
Lyse Energi AS; 
Rogaland
fylkeskommune; 
Dalane friluftsråd; 
Dalane Energi; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Høring og offentlig ettersyn - Reguleringsplan for 
gangvei på vestsiden av Langevannet gnr. 47 
bnr. 14 og gnr. 48 bnr. 2

11 I 09.11.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til gangvei på vestsiden av Langevatnet 
på gnr. 47 bnr. 14 og gnr. 48 bnr. 2

12 I 18.11.2011
Barnas representant i 
plan- og byggesaker

Uttalelse fra BR-representant til 
reguleringsendring gangvei vestsiden av 
Langevannet gnr. 47 bnr. 14 og gnr. 48 bnr. 2

Parter i saken:
            

Astrid Bjørg Eie Eideveien 19 4370 EGERSUND
B & G Eiendom AS Hovlandsveien 70 4370 EGERSUND
Berit Dagfrid Soland Beverveien 9 4370 EGERSUND
Ingunn Line Gjertsen 
og Egil Tengs

Beverveien 13 4370 EGERSUND
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Lervige Eiendom AS Postboks 447 4379 EGERSUND
Liv Else Fredriksen Beverveien 11 4379 EGERSUND
O.H. Bøe & Sønner AS Strandgaten 70 4370 EGERSUND
Sigmund Slettebø Krossmoveien 264 4370 EGERSUND
T. S. Maskin AS Postboks 21 Forus 4068 STAVANGER
Tom Magne 
Tengsareid

Tengsareidveien 30 4370 EGERSUND
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EIGERSUND KOMMUNE

Målestokk

REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER FOR

SAKSBEHANDLING

Kommunestyrets vedtak:
2. gangs behandling i Miljøutvalget

1. gangs behandling i Miljøutvalget
Offentlig høring

Kunngjøring av oppstart av planarbeidet

PLANEN UTARBEIDET AV:

SAKS-
NR.DATO SIGN.

N

Koordinatsystem: UTM sone 32 / Euref89

Bebyggelse og anlegg, (PLBL §12-5 nr 1)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.

Tur- / traktorvei

(PLBL. § 12-5 nr 2.)

Landbruks-, natur- og friluftsområder
(PLBL. § 12-5 nr 5.)

Friluftsområde

Hensynssoner

(PLBL. § 12-6)

Frisikt

Sikringssoner

TEGNFORKLARING

Linjetyper

Planens begrensninger

Formålsgrense

Byggegrense

Frisiktliinje

Reguleringsendringer

Plannummer:

Tur- / landbruksveg vest for

Siv.ing. Magne Eikanger

1:1000

23.05.11

Annen veigrunn

Parkering

Bruk og vern av sjø og vassdrag

Friluftsområde i vassdrag

Lager

(PLBL. § 12-5 nr 6)

Omriss av eksisterende bygning
som inngår i planen

Landbruksområde

Faresone

Høyspent

Langevannet

Faregrense

Ekspl.fare Eksplosjonsfare

Fiskeplass
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________________________________________________________________ 

Fra:  Sentralbordet - Eigersund kommune 

Sendt: 09.11.2011 
Til:  tilreg@eigersund.kommune.no 
Kopi: 
Emne: VS: Uttalelse til gangvei på vestsiden av Langevatnet på 47/14, 48/2 
________________________________________________________________ 

Med vennlig hilsen
Resepsjonen ved rådhuset, Eigersund kommune.

Direkte telefon: 51 46 80 00 / Mobiltelefon: 474 84 564 

Telefaks 51 46 80 39 

E-post: post@eigersund.kommune.no <mailto:post@post@eigersund.kommune.no> / 
faktura@eigersund.kommune.no <mailto:faktura@eigersund.kommune.no> Internett: www.eigersund.kommune.no 
<http://www.eigersund.kommune.no/>
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund. 
Besøksadresse: Rådhuset, 4 etasje, Bøckmansgate 2, 4370 Egersund.

Vær klar over at all e-post til og fra Eigersund kommune i utgangspunktet vil være journalpliktig etter arkivloven og også vil være 
et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentlighetslovens regler.

  _____  

Fra: morten.sageidet@fmro.no [mailto:morten.sageidet@fmro.no] 
Sendt: 9. november 2011 10:56
Til: post@eigersund.kommune.no
Kopi: firmapost@rogfk.no
Emne: Uttalelse til gangvei på vestsiden av Langevatnet på 47/14, 48/2

FYLKESMANNEN I ROGALAND

Til Eigersund kommune                                         Stavanger 19.10.2011

Dykkar ref: 11/28144 / 11/146 / PL-, GBR-47/14, GBR-48/2, FA-L12                Vår ref: 11/1100
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Uttalelse til gangvei på vestsiden av Langevatnet på 47/14, 48/2

Vi viser til oversending datert 19.10.2011l

Fylkesmannen støtter planforslaget slik det nå ligger.

Med helsing

Morten Sageidet
senioringeniør

Fylkesmannen i Rogaland
Miljøvernavdelinga

tlf 51 56 89 11
mos@fmro.no <mailto:mos@fmro.no>
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Vedr: Reguleringsplan for gangvei på vestsiden av Langevannet gnr.47 bnr.14 og gnr.48 
bnr.2.

Reguleringsplanen er svært positiv med tanke på barn. Jeg har ingen kommentarer til 
reguleringsplanen utover dette.

m.v.h.
Åshild Stornes Slettebø,
BR-representant.

Side 93 av 521



Internt notat
  

  

Mottakere:

Dag Kjetil Tonheim Plansjef

Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. reguleringsendring gangvei 
vestsiden av Langevannet gnr. 47 bnr. 14 og gnr. 48 bnr. 2

Vår ref.: 11/31605 / 11/146 / PL-, FA-L12, GBR-47/14, GBR-48/2 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 1 – Høring og offentlig ettersyn – Reguleringsplan for gangvei på 
            vestsiden av Langevatnet, gnr.47 bnr.14 og gnr.48 og bnr.2

Felles brukerutvalgs vedtak den 16.11.2011:

Felles brukerutvalg ser på dette som en positiv reguleringsplan, og støtter denne.

Vedtaket er enstemmig.

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

Med hilsen

Edmund Iversen Randi S. Haugstad
Setteleder felles brukerutvalg Politisk sekretær
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 15.02.2012
Arkiv: :PL-, FA-L12, 
GBR-60/445
Arkivsaksnr.:
08/1613
Journalpostløpenr.:
11/21468

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
035/12 Planteknisk utvalg 13.03.2012

Kommunestyret 19.03.2012

Reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 m.fl. - Hellvik -
industriformål - 2. gangsbehandling
  

Sammendrag:
Reguleringsplan for et kommunalt industriområde på Hellvik har vært til offentlig ettersyn. 
Arealet har ligget i kommuneplanen i mange år, uten at det har vært fremmet regulering for 
området. En vurderer det som positivt at området blir regulert og således kan aktiviseres. 
Dette er et område som i all hovedsak er eid av Eigersund kommune. Området har bl.a. 
nærhet til Hellvik steinindustri og vil benytte samme avkjørsel. Rådmannen anbefaler at 
planen vedtas i tråd med vedtaket.

Saksgang:
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 15.02.2012:
MU innstiller til kommunestyret:
Forslag til reguleringsplan for industriområde på gnr. 60 bnr. 445 m.fl., Hellvik med 
kart og bestemmelser datert 22.12.2010 blir vedtatt med følgende endringer i:
Kart

1. Det vises returpunkt for hytteavfall.
Bestemmelser

1. ”Ved søknad om tillatelse til tiltak i industriområdet skal følgende redegjøres for:
a. Bygningens plassering på tomten.
b. Situasjonsplan i mål 1:200 som viser bygninger, murer, utvendige trapper, 

skjæring, fylling, materialbruk,.
c. Terrengsnitt som viser tomt og minst 5 m inn på naboeiendom, eksisterende 

og nytt terreng
d. Bygningens konstruksjon og materialer. Materialer med kjente miljøulemper 

skal redegjøres for.
e. Fasader, snitt og planer i mål 1:100.
f. Høyder og utnyttelse (BRA eller BYA).”

2. Rekkefølgetiltak; Industriområdet skal knyttes til offentlig vann og avløp.
3. Hytterenovasjon: Innregulert avkjørsel til miljøstasjonen/hytterenovasjonen skal kun 

betjene trafikk i forbindelse med denne.  Tekniske planer skal forevises og 
godkjennes av Statens vegvesen før byggetillatelse blir gitt.

4. Følgende bestemmelser erstatter eksisterende 2.1 og 2.2;
2.1 Eksisterende boliger.
Eksisterende boliger i planområdet inngår i planen og kan om nødvendig gjennoppføres. 
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Garasje er tillatt med bebygd areal inntil 50 m2 med mønehøyde inntil 4,5 m. Alle byggetiltak 
innenfor regulert byggegrense på 50 m fra senterlinjen på Fv. 44 skal forelegges Statens 
Vegvesen for uttale. 

2.2 Eksisterende fritidsboliger.
Eksisterende fritidsboliger i planområdet inngår i planen, og kan om nødvendig gjenoppføres 
med samme ytre mål som de har når planen vedtas. Alle byggetiltak innenfor regulert 
byggegrense på 50 m fra senterlinjen på Fv. 44 skal forelegges Statens Vegvesen for uttale. 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12

Eventuell tidligere politisk behandling:

Reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 m.fl. - Hellvik - industriformål - 2. 
gangsbehandling

1. Innledning og bakgrunn
Forslag til reguleringsplan for industriområde på gnr. 60 bnr. 445 m.fl., Hellvik ligger innenfor
stiplet linje:
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2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET

Kommuneplan for Eigersund kommune
Området er i gjeldende kommuneplan vist som et 
fremtidig  byggeområde for industri, kontor og lager. 

Denne kommuneplanen ble vedtatt av 
kommunestyret i 2007. Arealet ble første gang lagt 
inn i 1997. 

Reguleringsplan for området
Avkjørselen samt adkomstvegen omfattes av 
eksisterende reguleringsplan for Hellvik steinindustri.

3. HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

Det er sendt ut varsel om høring og offentlig ettersyn til grunneiere, naboer, statlige og 
regionale myndigheter og kunngjort i Dalane Tidende og på kommunens hjemmeside. 

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

Offentlige merknader

1. Statens vegvesen  Merknad E
2. BR-representanten  Ingen merknad O
3. Felles brukerutvalg  Merknad J
4. Miljøavdelingen  Merknad J
5. DIM  Merknad J

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Statens vegvesen  Tekniske planer som 
berører fylkesvegen skal 
godkjennes av Statens 
Vegvesen før 
opparbeidelse av interne 
veger og friluftsområde på 
sørsiden av fylkesvegen. 
Dette må inn i 
bestemmelsene.

 Viktig at prinsippet om 
universell utforming 
ivaretas i forbindelse med 
gangbru.

 Forslag til justerte 
bestemmelser oversendt 
14. juli aksepteres da det 
sikrer at alle byggetiltak 

J

J

J

Dette er lagt inn i bestemmelsene.

Tas til orientering.

Følgende bestemmelser erstatter 
eksisterende 2.1 og 2.2;
2.1 Eksisterende boliger.
Eksisterende boliger i planområdet 
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innenfor regulert 
byggegrense på 50 meter 
skal forelegges Statens 
Vegvesen før 
byggetillatelse gis. Det vil 
ikke bli gitt tillatelse til å 
føre opp nye bygninger 
innenfor byggegrensen.

inngår i planen og kan om nødvendig 
gjennoppføres. Garasje er tillatt med 
bebygd areal inntil 50 m2 med 
mønehøyde inntil 4,5 m. For alle 
byggetiltak innenfor regulert 
byggegrense på 50 m fra senterlinjen 
på Fv. 44 skal forelegges Statens 
Vegvesen for uttale. 

2.2 Eksisterende fritidsboliger.
Eksisterende fritidsboliger i 
planområdet inngår i planen, og kan 
om nødvendig gjenoppføres med 
samme ytre mål som de har når 
planen vedtas. For alle byggetiltak 
innenfor regulert byggegrense på 50 
m fra senterlinjen på Fv. 44 skal 
forelegges Statens Vegvesen for 
uttale. 

2. BR-representanten  Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

3. Felles brukerutvalg  Det må vises gang og 
sykkelveg i planen.

J Dette ligger i planen.

4. Miljøavdelingen   Miljøavdelingen har ingen 
merknader til selve 
arealplanen, men vil 
bemerke at det i 
bestemmelsene under pkt. 
8, rekkefølgekrav, bør tas 
inn at offentlig vann- og 
avløp må være etablert før 
byggetillatelse kan gis.

J Dette er lagt til grunn i justerte 
bestemmelser.

5. DIM  Multiconsult ønsker på 
vegne av DIM å få inn et 
område for 
hytterenovasjon.

J Rådmannen viser til at en har hatt 
en dialog med Statens Vegvesen 
angående plassering av dette 
anlegget. En har funnet en 
omforent plassering samt en 
legger inn følgende bestemmelse 
som ivaretar de kraven som 
Statens Vegvesen stiller jfr. pkt. 3 i 
forslag til vedtak.

Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte 
merknaden innstille på at planen blir lagt ut til høring og offentlig ettersyn med følgende 
endringer i:
Kart

1. Det vises returpunkt for hytteavfall.

Bestemmelser
2. ”Ved søknad om tillatelse til tiltak i industriområdet skal følgende redegjøres for:

a. Bygningens plassering på tomten.
b. Situasjonsplan i mål 1:200 som viser bygninger, murer, utvendige trapper, 

skjæring, fylling, materialbruk,.
c. Terrengsnitt som viser tomt og minst 5 m inn på naboeiendom, eksisterende 

og nytt terreng
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d. Bygningens konstruksjon og materialer. Materialer med kjente miljøulemper 
skal redegjøres for.

e. Fasader, snitt og planer i mål 1:100.
f. Høyder og utnyttelse (BRA eller BYA).”

5. Hytterenovasjon: ”Innregulert avkjørsel til miljøstasjonen/hytterenovasjonen skal kun 
betjene trafikk i forbindelse med denne.  Tekniske planer skal forevises og 
godkjennes av Statens vegvesen før byggetillatelse blir gitt.”

3. Industriområdet skal knyttes til offentlig vann og avløp.
4. Følgende bestemmelser erstatter eksisterende 2.1 og 2.2;

2.1 Eksisterende boliger.
Eksisterende boliger i planområdet inngår i planen og kan om nødvendig gjennoppføres. 
Garasje er tillatt med bebygd areal inntil 50 m2 med mønehøyde inntil 4,5 m. For alle 
byggetiltak innenfor regulert byggegrense på 50 m fra senterlinjen på Fv. 44 skal forelegges 
Statens Vegvesen for uttale. 

2.2 Eksisterende fritidsboliger.
Eksisterende fritidsboliger i 
planområdet inngår i planen, og kan 
om nødvendig gjenoppføres med 
samme ytre mål som de har når 
planen vedtas. For alle byggetiltak 
innenfor regulert byggegrense på 50 
m fra senterlinjen på Fv. 44 skal 
forelegges Statens Vegvesen for 
uttale. 

4. PRESENTASJON AV 
FORSLAG TIL 
REGULERINGSPLAN

Planen omfattet i utgangspunktet 
kun det arealet som i 
kommuneplanen var vist som 
fremtidig industriområde IKL 14. 
Etter krav fra Statens Vegvesen 
har en måtte utvide planområdet 
til å omfatte begge sider av 
fylkesvegen samt innarbeide krav 
knyttet til avkjørselssanering 
m.m.   

Planen omfatter et område på 
omlag 85 daa. I planforslaget 
utgjør næringsområdet ca 44,3 
daa, bolig ca 1,2 daa, 
fritidsboliger ca 0,9 daa, 
kjøreveier ca 6,1 daa, annen 
veigrunn ca 3,9 daa, 
grønnstruktur ca 5,0 daa, 
landbruksområde ca 8,2 daa, 
parkering ca 0,16 daa, frilufts-
område på land ca 12,9 daa til 
sammen, friluftsområde i sjø ca 
1,8 daa.
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4.1 Bebyggelse og estetikk
I forslaget til reguleringsbestemmelser har man tatt med at bygninger på næringsområdet 
kan ha maksimal BYA = 40 % inkl. parkeringsplasser. Bygningenes gesimshøyde i dette 
området skal ikke overstige 10 m.

4.2 Eksisterende bebyggelse i planen
Ettersom både eksisterende bolighus og fritidsboliger ligger innenfor 50 m grensen fra 
senterlinja på Fv. 44, er det ikke tillatt å øke bygningsmassen på disse områdene verken til 
siden eller i høyden. 

I utgangspunktet krevde Statens Vegvesen at i disse områdene heller ikke oppføres nye 
bygninger, og eksisterende bygninger kan ikke gjenoppføres etter en evt. brann eller annen 
totalskade. Rådmannen har vurdert at dette var svært strengt og urimelig for de som 
tidligerehar fått lov å etablere boliger/fritidsboliger og har tatt dette opp med Statens 
Vegvesen som har akseptert at §§21 og 2.2 endres til: 
2.1 Eksisterende boliger.
Eksisterende boliger i planområdet inngår i planen og kan om nødvendig gjennoppføres. Garasje er 
tillatt med bebygd areal inntil 50 m2 med mønehøyde inntil 4,5 m. Alle byggetiltak innenfor regulert 
byggegrense på 50 m fra senterlinjen på Fv. 44 skal forelegges Statens Vegvesen for uttale. 

2.2 Eksisterende fritidsboliger.
Eksisterende fritidsboliger i planområdet inngår i planen, og kan om nødvendig gjenoppføres med 
samme ytre mål som de har når planen vedtas. Alle byggetiltak innenfor regulert byggegrense på 50 
m fra senterlinjen på Fv. 44 skal forelegges Statens Vegvesen for uttale. 

4.3 Utforming av bebyggelsen

5.3.1 Volum, dimensjoner og materialbruk
Det er i bestemmelsene lagt inn krav om at ved søknad om tillatelse til tiltak i industriområdet 
skal følgende redegjøres for:

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

fylling, materialbruk,.
- Terrengsnitt som viser tomt og minst 5 m inn på naboeiendom, eksisterende og nytt 

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

redegjøres for.
- Fasader, snitt og planer i mål 1:100.
- Høyder og utnyttelse (BRA eller BYA).

Dette er i tråd med andre planer.

4.3.2 Energibruk
Det er ikke sagt noe spesielt knyttet til dette fra tiltakshaver. En legger til grunn at det i 
hovedsak vil være strøm..

4.3.3 Byggelinjer
En viser til at byggelinjer er vist i tråd med vegforskriften.

5. TEKNISK INFRASTRUKTUR

5.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt
Atkomsten til næringsområdet forutsettes å skje fra atkomstvei inn til industriområdet som 
ligger nord for planområdet. I krysset er bygge-grensen trukket litt tilbake, i samsvar med 
veglovens bestemmelser. Krysset er vist med dråpe i atkomstvegen. Kryssområdet er 
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dimensjonert for kjøretøy type VT og ST. 

Det er vist passeringslomme på sørsiden av riksvegen, slik at øvrig trafikk fra Jæren kan 
passere selv om det står et kjøretøy og venter på møtende trafikk før det kan kjøre inn på 
atkomstvegen. 

Dråpe og passeringslomme er med som rekkefølgekrav i forslaget til 
reguleringsbestemmelser, § 8.1.

En vurderer ikke at forslaget til reguleringsplan vil medføre redusert trafikksikkerhet og en 
viser til at dette er vurdert av fagkyndig jfr. planbeskrivelsen. Planen vil medføre bedret 
trafikksikkerhet i forhold til at den medfører avkjørselssanering fra flere eiendommer. 

5.2 Stier og løyper
I landskapet er det ofte spor etter gamle ferdselsveger og stier som kan få sin viktigste 
funksjon som turveger for hyttefolket. Disse vegfarene har sin historie som det er viktig å 
bringe videre. Mange steder tas det ikke hensyn til disse kulturminnene når nye felt 
planlegges ved at nye veger krysser de gamle og hytter plasseres midt i veger og stier. 

Det er vist en gangveg på 1 meter fra parkeringsplass ved stranden.

5.3 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

En har i planforslaget fulgt opp Statens Vegvesens krav i forhold til utforming av avkjørsler, 
lagt inn gang og sykkelveg m.m. 
Statens Vegvesen er sikret kontroll med avkjørsel fra fylkesvegen gjennom følgende 
bestemmelse som ivaretar dette: ”Før det kan gis tillatelse til anleggs- eller byggearbeider 
skal kryssområdet med fylkesvegen være opparbeidet og godkjent av Statens vegvesen. 
Dette skal avtales nærmere med Statens Vegvesen.”

5.4 Vann og avløp

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vann X 1 1 Grønn

Avløp x 1 1 Grønn

En legger opp til at området skal knyttes til offentlig vann og avløp jfr. bestemmelsene.

5.5 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 bestemmelse.
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5.6 Avfallshåndtering

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling X 1 1 Grønn

Er ikke redegjort for, men legger til grunn at dette skjer i tråd bestemmelsene til DIM. Det er 
vist område for returpunkt for hytteavfall i planen. 

6. UNIVERSELL UTFORMING:

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 

utforming ivaretas

x 1 1 Grønn

I forslaget til reguleringsbestemmelser er det lagt inn i § 2.3 at kontor- og publikumsdeler av 
bygninger i planområdet skal ha universell utforming. Terrenget i planområdet er slik at 
atkomsten for bevegelseshemmede er god.

Planen vil medføre bedre tilgjengelighet til badestranden på Sannarnes ved at det etableres 
offentlig parkeringsplass der 1 parkeringsplass skal forbeholdes HC-parkering. 

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

7. BARN OG UNGE

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Tilfredsstiller det krav til barn og unge 
– lek m.m

X 1 1 Grønn

Område for idrett/lek X 1 1 Grønn

Området hvor det skal etableres industriområde har liten eller ingen verdi for barn og unge. 

Det vurderes derimot som positivt for barn og unge at en får bedre tilgjengelighet til 
badestranden på Sannarnes. Den offentlige parkeringsplassen er lagt slik at den ligger langs 
veien inn til eksisterende eiendommer og benytter samme avkjørsel fra fylkesvegen. Det vil 
nå også bli tilrettelagt for offentlig parkeringsplass som vil bedre tilgjengeligheten til 
badestranden for bl.a. de som bor på Hellvik. 

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

8. SIKKERHET OG BEREDSKAP

8.1 Flom

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Elveflom/stormflo/høy 

vannstand/bølgeslag

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.
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8.2 Støy, støv og lukt

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Støv og støy X 1 1 Grønn Ikke kjent.

Dette er et ordinært industriområde der aktiviteten må holde seg innforbi gjeldende regelverk.

8.3 Ras

Hendelse/Situasjon

Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Masseras/-skred x 1 1 Grønn

Snø-/isras X 1 1 Grønn

Flomras X 1 1 Grønn

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

8.4 Vær og vind

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vindutsatte områder X 1 1 Grønn

Nedbørutsatte områder x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

8.5 Radon

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Radongass x Grønn Ikke kjent. 

Ikke kjent med spesielle forhold.

8.6 Høyspent og magnetfelt

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt x 2 2 Gul

Høyspentlinje med tilhørende bestemmelse er vist i planen.
Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

8.7 Brann og eksplosjonsfare

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Risikofylt industri mm 

(kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, 
radioaktiv)

x 1 1 Grønn
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Ikke kjent med spesielle forhold. Høyspentområde er vist i planen og en vil vurdere å legge 
denne i kabel gjennom området i forbindelse emd utbygging av hensyn til en mest mulig 
effektiv arealutnyttelse.

8.8 Strategiske områder

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vei, bru, knutepunkt x 1 1

Havn, kaianlegg x 1 1

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

Forsyning kraft, vann X 1 1

Forsvarsområde/ Tilfluktsrom X 1 1

Ikke kjent med spesielle forhold.

9. FORURENSNING

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Industri X 1 1 Grønn

Bolig X 1 1 Grønn

Landbruk X 1 1 Grønn

Akutt forurensning X 1 1 Grønn

Forurensning i sjø X 1 1 Grønn

Forurenset grunn X 1 1 Grønn

Høyspentlinje/EMS/Stråling x 2 2 Gul

10. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER

10.1 Sjø og vasssdrag

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

X 1 1 Grønn

Vassdragsområder inkl. 

drikkevannskilder/restriksjonsområder

X 1 1 Grønn

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

10.2 Naturverdier og rødlistart

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sårbar flora/inngrepsfrie områder X 1 1 Grønn Eikeskog.

Sårbar fauna/fisk/leveområde for 
rødlistart

X 1 1 Grønn

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.
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10.2 Viltområde

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Viltområde X 2 1 Grønn

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

10.3 Kulturminner/kulturmiljø

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 1 1 Grønn

Ingen kjente jfr. uttale fra kulturavdelingen.

10.4 Friluftsliv

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Friluftsliv og rekreasjon 

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

x 1 1 Grønn

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

10.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landbruk/kjerneområde for 

jordbruk/skogbruk

X 1 1 Grønn

Ingen kjente jfr. uttale fra kulturavdelingen.

10.6 Landskapsvern og estetikk

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landskapsvern/estetikk X 1 1 Grønn

Vakre landskap X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.7 Terreng

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 
og 
bestemmelser.
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Ikke kjent med spesielle forhold.

10.8 Vegetasjon og markslag

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vegetasjon og markslag X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 

og 
bestemmelser.

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.9 Lokalklima

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Lokalklima X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.10 Miljøkonsekvenser

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 

og 
bestemmelser.

Ikke kjent med spesielle forhold.

11. VURDERING OM PLANEN HAR VESENTLIG KONSEKVENS FOR MILJØ OG 
SAMFUNN / UTBYGGINGSAVTALE

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vesentlige konsekvenser for miljø og 

samfunn

X 1 1 Grønn

Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. Dette gjelder også ved en omdisponering av arealer i strid med 
kommuneplanen.  Rådmannen vurderer at den foreslåtte reguleringsplanen holder i 
hovedsak innforbi rammene i kommuneplanen jfr. byggeområder. 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”.

En vurderer at utbyggingsavtale i dette tilfellet kan være aktuelt.

12. NATURMANGFOLD

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Naturmangfold X 1 1 Grønn
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Viser til saksutredningen ovenfor og etter en samlet vurdering kan en ikke se at planen vil 
komme i konflikt med forhold som berøres av loven. Det er heller ikke fremkommet uttaler 
eller andre vurderinger som skulle tilsi dette i løpet av planprosessen.

13. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Rådmannen vurderer det som viktig at en får på plass reguleringsplan for et kommunalt 
næringsområde på Sannarnes og viser til at dette har ligget inne i kommuneplanen i mange 
år. Det vil være viktig for en fremtidig positiv utvikling på Hellvik at en har tilgang på 
næringsarealer samt tilrettelagte friluftsområder ved sjøen. Sannarnes er en viktig 
badestrand i regional sammenheng, men ikke minst for de som bor på Hellvik.

Ved å tilrettelegge for dette industriområdet vil en kunne gi rom for nye arbeidsplasser på 
Hellvik. En viser her til at det er regulert mange boligtomter på Hellvik, men det er 
næringsareal en mangler.

Rådmannen vil derfor anbefale at reguleringsplanen blir vedtatt i tråd med fremlegg til 
vedtak.

14. ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Ingen direkte. Prosjektering og utbygging samt rekkefølgekrav må innarbeides i økonomiplan 
og budsjett på vanlig måte. Det må etableres vann og avløp til området og dette må også 
innarbeides i økonomiplan og budsjett på vanlig måte.

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 industriområde på gnr. 60 bnr. 445 m.fl., Hellvik med 
kart og bestemmelser datert 22.12.2010 blir vedtatt med følgende endringer i:

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

184585
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 m.fl. -
Hellvik - industriformål

183613 Uttalelse til reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 m.fl. - Hellvik industriformål
183438 Høringsuttale BR-representanten gnr. 60 bnr. 445 m.fl.

182044
Uttalelse fra miljøavdelingen - reguleringsplan for gnr. 60 bnr. 445 m.fl. - Hellvik 
industriområdet

161904 110302_eig kommune innspill regplan sannarnes.pdf
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161903 Hytterenovasjon Sannarnes - innspill til reguleringsplan - oversendelsesskriv epost
161905 p01_innspill_regplan.pdf
159877 Bestemmelser Hellvik industri rev 160211.doc
185644 Hytterenovasjon Sannarnes - innspill til reguleringsplan
185645 p01_innspill_regplan.pdf

185874
Forslag til justering av bestemmelser til reguleringsplan for industriområde Hellvik 
gnr. 60 bnr. 445 m.fl

209213 Hytterenovasjon - Hellvik industriområde
202972 111201_p01_innspill_regplan.pdf
191679 Reguleringsplan for industri Hellvik - plassering av hytterenovasjon
191680 Reguleringsplan
187871 Område for hytterenovasjon i reguleringsplan for Industri på Hellvik, gnr. 60 bnr. 445
213912 A 1 171211 m tehgnforkl.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 01.04.2008
Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1

Varsel om oppstart av reguleringsplan gnr. 60
bnr. 445 m.fl. Hellvik

2 I 14.04.2008 Statens vegvesen
Uttalelse reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 m.fl., 
Hellvik - industriformål

3 U 22.04.2008
Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1

Høringsuttalelse fra råd for funksjonshemmede -
reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 m.fl., Hellvik -
industriformål

4 U 28.04.2008
Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1

Høringsuttalelse fra seniorrådet - reguleringsplan 
gnr. 60 bnr. 445 m.fl., Hellvik - industriformål

5 I 16.05.2008
Rogaland 
fylkeskommune

Samordnet uttalelse fra Rogaland 
fylkeskommune og fylkesmannen i Rogaland -
varsel om oppstart av reguleringsplan for 
næringsareal på gnr. 60 bnr. 445 m.fl. - Hellvik

6 I 10.06.2008
Rogaland 
fylkeskommune

Uttale reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 m.fl., 
Hellvik - industriformål

7 I 20.01.2010
Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid gnr. 60 
bnr. 101 m.fl. - Hellvik

8 I 02.02.2010
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse - reguleringsplan gnr. 60 bnr. 101 m.fl.

9 I 08.02.2010 Statens vegvesen
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid gnr. 60 
bnr. 445 m.fl. - Hellvik

10 I 22.02.2010
Rogaland 
fylkeskommune

Utalelse reguleringsplan gnr. 60 bnr. 101 m.fl., 
Hellvik

11 I 12.04.2010
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse kulturseksjonen - Reguleringsplan -
Hellvik - gnr. 60 bnr. 101 m.fl.

12 I 03.11.2010
Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1

Reguleringspla for industri - gnr. 60 bnr. 445 m.fl 
- Hellvik

14 I 22.12.2010
Brannvern - og 
beredsskapsrådgiver 1

Oversendelse av reguleringsplan gnr. 60 bnr. 
445 m.fl., Hellvik - industriformål

15 I 22.12.2010
Brannvern - og 
beredsskapsrådgiver 1

Forslag til reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 m.fl., 
Hellvik - industriformål

16 U 10.01.2011 45 mottakere... Varsel/informasjon om befaring
17 I 20.01.2011 Rune Ege Regulering på Hellvik gnr. 60 bnr. 445 m.fl

18 I 27.01.2011
Brannvern - og 
beredsskapsrådgiver 1

Justert reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 m.fl. -
Hellvik - industriformål

19 I 16.02.2011 Brannvern - og Hellvik industri - reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 
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beredsskapsrådgiver 1 m.fl.

20 I 02.03.2011 Multiconsult AS
Hytterenovasjon Sannarnes - innspill til 
reguleringsplan

29 I 02.03.2011 Multiconsult AS
Hytterenovasjon Sannarnes - innspill til 
reguleringsplan

21 U 27.05.2011 46 mottakere...
Høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan gnr. 
60 bnr. 445 m.fl. - Hellvik - industriformål

22 U 27.05.2011

Rogaland 
fylkeskommune-kultur; 
Dalane Energi IKS; 
Mattilsynet; 
Brannsjef; 
Eigersund kommune 
ved Miljøavdelingen; 
Bjarne Rosenblad; 
Barnas representant i 
plansaker; 
Felles brukerutvalg; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen; 
Dalane Miljøverk IKS

Høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan gnr. 
60 bnr. 445 m.fl. - Hellvik - industriformål

23 X 28.06.2011 Dag Kjetil Tonheim
Uttalelse fra miljøavdelingen - reguleringsplan for 
gnr. 60 bnr. 445 m.fl. - Hellvik industriområdet

25 I 05.07.2011 Statens vegvesen
Uttalelse til reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 m.fl. 
- Hellvik industriformål

24 I 08.07.2011
Barnas representant i 
plansaker

Høringsuttale BR-representanten gnr. 60 bnr. 
445 m.fl.

30 U 14.07.2011 Linda Normann Knutsen
Forslag til justering av bestemmelser til 
reguleringsplan for industriområde Hellvik gnr. 60 
bnr. 445 m.fl

28 I 15.07.2011 Knutsen Linda Normann
Forslag til justering av bestemmelser til 
reguleringsplan for industriområde Hellvik, gnr. 
60 bnr. 445 m.fl.

26 X 20.07.2011 Dag Kjetil Tonheim
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 m.fl. - Hellvik -
industriformål

31 I 08.08.2011 Multiconsult AS
Område for hytterenovasjon i reguleringsplan for 
Industri på Hellvik, gnr. 60 bnr. 445

32 I 08.09.2011 Dalane Miljøverk IKS
Reguleringsplan for industri Hellvik - plassering 
av hytterenovasjon

33 I 02.12.2011 Multiconsult v/Rune Ege Innspill - Hytterenovasjon Sannarnes

35 I 17.12.2011
Brannvern - og 
beredsskapsrådgiver 1

Reguleringsplan Hellvik industri - revidert 
reguleringsplankart

34 I 11.01.2012 Statens vegvesen Hytterenovasjon - Hellvik industriområde

Parter i saken:
            

ASSERSEN ALVIN ALKEVEIEN 3 4375 HELLVIK
ASSERSEN HENRIK RUSKEBAKKEN 4 4375 HELLVIK
ASSERSEN LILLIAR KLOPPABEKKVEIEN 4375 HELLVIK
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26
ASSERSON 
MAGDELE

AUSTRÅTTBANEN 29 4306 SANDNES

ASSERSON OLAV 
ARNULV

AUSTRÅTTBANEN 29 4306 SANDNES

AUNEVIK ANNE 
MARIE

LUNDEVEIEN 134 4550 FARSUND

BIRKELAND 
JOHANNE MARIE 
SKOGEN

LØVÅSVEIEN 16 4380 HAUGE I 
DALANE

BRATTELIE BJØRG JØNNINGSHEIVEIEN 
26 A

4316 SANDNES

EGELAND MALLY 
BEATRIS

SKJERPEVEIEN 3 4376 HELLELAND

EGERSUND 
GRANITT

4375 HELLVIK

EGGE GEIR URHAMMERVEIEN 2 4375 HELLVIK
EGGE TORHILD URHAMMERVEIEN 2 4375 HELLVIK
EIGERSUND 
KOMMUNE
FLUGE SIGRID 
STORNES

NONSTEINBAKKEN 1 4370 EGERSUND

FLØISVIK KÅRE ALVASTEINVEIEN 57 4043 HAFRSFJORD
FOLKETS HUS 
V/FORENINGEN
HELLAND KIRSTEN KORSØRVEIEN 3 4370 EGERSUND
HELLAND MAGNUS FJELLIEN 11 5019 BERGEN
HELLAND SIGMUND SØRLIBAKKEN 5 A 4070 RANDABERG
HELLVIK HÅKON TJØNNEMYRA 16 4640 SØGNE
HELLVIK OLAF
JØRGENSEN  BIRGIT HULDREVEIEN 37 1388 BORGEN
JØRGENSEN ROAR KOONG KARLS GATE 

39
4010 STAVANGER

JØRGENSEN SONJA REKEFJORD 4380 HAUGE I 
DALANE

LOHNE ASTRID LOHNEVEIEN 218 4640 SØGNE
LOTHE ELLEN SOFIE SLETTHEIVEIEN 45 4626 KRISTIANSAND 

S
MEISLAND KJELL FOLKVORDVEIEN 32 4318 SANDNES
NODLAND AUD 
JOHANNE

VESTRE GATE 1 4370 EGERSUND

NODLAND JOHN 
IVAR

VESTRE GATE 1 4370 EGERSUND

NORDBØ EVA MARIE 
BOTTEN

EGDEVEIEN 9 4307 SANDNES

OLIVERSEN TANJA 
HEGELSTAD

BEVERVEIEN 29 4370 EGERSUND

PEDERSEN 
KENNETH

RUSKEBAKKEN 13 B 4375 HELLVIK

PEDERSEN KÅRE 
MAGNE

HUMLESTADGATEN 
18

4370 EGERSUND

PEDERSEN RINO TROSAVIGVEIEN 88 4375 HELLVIK
PUNTERVOLD EVY 
HADLAND

HADLANDSVEIEN 35 4370 EGERSUND
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SANNARNES 
GUDMUND

JÆRVEIEN 1319 4375 HELLVIK

SKOGEN RANGAR 
JOHN

V/ASTRID SKOGEN, 
EGREFJELLVEIEN 19

4370 EGERSUND

SKRETTING EVY TOPPAVEGEN 9 4360 VARHAUG
STATENS 
VEGVESEN

POSTBOKS 8142 DEP 0033 OSLO

STORNES BJØRN URA 27 4056 TANANGER
STORNES ROAR KROKEN 11 5003 BERGEN
TORGEIRSEN 
ODDLAUG
UDLAND TORFRID 
PAULINE

UDLAND 4520 SØR-
AUDNEDAL

UNDERDAL BERIT 
IRENE

RAUNVEIEN 5 4370 EGERSUND

ØSTHUS HILDUR ØSTHUSVIKVEIEN 
440

4150 RENNESØY

ØSTHUS KRISTIAN ØSTHUSVIKVEIEN 
440

4150 RENNESØY
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Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Eta Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: 51 46 80 97
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Internt notat
  

  

Mottakere:

Dag Kjetil Tonheim Plansjef

Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 
m.fl. - Hellvik - industriformål

Vår ref.: 11/20805 / 08/1613 / PL-, FA-L12, GBR-60/445 Dato: 20.07.2011

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

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

Arbeidsutvalget v/leder har behandlet sak vedr. høring og offentlig ettersyn – reguleringsplan 
gnr.60 bnr.445 m.fl. – Hellvik – industriformål, offentlige, datert 27.05.11, og har følgende 
merknad:

Felles brukerutvalg støtter rådmannens forslag med miljøutvalgets tillegg, M-007/11, 
som lyder:

Forslag til reguleringsplan for industriområde på gnr. 60 bnr. 445 m.fl., Hellvik
med kart og bestemmelser datert 22.12.2010 blir lagt ut til offentlig ettersyn 
som fremlagt med følgende:

Det innreguleres gang- og sykkelsti gjennom industriområdet fra 
avkjørsel og til plangrense i vest.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10

   

Med hilsen

Else Marie Schneidereit Randi S. Haugstad
Leder felles brukerutvalg Politisk sekretær
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Vedr:  Reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 m.fl. – Hellvik - industriformål.

Jeg har ingen merknader til planen.

M.v.h.

Åshild Stornes Slettebø.
BR – Representant.
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Rev. Beskrivelse Dato Godkj.Utarb. Kontr.

------

MULTICONSULT AS
STAVANGER

Birkelandsgaten 8

Tlf.  51 84 36 00

Faks 51 84 36 01

EGERSUND

Sandakergt. 4

Tlf.  51 49 39 17

Faks 51 49 25 10

SANDNES

Gamle forusvei 25

Tlf.  51 95 15 50

Faks 51 95 15 51

FagOriginal format

Tegningens filnavn

Underlagets filnavn

Målestokk

Kontrollert Godkjent

Rev.Tegningsnr.

Dato

Oppdragsnr.

Utarbeidet

Tegningsnr. Rev.Tegningstittel.

A VENDEHAMMER 18.11.2011 RBE HAR LAH

B VENDEHAMMER 01.12.2011 RBE HAR LAH

B01213227

03.11.2011 LAHHARRBE

ILLUSTRERENDE SITUASJONSPLAN

1:500-

HYTTERENOVASJON SANNARNES

SE KVALITETSPLAN

SE KVALITETSPLAN

RETURPUNKT HELLVIK

BYGGA3DALANE MILJØVERK IKS

BHYTTERENOVASJON SANNARNES 01
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________________________________________________________________ 

Fra:  Knutsen Linda Normann 

Sendt: 11.01.2012 
Til:  'Dag Kjetil Tonheim' 
Kopi: 
Emne: SV: Hytterenovasjon - Hellvik industriområde 
________________________________________________________________ 

 Helt supert! J

Mvh Linda Knutsen

Fra: Dag Kjetil Tonheim [mailto:dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no] 
Sendt: 11. januar 2012 08:51
Til: Knutsen Linda Normann
Emne: SV: Hytterenovasjon - Hellvik industriområde

Forslag til bestemmelse:

1.    Hytterenovasjon: Innregulert avkjørsel til miljøstasjonen/hytterenovasjonen skal kun betjene trafikk i 
forbindelse med denne.  Tekniske planer skal forevises og godkjennes av Statens vegvesen før 
byggetillatelse blir gitt.

Ok??

Mvh

Dag KJ

  _____  

Fra: Knutsen Linda Normann [mailto:linda.knutsen@vegvesen.no] 
Sendt: 10. januar 2012 13:12
Til: 'Dag Kjetil Tonheim'
Emne: SV: Hytterenovasjon - Hellvik industriområde

Hei og godt nyttår Dag Kjetil!
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Vi kan akseptere foreslåtte plassering og utforming av hytterenovasjon med vendehammer forutsatt at;

-          Innregulert avkjørsel fra steinbruddveien kun skal betjene trafikk i forbindelse med 
miljøstasjonen/hytterenovasjonen. 

-          Frisikt mot fv. 44 i henhold til høringsutkastet av reguleringsplanen "Hellvik  industri"  ivaretas.

-          Tekniske planer skal forevises og godkjennes av Statens vegvesen før byggetillatelse blir gitt.

Med hilsen
Linda Normann Knutsen

Seksjon: Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger
Postadresse: Statens vegvesen Region vest, Askedalen 4, 6863 LEIKANGER
Besøksadresse: Lagårdsveien 80, STAVANGER
Telefon: +47 51911504  Mobil: +47 91384962  e-post: linda.knutsen@vegvesen.no 
<mailto:linda.knutsen@vegvesen.no>
www.vegvesen.no <http://www.vegvesen.no/>  e-post: firmapost-vest@vegvesen.no <mailto:firmapost-
vest@vegvesen.no>

Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten? 

Fra: Dag Kjetil Tonheim [mailto:dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no] 
Sendt: 10. januar 2012 10:58
Til: Knutsen Linda Normann
Emne: Hytterenovasjon - Hellvik industriområde
Viktighet: Høy

Hei og godt nyttår!

Multiconsult har foreslått å flytte hytterenovasjonen inn i industriområde og trekke det så langt ut som 
mulig mot fylkesvegen. Frisikt i forhold til avkjrøsel vil kunne ivaretas. Dette medfører heller ikke flre 
avkjrøselr til området. Er dette noe Vegvesent kan akseptere, det er vasneklig å flytte det mye lenegr inn 
av hensyn til en høyspentlinje som er vist i bakkant.

Håper på et raskt og positivt svar fra deg! :) Dersom dere aksepterer dette ev. med krav i bestemmelsene 
i forhold til godkjennting av dere, får jeg planen opp til den 23. janaur som er leveringsfristen for saker! 
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Dag Kjetil :)
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Rev. Beskrivelse Dato Godkj.Utarb. Kontr.

------

------

MULTICONSULT AS
STAVANGER

Birkelandsgaten 8

Tlf.  51 84 36 00

Faks 51 84 36 01

EGERSUND

Sandakergt. 4

Tlf.  51 49 39 17

Faks 51 49 25 10

SANDNES

Gamle forusvei 25

Tlf.  51 95 15 50

Faks 51 95 15 51

FagOriginal format

Tegningens filnavn

Underlagets filnavn

Målestokk

Kontrollert Godkjent

Rev.Tegningsnr.

Dato

Oppdragsnr.

Utarbeidet

Tegningsnr. Rev.Tegningstittel.

- - - - - -

Frisikt

4x60

Ny adkomstveg til hytter

B=3,5m

GS-veg

B=3,5m

-01213227

01.03.2011 LAHHARRBE

INNSPILL TIL REGULERINGSPLAN

1:250REGULERINGSPLAN INDUSTRI HELLVIK

HYTTERENOVASJON SANNARNES

SE KVALITETSPLAN

SE KVALITETSPLAN

RETURPUNKT HELLVIK

BYGGA3DALANE MILJØVERK IKS
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EIGERSUND KOMMUNE

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR 
INDUSTRIOMRÅDE HELLVIK, GNR. 60, BNR. 445, M. FL. 

Plankart datert 22.12.10. Revidert 16.02.11.
Bestemmelser datert: 22.12.10. Revidert 16.02.11.

§ 1 GENERELT

1.1 Formål

Formålet med planen er å legge til rette for:
 bygging av næringsbygg med tilhørende anlegg.
 friluftsliv mellom Fv. 44 og sjøen, samt i sjøen.
 økt trafikksikkerhet ved samling av avkjørsler fra Fv. 44.

1.2 Området skal reguleres til:

 Bebyggelse og anlegg.
 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.
 Grønnstruktur.
 Landbruks-, natur- og friluftsområder.
 Bruk og vern av sjø og vassdrag.
 Hensynssoner.

§ 2 BEBYGGELSE OG ANLEGG. (PLBL. § 12-5, NR 1.)

2.1 Boligbebyggelse.

Ettersom dette området ligger innenfor regulert byggegrense på 50 m fra senterlinjen på Fv. 
44, kan det ikke gis tillatelse til at bygningsmassen her utvides til siden eller i høyden. Det 
kan heller ikke gis tillatelse til å føre opp nye bygninger på dette området. Bygningene kan 
ikke gjenoppføres etter en evt. brann eller annen totalskade.

2.2 Fritidsbebyggelse.

Ettersom dette området ligger innenfor regulert byggegrense på 50 m fra senterlinjen på Fv. 
44, kan det ikke gis tillatelse til at bygningsmassen her utvides til siden eller i høyden. Det 
kan heller ikke gis tillatelse til å føre opp nye bygninger på dette området. Bygningene kan 
ikke gjenoppføres etter en evt. brann eller annen totalskade.

2.3 Næringsvirksomhet.

Innenfor det regulerte området kan det drives industri, herunder bearbeiding av stein, kontor, 
lager.

Arealet kan deles opp etter bedriftenes behov, etter planer godkjent av kommunen.
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Virksomhetens art og bygningens utforming skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av 
Eigersund kommune.  Det tillates ikke virksomhet som ved røyk eller på annen måte er til 
sjenanse for omgivelsene. Gjeldende støyforskrifter skal overholdes og dokumenteres.

Kontor- og publikumsdeler av bygninger i planområdet skal ha universell utforming.

Maksimalt bebygd areal for hver tomt er BYA 40 %, inkl. parkering. 

Maksimal gesimshøyde er 10 m.

På hver tomt skal det være 1 parkeringsplass per 100 m2 gulvflate i bebyggelsen som benyttes 
til industri og lager. For kontorer skal det være en parkeringsplass per 50 m2 gulvflate.

Inngjerding av de enkelte tomter skal det søkes om til Eigersund kommune, som skal 
godkjenne så vel gjerdenes plassering som høyde, konstruksjon og farge.

Der det etter terrengbearbeiding blir fjellskjæringer eller andre bratte skjæringer eller fyllinger 
med høydeforskjell over 2,0 m, skal det for å hindre at personer eller dyr faller utfor og skader 
seg, bygges forsvarlig gjerde nær toppen av skjæringen / fyllingen.

§ 3 OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER (PLBL. § 12-5, NR 2.)

3.1 Kjørevei.

Fv. 44 er offentlig kjørevei.

Atkomstveien inn til industriområdet er offentlig kjørevei. Regulert bredde er 6,0 m.

Kjøreveien som går ut fra starten av atkomstveien til industriområdet er privat for de som har 
hjemmel eller festeavtale til eiendommer som betjenes av denne veien.

Kjøreveien inn til parkeringsplassen ved friluftsområdet sør for Fv. 44 er åpen for allmenn 
ferdsel.

3.2 Gang- og sykkelvei.

I området ved bekken kan det opparbeides en inntil 1,5 m bred gangvei som fører fram til bru 
over bekken. Plassering av gangveien tilpasses der det er mest hensiktsmessig å bygge brua.

Langs Fv. 44 er det regulert inn en 3,0 m + 2 x 0,25 m bred gang- og sykkelvei. På en kort 
strekning sørøst for veikrysset, er det lagt opp til en kombinasjonsbruk av gang- og sykkelvei 
og atkomstvei til noen fritidsboliger.

3.3 Annen veigrunn.

Langs Fv. 44 og atkomstveien inn til industriområdet er det regulert inn et 3 m bred sone, til 
grøfter / fyllinger m.m.

3.4 Parkering.

På dette området kan det opparbeides parkeringsplass for 7 kjøretøyer, hvorav 1 reservert HC-
parkeringsplass. Plassen er åpen for allmennheten.
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§ 4 GRØNNSTRUKTUR (PLBL. § 12-5, NR 3.)

4.1 Grønnstruktur.

Dette området er ment som buffer mellom næringsområdet og det tilliggende landbruks-
området. Dette området skal ikke bebygges og det skal ikke gjøres andre inngrep i området.

§ 5            LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER (PLBL. § 12-5, NR 5.)

5.1 Landbruksområde.

I dette området kan det drives landbruksdrift. Det er ikke tillatt med noen form for bygninger i 
dette området.

5.2 Friluftsområde.

Disse områdene kan benyttes som friluftsområde av allmennheten. Det er ikke tillatt med 
konstruksjoner eller andre inngrep i disse områdene.

§ 6            BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PLBL. § 12-5, NR 6.)

6.1 Friluftsområde.

Dette området kan benyttes som friluftsområde av allmennheten. Det er ikke tillatt med 
bygninger eller andre inngrep i dette området.

§ 7 HENSYNSSONER (PLBL. § 12-6.)

7.1 Sikttrekanter.

I sikttrekantene skal det ikke være gjenstander, vegetasjon eller bygninger som rager mer enn 
0,5 m over tilstøtende veiers planum.

7.2 Høyspent.

Innenfor dette området er det ikke tillatt å føre opp bygninger eller andre konstruksjoner.

§ 8. FELLES BESTEMMELSER.

8.1 Rekkefølgekrav.

Før det kan gis tillatelse til anleggs- eller byggearbeider i næringsområdet skal kryssområdet 
med Fv. 44 være opparbeidet etter planer godkjent av Statens vegvesen, med bl.a. passerings-
lomme på Fv. 44 og dråpe i veien til næringsområdet.

Eigersund kommune, den        /         2011. 
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________________________________________________________________ 

Fra:  rune.ege@multiconsult.no 
Sendt: 02.03.2011 
Til:  dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no 
Kopi: arnfinn.hadland@svaaheia.no 
Emne: RE: Hytterenovasjon Sannarnes - Innspill til reguleringsplan 
________________________________________________________________ 

 Hei

Vi har laget et forslag til plassering av hytterenovasjonen på Sannarnes.

Oversender deg følgebrev og kart, dette sendes også pr. post.

Vennlig hilsen

Rune

From: Dag Kjetil Tonheim [mailto:dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no] 
Sent: 17. februar 2011 09:11
To: Ege, Rune
Subject: SV: Hytterenovasjon Sannarnes

Her kommer utklast til reguleringsplan som skal til offentlig ettersyn.

mvh

dag K

  _____  

Fra: rune.ege@multiconsult.no [mailto:rune.ege@multiconsult.no] 
Sendt: 15. februar 2011 12:53
Til: dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no
Kopi: arnfinn.hadland@svaaheia.no
Emne: Hytterenovasjon Sannarnes

Hei

Hørte at du er i formannskapet i dag.
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Hadde håpet å få besøkt deg idag for å diskutere litt om plassering av hytterenovasjonen på Sannarnes.

Jeg har skravert inn et alternativ på vedlagte skisse.

Jeg er klar over at det er vanskelig med tiltak innenfor 50meters sonen for fylkesveien, men vi vil gjerne 
plassere det her likevel.

Grunnen for at vi ønsker dette er bl.a. fordi tiltaket kan plasseres mellom adkomstveg til hytte(r) og fjell. 
Tiltaket kan bestå i å planere et område på 2 ganger 10 meter og plassere 3 avfallstativ samt 1 beholder 
for glass/metall.

Steinrekkene som er oppsatt i Sannarnes idag er ment som en avskjerming mot vegen. Disse kan tas 
vekk.

Tiltaket vil ikke berører industritomter.

Tiltaket kommer ikke i konflikt med siktsoner.

Er denne løsning mulig, eller må vi tenke andre løsninger i nærheten?

Vennlig hilsen

Rune
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________________________________________________________________ 

Fra:  Per Steinar Berentsen 
Sendt: 28.06.2011 
Til:  Dag Kjetil Tonheim 
Kopi: 
Emne: Høring - reguleringsplan for gnr. 60 bnr. 445 m.fl. - Hellvik industriområdet 
________________________________________________________________ 

 Hei!

Miljøavdelingen har ingen merknader til selve arealplanen, men vil bemerke at det i bestemmelsene under 
pkt. 8, rekkefølgekrav, bør tas inn at offentlig vann- og avløp må være etablert før byggetillatelse kan gis.

Mvh. Per S. Berentsen
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EIGERSUND KOMMUNE

Målestokk

REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER FOR

SAKSBEHANDLING

Kommunestyrets vedtak:
2. gangs behandling i Miljøutvalget

1. gangs behandling i Miljøutvalget
Offentlig høring

Kunngjøring av oppstart av planarbeidet

PLANEN UTARBEIDET AV:

SAKS-
NR.DATO SIGN.

N

Koordinatsystem: UTM sone 32 / Euref89

Bebyggelse og anlegg, (PLBL §12-5 nr 1)

Næringsområde

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.

Kjørevei

(PLBL. § 12-5 nr 2.)

Landbruks-, natur- og friluftsområder
(PLBL. § 12-5 nr 5.)

Friluftsområde

Hensynssoner

(PLBL. § 12-6)

Frisikt

Sikringssoner

TEGNFORKLARING

Linjetyper

Planens begrensninger

Formålsgrense

Byggegrense

Frisiktliinje

Reguleringsendringer

Plannummer:

Hellvik industri

Siv.ing. Magne Eikanger, rev. sist 17.12.11

MEi

1:1000

22.12.10

Annen veigrunn

Parkering

Bruk og vern av sjø og vassdrag

Friluftsområde i sjø

Fritidsboliger

(PLBL. § 12-5 nr 6)

07.04.08
22.01.10

Omriss av eksisterende bygning
som inngår i planen

Bolig

Grønnstruktur (PLBL. § 12-5 nr 3)
Grønnstruktur

Landbruksområde

Gang- og sykkelvei

Tomtegernse

Høyspent

18.01.11 007/11 MEi

Hytterenovasjon
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 14.02.2012
Arkiv: :FA-V18
Arkivsaksnr.:
11/2249
Journalpostløpenr.:
12/985

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

Sentraladministrasjonen
Landbrukskontoret
Johan Norum, Steinar Nordvoll, Hans Petter Tønnessen

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
036/12 Planteknisk utvalg 13.03.2012

Kommunestyret 23.04.2012

SMIL - strategi 2012-2015
  

Sammendrag:
Kommunene overtok i 2004 ansvaret for tildeling av økonomiske virkemidler til 
kulturlandskapsarbeid i jord- og skogbruk. I møte 19.05.2008 godkjente kommunestyret 
strategiplanen for 2008 – 2010. Det er nå utarbeidet strategiplan med aktivitetsbudsjett for 
perioden 2012 – 2015 for Eigersund kommune. Denne strategiplanen støtter opp om tidligere 
strategiplaner, samt regionale og nasjonale føringer innenfor kulturlandskapsarbeid og miljø. 
Planen er også samkjørt med Regionalt miljøprogram i Rogaland og strategien er utarbeidet i 
samråd med organisasjonene i landbruket.

Saksgang:

Planteknisk utvalg  innstiller til kommunestyret. Det er kommunestyret som avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak 14.02.2012:

Planteknisk utvalg gir slik innstilling til kommunestyret:

Strategiplan med aktivitetsbudsjett for prioritering og bruk av midler etter ”Forskrift om 
spesielle miljøtiltak i jordbruket” ( SMIL ), samt ”Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak 
i skogbruket ( NMSK ) for perioden 2012 – 2015 godkjennes.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Den foreliggende strategiplan ( 2012 – 2015 ) har ikke hatt noen tidligere behandlinger, men
kommunestyret godkjente i møte 19.05.08 strategiplanen for 2008 – 2011.

Andre opplysninger / fakta i saken:

Det skal vedtas strategiplan for bruk av miljøretta virkemidler innen jord- og skogbruk for 4 
årsperioden 2012 – 2015. Fylkesmannen foretar tildeling av midler til SMIL / NMSK arbeid 
blant annet på bakgrunn av strategiplan utarbeidet av kommunen, men også tidligere 
aktivitet innen kulturlandskapsarbeid blir lagt til grunn. De økonomiske rammebetingelsene 
landbruket til en hver tid er underlagt, samt fordeling av midlene innen denne rammen, gjør 
at det vil knyttes noe usikkerhet til de beløp aktivitetsbudsjettet anslår. 
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Det er i de årvisse forhandlinger mellom staten og partene i jordbruket ( jordbruksoppgjøret ) 
at disse rammene legges.
I tillegg er det slik at ubrukte midler til prosjekter som ikke er blitt realisert i noen kommuner 
kan trekkes inn og tildeles andre kommuner etter søknad om tilleggsbevilgning.

Strategiplanens hovedsatsingsområder i prioritert rekkefølge:

Jordbruksdelen:
1. Ferdsel for allmennheten
2. Biologisk mangfold
3. Kulturminner / kulturmiljøer og tilrettelegging for allmennhet
4. Organisert beitebruk
5. Rensepark
6. Freda og verneverdige bygninger.

Skogbruksdelen:
1. Planting
2. Ungskogpleie
3. Skogsbilveier
4. Traktorveier
5. Førstegangtynning
6. Taubane / hest

Samlet investeringsbehov for planperioden er på NOK 3.179.000 og estimert tilskuddsramme 
er på NOK 1.841.000. Dette skulle gi et årlig tilskuddsbehov på om lag NOK 460.250 . Hva vi 
får av midler gjenstår å se.

Saksbehandlers vurderinger:

Det fremmes en strategiplan som går over 4 år, ( 2012 – 2015 ). Man har i denne planen tatt 
utgangspunkt i foregående plan ( 2008 – 2011 ). Årsaken til et slikt utgangspunkt er at det er 
maktpåliggende å få kontinuitet og langsiktighet i den strategi som velges. Kulturlandskap-
og miljøarbeid i jord- og skogbruk ( landbruk ), er et arbeid man må se på i et langt 
perspektiv, og det er viktig å oppnå forutsigbarhet og god målretting for å gjøre bruken av de 
innsatte økonomiske virkemidler mest mulig optimal.
Tildeling av midler skjer etter søknad fra tiltakshaver og normalt vil det kunne gis tilskudd på 
inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. For tiltak som er høyest prioritert, kan det gis en 
høyere tilskuddssats, inntil 100%.
For landbruket i vår kommune har de tilskudd som gis vist seg å være av stor betydning, 
både for søker og ikke minst for det kultur- og naturlandskap landbruket forvalter og som er 
tilgjengelig for allmennheten.. Tilrettelegging for allmenn ferdsel i jordbrukets kultur- og 
naturlandskap er meget viktig i et samfunnsperspektiv. I vårt kulturlandskap finnes viktige 
verdier som turterreng / turstier, kulturminner, opplevelsesverdier i landskapet og et bredt 
biologisk mangfold. Det å gi grunneier et økonomsik bidrag for å ta vare på disse verdiene er 
viktig. Likeså er det viktig å ivareta kulturlandskapet som et vitnesbyrd om tidligere tiders 
bosetting og aktivitet. Dette kommer befolkningen til gode, og er således viktig både for 
allmennheten og landbrukets aktører.

Man har, i prioriteringen av de ulike satsingsområder, tatt hensyn til de samme 
satsingsområdene vi finner igjen i Fylkesmannens regionale miljøprogram ( RMP ). Det er 
meget viktig at lokal strategi og satsing trekker i samme retning som regional og nasjonal 
strategi og satsing. Dette er sentralt, fordi det er lettere å få forståelse og aksept for lokale 
prioriteringer dersom disse har forankring regionalt og nasjonalt. 
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En annen årsak til at samkjøring er viktig er at det gir økt økonomisk uttelling ved
Fylkesmannens tildeling av midler til kommunene.
Det er dessuten slik at mens SMIL / NMSK midler går til investeringstiltak, så vil man kunne 
bruke RMP midler til årlig drift og skjøtsel av de tiltak man har investert i. Dette forutsetter at 
SMIL / NMSK strategien støtter opp om tiltakene i RMP. Sånn sett øker forutsigbarheten og 
mulighetene for å lykkes i de målsettinger man har satt seg.

Universell utforming:

Ivaretas der det fysisk er mulig i strategien innenfor det enkelte tiltak.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen kostnader for kommunen. Positive konsekvenser ved at tildelte midler investeres i vår 
kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:

Planteknisk utvalg gir slik innstilling til kommunestyret:

Strategiplan med aktivitetsbudsjett for for prioritering og bruk av midler etter ” Forskrift om 
tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket ” ( SMIL ), samt ” Forskrift om tilskudd til nærings-
og miljøtiltak i skogbruket ( NMSK ) for perioden 2012 – 2015 godkjennes med følgende 
endringer : 

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
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Dok.nr Tittel på vedlegg
214796 Strategi Eigersund 2012-2015.doc

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 N 14.02.2012 Johan Norum VS: SMIL strategier

Parter i saken:
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EIGERSUND KOMMUNE

TILTAKSSTRATEGI  FOR SPESIELLE 
MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL)
OG TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I 

SKOGBRUKET (NMSK)

2012-2015
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Innholdsfortegnelse

1.0 Innledning
1.1 Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
1.2 Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

2.0 Strategi for nærings- og miljøtiltak i skogbruket i Eigersund 2012-2015

3.0 Strategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket i Eigersund 2012-2015
3.1 Områdetiltak
3.2 Verdifulle kulturlandskap og biologisk mangfold
3.3 Tilgjengelighet, opplevelseskvalitet, kulturminner og reiseliv
3.4 Freda og verneverdige bygninger
3.5 Organisert beitebruk

4.0 Aktivitetsbudsjett (prioriteringer av tiltak i jord- og skogbruk for 2012-2015) 

1.0 Innledning 
1. januar 2004 overtok kommunene råderetten over midler som skal gå til miljøtiltak i 
landbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Midlene gis i samlet pott til 
kommunene, som får i oppgave å fordele midlene lokalt. Kommunene skal utarbeide 
tiltaksstrategier og fatte vedtak om tildeling av midler til søker. Fylkesmannen skal 
tildele midler til kommunene, være veileder, klageinstans og utføre kontroller. Ved 
tildeling av midler vil Fylkesmannen blant annet  se på hvilken aktivitet som har vært
i kommunen tidligere og kommunen sine egne tiltaksstrategier, samt oppfølging av
disse. Når det gjelder strategiplanen for 2012-2015, så har man ikke sett det som 
formålstjenelig å foreta store endringer i forhold til foregående plan (2008-2011). 
Dette har blant annet sin årsak i at de landbrukspolitiske føringer innen 
miljøtiltaksregimet ikke har endret seg vesentlig, samt at det er formålstjenlig å ha en 
viss langsiktighet innen de valgte satsingsområder. 

Som nevnt i strategien for 2008 – 2011 ble det i 2005 innført Regionalt Miljøprogram 
i Rogaland, (RMP). Formålet med dette programmet sammenfaller i stor grad med 
strategien for SMIL / NMSK, slik at det er viktig å se sammenheng mellom de to 
ulike tilskuddsordninger. RMP er et årlig tilskudd som ytes til de som er berettiget 
dette etter gjeldende forskrift. SMIL / NMSK midler tildeles etter særskilt søknad og 
er gjenstand for prioriteringer.

For kommende strategiperiode søkes det om et beløp på NOK  1.841.400
Fordelingen fremgår av vedlagte aktivitetsplan..   
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Når kommunene skal behandle søknader fra brukerne, er det to forskrifter de skal ta 
utgangspunkt i:

 Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 
 Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

1.1 Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Fastsatt av Landbruksdepartementet 4. februar 2004 med hjemmel i lov av 12. mai 
1995 nr. 23 (jordlova) § 3 og § 18. Fra samme dato oppheves forskrift om 
investeringsstøtte til miljøtiltak av 01.01.2000 nr. 1531, forskrift om tilskudd til 
miljørettet omlegging av kornområder av 07.03.2000 nr. 213, forskrift om tilskudd til 
spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap med freda og verneverdige bygninger av 
26.02.1999 nr. 273.

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) skal bidra til å fremme miljøverdiene og 
redusere forurensningen i landbrukets kulturlandskap utover det som kan forventes 
gjennom vanlig landbruksdrift. 

Det kan gis støtte til å:
 Bevare  biologisk mangfold knyttet til arter som har fått / får ekstra fokus i ny lov 

om naturmangfold.
 Holde gammel kulturmark og driftetradisjoner  i hevd.
 Fremme tilgjengelighet og opplevelseskvalitet i landbrukets kulturlandskap.
 Bevare kulturminner og kulturmiljøer ved skjøtsel og landskapspleie.
 Bevare freda- og verneverdige bygninger som brukes i landbruksdriften eller 

annen næring på landbrukseiendommen.
 Tiltak som støtter opp om landbruksbasert næringsutvikling.
 Planleggings- og tilretteleggingstiltak i forhold til kulturlandskap og forurensning.
 Redusere forurensing i nærmiljøet.
 Områdetiltaksmidler

Kriterier vedr. SMIL midler:
 Tilskudd kan innvilges til foretak eller eiere som driver og/eller eier en 

landbrukseiendom, eller til enhver som er registrert i Enhetsregisteret og som har 
fått tillatelse av landbrukseiendommens eier til gjennomføring av prosjekt eller 
tiltak som nevnt i §§ 4 og 5.

 Det kan ikke innvilges tilskudd til prosjekt eller tiltak på landbrukseiendommer 
som eies og drives av stat, fylke eller kommune med mindre tiltaket er et 
fellestiltak der en eller flere tilskuddsberettigede landbrukseiendommer er med. 

 Miljøplan trinn 2 skal vedlegges søknaden for søkere som er pålagt å ha miljøplan.
 Tildelingene vil variere fra år til år og det kan derfor ikke gis forventninger om

tilskudd for mer enn for ett år om gangen.
 Det må søkes på standard søknadsskjema. Søknaden må inneholde 

kostnadsoverslag og finansieringsplan og kart over eiendommen. 

Søknader om midler til SMIL  blir behandlet fortløpende av kommunen. 
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1.2 Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

Fastsatt av Landbruksdepartementet den 4. februar 2004 med hjemmel i §§ 3 og 18 i 
Lov om jord (jordlova) av 12. mai 1995 nr. 23.

Fra samme dato oppheves følgende forskrifter: Forskrift om behandling av søknader 
og utbetaling av statstilskudd m.v. til skogsveier, fastsatt 1. juni 1979. Forskrift for 
tilskudd til praktikanter i skogbruket, fastsatt 2. mai 1980. Forskrift om tilskott til 
førstegongstynning, fastsatt 22. desember 1993. Forskrift om tilskudd til drift i 
vanskelig terreng, fastsatt 28. april 1994. Forskrift om tilskott til skogkultur, fastsatt 
16. mai 1994. Forskrift om tilskudd til bygging av skogsveier, fastsatt 28. juni 1994. 
Forskrift om tilskudd til miljøtiltak i skogbruket, fastsatt 24. oktober 2001.

Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra lokale 
prioriteringer og tilpasninger blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig 
som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i 
skogen blir ivaretatt og videreutviklet. Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i 
skogbruket (NMSK) omfatter planting, skogkultur, tynning, miljøtiltak i skog, 
skogbruksplanlegging, skogsveier, tilskudd til drift i bratt og vanskelig terreng.

Kriterier vedr. (NMSK) ordningen:
 Det kan gis statstilskudd til skogplanting.  Dette er et prioritert tiltak i henhold til 

Fylkesplanen for klima og energi, fylkesplanen for landbruk og kommunens egen 
klima og energiplan.

 Avgjørelse om tilskudd til veibygging, tynning og drift i vanskelig terreng er 
tilbakeført fylkesmannen.  Kommunen setter opp forventet behov i perioden.

 Tildelingene vil variere fra år til år, og det kan derfor ikke gis forventninger om 
tilskudd for mer enn ett år om gangen. Det må søkes på standard søknadsskjema. 
Søknaden må inneholde kostnadsoverslag og finansieringsplan og kart over 
eiendommen. 

 Det kan også innvilges tilskudd til prosjekt eller tiltak på landbrukseiendommer 
som eies og drives av stat, fylke eller kommune

Søknader om midler til NMSK blir behandlet fortløpende av kommunen. 

2.0 Strategi for nærings- og miljøtiltak i skogbruket i Eigersund 2012-2015

Eigersund plantet tidlig på 90-tallet mellom 300 og 400 daa / år.  
Nå er det behov for ungskogpleie/tynning på disse arealene.  Spesielt lerkeplantingene
fra denne tidsperioden har kommet til tynningsstadiet. Tynningsvirke vil også egne 
seg bra som fyringsmateriale i biobrenselanlegget på Lagård.  Tynning er ofte det som 
må til for å oppnå god kvalitet.  Dette arbeidet ønsker en å få fortgang i, og vil gi kr 
100/m3 uttatt virke, dog maksimalt kr 300/daa.  Tynningstilskuddet vil også gjelde 
tynning av lauvskog som kan gi sagtømmer.  Tilskuddet vil ikke gjelde dunbjørk.  
Tilskottsreglene som gjaldt fra 2011 videreføres. Tynning har et forventet 
tilskottsbehov på kr 60.000.

Ekstra skogkultursatsing omfatter midler til skogdager og subsidiering av Aktivt 
Skogbrukskurs. Aktivt skogbrukskurs i motorsag for skoleklasser kan være aktuelt. 
Ekstra skogkultursatsing har et forventet tilskottsbehov på kr 40.000 i perioden.
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Når det gjelder skogbruksveier har vi noen som står på vent. Tilskottsbehovet vil være 
ca kr 660.000 i perioden.

Tilskudd til drift i vanskelig terreng.  Her ønsker en å videreføre ordningen fra 2011.  
Tiltaket har et forventet tilskottsbehov på kr 40.000.

3.0 Strategi vedrørende spesielle miljøtiltak i jordbruket i Eigersund 
      2012-2015

3.1 Områdetiltak
Formålet med områdetiltak er å opprettholde eller forbedre miljøkvalitetene i 
vassdragene og i kulturlandskapet. Områdetiltak skal fremme helhetstenkning rundt 
miljøsatsing i et område, og gi tiltakene bedre samlet effekt. 

Områdetiltak går ut på at man planlegger en miljøsatsing for et område (nedslagsfelt, 
dalside, grend, vassdrag o.l). Grunneiere, kommune og evt. andre berørte parter lager 
et prosjekt hvor de planlegger hva de ønsker å oppnå, og hvilke virkemidler en tenker 
seg å bruke for å nå dette målet. Områdetiltak skal derfor være lokalt orientert, og det 
legges vekt på at det er de lokale aktørene som driver tiltakene. Områdetiltak skal 
bidra til å skape et lokalt engasjement.

Miljøvirkemidler fra både landbruks- og miljøforvaltningen kan brukes, og gjennom 
en slik samordning ønsker man å bidra til en mer helhetlig miljøforvaltning og mer 
effektiv bruk av tilskuddsmidlene. 

Områdetiltaksmidler kan nyttes til:
 Informasjonsmøter/idédugnader/folkemøter lokalt
 Støtte til informasjonsmateriell (faglitteratur, kart, osv)
 Utgifter til kontormateriell, kopiering, trykking av rapport, telefon, foto, porto,

osv.)
 Kjøp av faglig assistanse/utgreiinger på fagområde prosjektet ikke selv

har kompetanse (f.eks forurensning, landskapsanalyse)

Områdetiltak er ikke satt opp i aktivitetsbudsjettet for 2012-2015 når det gjelder 
SMIL og NMSK midler. 

3.2 Verdifulle kulturlandskap og biologisk mangfold   
Et kulturlandskap kan kort sies å være et landskap som er påvirket/bearbeidet av 
mennesker. Med landbrukets kulturlandskap menes områder hvor 
landbruksvirksomhet har vært drevet  eller drives fortsatt. Landbruksvirksomhet 
omfatter jordbruk og skogbruk og kombinasjoner med tilleggsnæringer. Landbrukets 
kulturlandskap omfatter både innmark og utmark.   

Hva som er vakkert kulturlandskap kan nok diskuteres. Med verdifulle kulturlandskap 
tenker en på biologisk mangfold, lang kontinuitet, sjeldenhet, kulturelementer og 
opplevelsesverdier. 

Kulturlandskapet er en viktig del av vår kulturarv og representerer store kulturverdier. 
Kulturlandskapet er også viktig i forhold til identitet, biologisk mangfold, grunnlag 
for andre næringer, og ikke minst som en trivselsfaktor for allmennheten. 
Kulturlandskapet bidrar derfor til levende bygder. 
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Kulturlandskapet i Rogaland er sterkt preget av et aktivt og godt jordbruk. Enkelte 
steder gjennom 4000 år. Husdyrholdet står sterkt. Store beitevidder og grasdyrking, 
sammen med rikelig nedbør gir et grønt, frodig og åpent landskap. 

De menneskestyrte endringene i naturen skjedde sakte fram til maskinene kom. I dag 
har vi effektive maskiner som kan hogge skog, rydde og planere land og bygge store 
områder på kort tid. Dagens jordbruk er for det meste rasjonelt. De naturgitte 
forutsetningene har likevel sørget for at en del av jordbrukslandskapet i Eigersund er 
fragmentert, tungdrevet og vanskelig å rasjonalisere i forhold til f.eks Jærregionen. 
Mange steder er derfor den gamle teigstrukturen intakt og korte veistubber, 
steinklopper og rydningsrøyser setter fremdeles sitt særpreg på mange områder. 
Landskap som har store opplevelsesverdier og høyt biologisk mangfold finnes spredt 
over hele kommunen, men en del av dette landskapet er i ferd med å gro igjen. 
Skjøtsel og sikring av landbrukets kulturlandskap blir stadig viktigere. 

Det er ikke foretatt noen systematiske undersøkelser om hvor vi finner de verdifulle 
kulturlandskapene i Eigersund kommune. Foreløpig er Svånes / Stapnes og Øen på 
Helleland registrert i nasjonal registrering. Det er også etter landbrukskontoret sin 
mening verdifullt kulturlandskap på Hovland, Øygrei (på Helleland) og Terland. Det 
er her flere områder hvor teigstrukturen er intakt. Tiltak for bevare verdifullt 
kulturlandskap er satt opp i aktivitetsbudsjettet for 2012-2015 når det gjelder SMIL og 
NMSK midler. 

Det er dessuten verdifull lynghei i området fra Auglend i sør til Myklebust og 
Skjelbreid i nord, samt i Hellviksområdet. På fylkesbasis er det nedsatt en 
handlingsgruppe som spesielt skal jobbe med kystlyngheiens fremtid. Eigersund 
kommune ga i august 2011 innspill til denne gruppe, og pekte på de tiltak som har 
vært utført på Søre Eigerøy . Vi fikk, som resultat av dette, inntatt inn i 
handlingsplanen større områder på Søre Eigerøy  som særskilt verdifulle. I tillegg har 
vi fått med et område ved kommunegrensen mot Hå( Ognaheia ). Deler av dette 
området ligger i Eigersund kommune på Hellvik. Dette betyr blant annet at disse 
områdene kan være berettiget ekstra midler i forhold til støtte over SMIL ordningen,
økt uttelling i form av høyere støttesatser over det regionale miljøprogram, samt 
tilskudd over handlingsplan for kystlynghei.

Det er også verdifulle lyngheier på Mong, Lædre og Eige. Det er en prioritert oppgave 
å ta vare på disse lyngheiene.  Lyngheiene har en gammel historie. Lyngheiene ble til 
ved at skogen ble brent og lyngvegetasjonen holdt ved like ved regelmessig beiting, 
slått og brenning. I Eigersund har flere grunneiere startet opp med villsau. Disse har 
stor interesse i å ta vare på lyngheiene, da disse er viktige som fôrgrunnlag for 
villsauen. Det er bevilget både STILK-midler og SMIL-midler til å bevare og fremme 
lyngheier i Eigersund. I landbruksplanen i Eigersund vedtatt 16.6.2003 er det satt opp 
ett tiltak for å sikre verdifulle kystlyngheier. Tiltak for bevare lynghei på Eigerøy var 
satt opp i aktivitetsbudsjettet for 2008-2011 og det er gitt tilskudd til flere tiltak. 
Eigerøy vil fortsatt ha høy prioritet når det gjelder SMIL midler. Det har også i forrige 
strategiperiode blitt bevilget midler til skjøtsel av kystlynghei på Lædre i Eigersund.

Vi har i de siste år økt vår innsats på Søre Eigerøy og det legges opp til ennå høyere 
aktivitetsnivå i årene 2012 – 2015. Dette vises også igjen i budsjett for tiltak i form av 
økt støtte fra 50 til 70% av godkjent kostnadsoverslag.
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 I 2009 kom Lov om forvaltning av naturens mangfold ( naturmangfoldlova ). Dette er 
et lovverk som vil kunne få betydning i forhold til prioritering av de midler 
Fylkesmannen stiller til rådighet. I tillegg har vi fra 2007 implementert EU direktiv 
2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av rammer for Fellesskapets 
vannpolitikk ( vanndirektivet ). I dette direktivet finner vi mange bestemmelser som 
vil påvirke nasjonal, regional og lokal landbrukspolitikk. Vi legger til grunn at 
direktivet også vil medføre økt fokus på forurensing og håndtering / forebygging av 
denne. Dette vil på sikt kunne gi seg utslag i en høyere prioritering av SMIL søknader 
som tar sikte på begrensning av forurensning.

3.3. Tilgjengelighet, opplevelseskvalitet, kulturminner og reiseliv
Det er svært viktig at det gis muligheter for friluftsliv i landbrukets kulturlandskap. 
Ved å legge til rette for ferdsel her, får allmennheten tilgang til disse vakre områdene 
med kulturminner, gamle ferdselsårer, gammel kulturmark, verdifulle naturtyper. En 
får også en mer positiv holdning til landbruket. Samtidig får en styrt ferdselen til 
bestemte egnede områder som ikke kommer i konflikt med landbruket. 

Det vil også være mulighet for å etablere overnattingstilbud og andre tjenester i 
tilknytning til stisystemene som landbruksnæringen kan dra nytte av.  Det er en høyt 
prioritert oppgave å gi tilskudd til å fremme tilgjengelighet og opplevelseskvalitet i 
landbruksområdene.

Landbrukskontoret har inngått avtale med Dalane Friluftsråd om registrering av alle 
stisystemer i Eigersund kommune inn på digital portal : www.godtur.no. Det vil bli 
utarbeidet et oversiktskart i papirformat etter modell fra ” På topp i Dalane. Dette 
prosjektet er prioritert som nr.1 i strategien. Det å sikre allmenheten ferdsel er et 
nasjonalt satsingsområde som også gjenspeiles regionalt og også lokalt. Vi har fra før 
”Opplev Dalane traséene ” som vil bli integrert i det totale turtilbusdregimet.
Opplev Dalane traséen er et turstinett hvor en har tatt utgangspunkt i de gamle 
ferdselsveiene. Nå vil det i tillegg bli beskrivelse og kartfesting av mange andre stier 
som  ikke er  med i ” Opplev Dalane ”. Det er en målsetting at registreringsarbeidet er 
fullført innen 2013. Landbrukskontoret har prioritert dette så høyt at vi har valgt å 
fullfinansiere tiltaket over SMIL ordningen.    
De stisystemer som registreres vil bli tilskuddsberettiget angående vedlikehold over 
Fylkesmannens ordning ” Regionalt Miljøprogram for Rogaland”.

Tiltak for å bevare og tilgjengeliggjøre kulturminner er også satt opp i 
aktivitetsbudsjettet for 2012-2015 med prioritet nr. 9. En vil her prioritere 
kulturminner omkring opplev Dalane traséen. 

Natur- og kulturlandskap, turstier og ledige bygninger på gårdsbruk er viktig for 
reiselivet. SMIL-midler har  derfor stor betydning for reiselivet. 

Det var i foregående plan 2008 – 2011 tatt med tiltak for utsiktsrydning i Eigersund 
kommune. Dette er et tiltak som er gjennomført og som har gitt gode resultater. Det er 
ikke satt opp utsiktsrydning i aktivitetsplanen for strategien i 2012 – 2015. Det vil 
imidlertid kunne være aktuelt å ta med tiltak om utsiktsrydning i neste planperiode 
2016 -2019
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3.4 Freda og verneverdige bygninger
Bygninger fra før 1650 er automatisk fredet. Andre eldre bygninger kan
fredes ved spesielt vedtak. Verneverdig bygning er arkitektonisk eller kulturhistorisk 
verdifull bygning som ikke er fredet, men som likevel bør bevares etter antikvariske 
metoder og prinsipper. I Eigersund er det mange verneverdige bygninger på gårdsbruk 
som er registrert i SEFRAK. Ved å bevilge SMIL-midler håper en at flere eldre 
boliger og driftsbygninger på gårdsbruk kan bli tatt vare på. Tidligere var det slik at 
tilskudd kunne kun gis til bygninger som brukes i landbruksdrift eller i annen 
næringsvirksomhet på gårdsbruket. Normalt ble det ikke gitt tilskudd til våningshus 
og andre hus som ikke brukes i drifta. Det er ikke lenger krav for å få tilskudd at 
bygningen skal nyttes i landbruksdriften eller til annen næring på bruket. 

En vet ikke om noen  konkrete prosjekter for 2012-2015, men en regner med at det 
gjerne vil komme ca. 1-2 søknader i løpet av året. Tiltak for å bevare freda og 
verneverdige bygninger er satt opp i aktivitetsbudsjettet for 2011-2015 når det gjelder 
SMIL og NMSK- midler. 

En vil presisere at det innenfor denne ordningen kun er utvendige påkostninger som 
det kan gis tilskudd til. Ordningen er ikke høyt prioritert i SMIL strategien, jfr. 
regionale og nasjonale straterier om verneverdige bygninger.

3.5 Organisert beitebruk
En ser svært positivt på tiltak innen organisert beitebruk for å beite i utmarka i
Eigersund. Tiltak for organisert beitebruk er satt opp med 8. prioritet i 
aktivitetsbudsjettet for 2012-2015.
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AKTIVITETSBUDSJETT FOR TILTAK I JORD- OG SKOGBRUK 2012-2015 Vedlegg 

Kommune: Eigersund Nr: 1101

Prioritet Kode* Prosjekt Mengde Totalkostnad

Tilskots -
prosent Tilskot

1 53 Ferdsel 45 400 000 70 280 000

2 11 Ungskogpleie 400 264 000 60 158 400

3 10 Planting 400 240 000 60 144 000

4 51 Biologisk manfold 6 400 000 70 280 000

6 21 Skogsbilveg kl. ¾ 1600 240 000 60 144 000

7 22 Traktorveg kl. 7/8 2000 400 000 45 180 000

8 Organisert beitebruk 2 200 000 50 100 000

9 54 Kulturmiljø/kulturminne 8 400 000 50 200 000

10 55 Freda og verneverdige bygninger 8 400 000 30 120 000

11 43 Førstegangstynning 200 50 000 100 50 000

12 44 Taubane og hest 80 145 000 100 145 000

19 42 Ekstra skogkultursatsing 40 000 100 40 000

Sum 3 179 000 1 841 400

*Kodenummer frå oppstillinga nedanfor må nyttast for automatisk summering av dei ulike formåla
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Skogbruk

Kode Skogkultur Eining Mengde Totalkostnad Tilskot
% av 
total

10 Planting daa 400 240 000 144 000 8

11 Ungskogpleie daa 400 264 000 158 400 9

15 Anna 0 0 0 0

Skogsvegbygging

21 Skogsbilveg, kl ¾ meter 1 600 240 000 144 000 8

22 Traktorveg, kl 7/8 meter 2 000 400 000 180 000 10

Miljøtiltak i skog

Andre tiltak

42 Ekstra skogkultursatsing 0 40 000 40 000 2

43 Førstegangstynning daa 200 50 000 50 000 3

44 Taubane og hest daa 80 145 000 145 000 8
Sum 
skogbruk 1 379 000 861 400 47

Jordbruk

Kode Kulturlandskapstiltak

51 Biologisk mangfald stk 6 400 000 280 000 15

52 Gamal kulturmark daa 0 0 0 0

53 Ferdsel tiltak 45 400 000 280 000 15

54 Kulturminne/kulturmiljø stk 8 400 000 200 000 11

55 Freda/verneverdige bygningar stk 8 400 000 120 000 7

0

Forureiningstiltak

Planlegging- og tilretteleggingsprosjekt 0 0

71 Planlegging og tilretteleggingsprosjekt stk 0 0 0 0

Organisert beitebruk

Organisert beitebruk stk 2 200 000 100 000 5
Sum 
jordbruk 1 800 000 980 000 53

Total sum 3 179 000 1 841 400 100Side 149 av 521



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 03.01.2012
Arkiv: :FA-V60
Arkivsaksnr.:
11/2582
Journalpostløpenr.:
12/128

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
037/12 Planteknisk utvalg 13.03.2012

Kommunestyret 19.03.2012

Gebyrer for behandling av konsesjons- og delingssaker i 
Eigersund  fra 01.01.2012
  

Sammendrag:
Fra 1. januar 2012 gjelder nye satser for behandling av saker etter konsesjonsloven og 
delingssaker etter jordlova. En ny forskrift setter tak på 5000 kr i gebyr for konsesjonssaker 
ved erverv av fast eiendom, og 2000 kr for delingssaker etter jordloven. Kommunene kan 
selv fastsette lavere satser. Gebyr for konsesjonssaker har fram til 1. januar 2012 vært 
beregnet ut fra kjøpesummen for eiendommen med et minstegebyr på kr. 750 og 
maksimalgebyr på kr. 15.000. For delingssaker etter jordloven har grunngebyret – kr. 750,-
blitt innkrevd.   

Saksgang:
Saken avgjøres av kommunestyret. 

Rådmannens forslag til vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller slik til kommunestyret:
Eigersund kommune vil ilegge et behandlingsgebyr på kr 5000 i alle konsesjonssaker ved 
erverv av fast eiendom og 2000 kr i alle delingssaker etter jordloven i saker innkommet etter 
31.12.2011.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Fra 1. januar 2012 gjelder nye satser for behandling av saker etter konsesjonsloven og 
delingssaker etter jordlova. En ny forskrift setter tak på 5000 kr i gebyr for konsesjonssaker 
ved erverv av fast eiendom, og 2000 kr for delingssaker etter jordloven. Kommunene kan 
selv fastsette lavere satser.

I forskriften gis kommunen mulighet til å tilpasse satsene i samsvar med lokale behov. 
Formålet med ny forskrift er at gebyret skal gjenspeile kostnader ved saksbehandlingen. 
Kommunen kan vedta å ha et lavere gebyr enn maksimumssatsene. Kommunen kan også 
velge gradert sats, f.eks en generell sats og en sats for enkle/kurante saker.
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Før 1.1.2012 (Forskrift av 29.12.1993 – forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker 
m.v.) var gebyret for behandling av konsesjonssaker avhengig av kjøpesum. Gebyret var 3 
0/00  av kjøpesum inntil kr. 1.000.000 og 2 0/00 av overskytende.  Gebyret skulle ikke være 
lavere enn kr. 750 og ikke over 20 X grunngebyret. Maksimalt gebyr var derfor kr. 15.000. 

For søknader om tillatelse til erverv av bruksrett over fast eiendom beregnes gebyret av den 
samlede leiesum for det tidsrom leieretten er stiftet for, med tillegg av det antall år kontrakten 
kan komme til å løpe såfremt leieforholdet:
a. fortsetter automatisk hvis ikke oppsigelse finner sted, eller
b. dersom leietakeren kan kreve leieforholdet forlenget.
Dersom vederlaget (leieavgiften) etter kontrakten ikke skal betales en gang for alle, skal
beregningsgrunnlaget begrenses til 25 x høyeste leie for ett år.

For delingssaker etter jordloven har grunngebyret – kr. 750,- blitt innkrevd.   

Saksbehandlers vurderinger:
Tidligere gebyrsats for behandling av delingssaker etter jordloven (kr, 750,-) var for lav, og 
dekket ikke arbeidskostnadene til selv de enkleste sakene. Dette, selv om delingssaker etter 
jordloven ofte samkjøres med behandling etter plan- og bygningsloven, slik at en del av 
arbeidsoppgavene er felles og inndekkes også gjennom gebyrer hjemlet i plan- og 
bygningsloven. Gebyrsatser etter plan- og bygningsloven justeres jevnlig av kommunen.  
Maksimalgebyret i delingssaker etter jordloven er nå økt til kr. 2000 i ny forskrift.  En finner at 
dette er en gebyrsats som kan nyttes i alle jordlovssaker uansett om de er enkle eller 
kompliserte. 

Når det gjelder konsesjonssakene så må alt arbeidet med saksbehandlingen inndekkes 
gjennom konsesjonsgebyret. Større konsesjonssaker krever fastsetting av en 
konsesjonspris. Dette betyr at man må gjøre seg kjent med den enkelte eiendom og foreta 
de foreskrevne beregningene/vurderingene. Samtidig finnes det riktignok også 
konsesjonssaker som det er mindre arbeid med. 

Hvis en ser på antall konsesjonssaker i 2011 i Eigersund og Sokndal (Eigersund kommune 
administrerer landbruksforvaltningen i Sokndal)  og gebyrer ilagt i disse sakene,  så finner en 
at  gjennomsnittlig gebyr ilagt pr. sak ligger nær  maksimal gebyrsats i ny forskrift. I 
Eigersund og Sokndal hadde vi i 2011 16 konsesjonssaker og fikk inn kr. 83.949 kr. i 
gebyrer. Det blir i gjennomsnitt et gebyr på kr. 5246 pr. sak.   En mener også at et gebyr på 
ca. 5000 kr. pr. sak tilsvarer i snitt  arbeidskostnadene for å behandle denne.  Dette 
innbefatter befaring inkludert kjøring og kontorarbeid.   Reduserer man gebyret vil  Eigersund 
kommune få inn mindre inntekter enn tidligere år, hvis ikke antall saker øker. 

Kommunen kan vedta å ha et lavere konsesjons- og delingsgebyr enn maksimumssatsene. 
Kommunen kan også velge gradert sats, f.eks en generell sats på kr. 5000 og en sats på kr. 
2500 for enkle/kurante saker konsesjonssaker og en generell sats på kr. 2000 og en sats på 
kr. 1000 for enkle /kurante delingssaker. 

En finner det vanskelig å vurdere og avgjøre på skjønn om enkelte saker etter jordloven og 
konsesjonsloven er kurante og skal få lavere gebyr enn henholdsvis kr. 2000 og 5000.  Det 
kan fort bli klage på slike uklare regler. 

En finner det riktig at kommunen bør ta maksimale satser i alle delings- og konsesjonssaker.
Satsene er ikke urimelig høye. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 
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Økonomiske konsekvenser:
I gjennomsnitt fikk Eigersund kommune inn kr. 5246 for hver konsesjonssak behandlet  i 
2011 (krevde inn kr. 83.930 fordelt på 16 saker).  En fikk inn kr. 9000 i delingssaker etter 
jordloven fordelt på 12 saker, dvs. kr.  750 pr. sak.  Totalt for 2011 fikk Eigersund kommune 
inn kr. 92.930 i gebyrer i delingssaker etter jordloven og konsesjonssaker. 

Hvis vi har like mange delings- og konsesjonssaker neste år i Eigersund og Sokndal så vil 
dette medføre at vi kan maksimalt få inn kr. 104.000 i gebyrer.  Ny forskrift for konsesjons-
og delingssaker vil  derfor slå positivt ut økonomisk for Eigersund kommune hvis en tar i bruk 
maksimalsatsene. Blir det vedtatt å ha lavere gebyr for enkle og kurante saker, så vil dette 
medføre til lavere inntekter for kommunen.   

~ o ~

Alternative løsninger:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:
1. Eigersund kommune vil ilegge et behandlingsgebyr på kr 5000 generelt i 

konsesjonssaker ved erverv av fast eiendom og kr. 2500 i kurante og enkle saker 
innkommet etter 31.12.2011.  

2. Eigersund kommune vil  ilegge et behandlingsgebyr på kr 2000 generelt kr for 
delingssaker etter jordloven og kr. 1000 i kurante og enkle saker innkommet etter 
31.12.2011.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
205548 Ny gebyrforskrift for konsesjons- og delingssaker fra 01.01.2012
205549 Nye makssatser for konsesjons- og delingssaker

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 14.12.2011
Statens 
landbruksforvaltning

Ny gebyrforskrift for konsesjons- og delingssaker 
fra 01.01.2012

Parter i saken:
            

Eigersund kommune Pb. 580 4379 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato:  19.01.2012
Arkiv: :GBR-60/1, FA-
L80, TI-&01
Arkivsaksnr.:
11/2190
Journalpostløpenr.:
12/2283

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

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
038/12 Planteknisk utvalg 13.03.2012

Kommunestyret 19.03.2012

Revidert utbyggingsavtale del av gnr. 60 bnr. 1, Hellvik

Sammendrag:
Det er utarbeidet et revidert forslag til utbyggingsavtale mellom Aktiv Eiendomsutvikling AS 
og Eigersund kommune. 

Saksgang:
Forslag til utbyggingsavtale legges fram til behandling i Planteknisk utvalg med innstilling til 
Kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 19.01.2012:

Planteknisk utvalg innstiller til Kommunestyret:

Forslag til utbyggingsavtalen mellom Aktiv Eiendomsutvikling AS og Eigersund kommune, for 
utbygging på del av gnr. 60, bnr 1, Hellvik, datert 19.01.12, godkjennes. 

Eventuell tidligere politisk behandling:

13.12.2011 Planteknisk utvalg

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

”Saken utsettes for videre belysning.”

Votering utsettelsesforslag:
Berentsens utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.

----0----

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-043/11 Vedtak:

Saken utsettes for videre belysning.

Vedtaket er enstemmig.
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19.12.2011 Kommunestyret

Møtebehandling:

Votering:
Planteknisk utvalgs innstilling enstemmig vedtatt. 

KS-122/11 Vedtak:

Saken trekkes fra sakslisten.

Vedtaket er enstemmig.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Utbyggingsavtalen bygger på reguleringsbestemmelsene og reguleringsplankartet til 
Del av gnr. 60, bnr. 1,Hellvik, godkjent 21.06.10.

Saksbehandlers vurderinger:
Den fremlagte avtalen bygger på standard utbyggingsavtale.
Forslag til utbyggingsavtale, datert 19.01.12, ivaretar kommunens interesser og kan 
godkjennes. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Reguleringsplanen viser offentlig vei med vann- og avløpsledninger.
Dette innebærer av Eigersund kommune ved overtakelse får driftskostnader knyttet til dette.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Årlige driftskostnader

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Ingen – tiltakshaver dekker utbyggingskostnadene
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Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Eventuelle endringer i utbyggingsavtalen.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
210314 Utbyggingsavtale_Hellvik_gnr 60_bnr 1_2011.doc

Parter i saken:
Aktiv Eiendomsutvikling AS
Eigersund kommune
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UTBYGGINGSAVTALE
1.0 PARTENE

1.1 Mellom Aktiv Eiendomsutvikling AS, heretter kalt tiltakshaver, og Eigersund 
kommune er det inngått følgende avtale om utbygging på Hellvik, del av gnr. 60, bnr. 
1, i henhold til gjeldende reguleringsplan for del av gnr. 60, bnr. 1, Hellvik, Eigersund 
kommune, godkjent 21.06.10.
Utbyggingsavtalen omfatter de regulerte byggeområder boligfeltene B1. og B2 med 
tilhørende anlegg. samt utvidelse av Hellviksveien i forbindelse med krysset inn til 
nytt boligfelt.
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 21,06.10, 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 
- 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. 

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.
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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.

3.6 I den kommunale veien utvides kjørebanen til 5 meter der hvor møteplassen anlegges.

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 skal ikke gis brukstillatelser 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. 
Avløpsledningen overtas når privat pumpestasjon for avløp kobles ut.

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 påkravsgaranti 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.

8.0 SÆRSKILTE FORHOLD

Egersund .........................2012

Tiltakshaver              Eigersund kommune             

Firma ……………………………………

Foretaksnr. ................................................          Foretaksnr.………………………………….

Underskrift……………………………….          Underskrift av Ordfører………………........
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato:  20.01.2012
Arkiv: :GBR-13/27, FA-
L80, TI-&01
Arkivsaksnr.:
11/2189
Journalpostløpenr.:
12/1994

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

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
039/12 Planteknisk utvalg 13.03.2012

Kommunestyret 19.03.2012

Revidert utbyggingsavtale, gnr. 13 bnr. 27 -
Terlandsstykket

Sammendrag:
Det er utarbeidet et forslag til utbyggingsavtale mellom Aktiv Eiendomsutvikling AS og 
Eigersund kommune. 

Den fremlagte avtalen bygger på standard mal for utbyggingsavtale.

Saksgang:
Revidert forslag til utbyggingsavtale legges fram til behandling i Planteknisk utvalg med 
innstilling til Kommunestyret:

Rådmannens forslag til vedtak 20.01.2012:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

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

Eventuell tidligere politisk behandling:

13.12.2011 Planteknisk utvalg

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

”Saken utsettes for videre belysning.”

Votering utsettelsesforslag:
Berentsens utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.

----0----

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.
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PTU-044/11 Vedtak:

Saken utsettes for videre belysning.

Vedtaket er enstemmig.

19.12.2011 Kommunestyret

Møtebehandling:

Votering:
Planteknisk utvalgs innstilling enstemmig vedtatt.  

KS-123/11 Vedtak:

Saken trekkes fra sakslisten.

Vedtaket er enstemmig.

Andre opplysninger / fakta i saken:

Denne utbyggingsavtalen bygger på reguleringsbestemmelsene og reguleringsplankartet til 
gnr. 12, bnr. 2 og gnr. 13, bnr. 27, Terlandstykket med veiforbindelse 
Storevollsveien/Rundevollsveien, godkjent 31.05.10.

Avtalen gjelder for Terlandsstykket. For veiforbindelsen Storevollsveien/Rundevollsveien vil 
det bli utarbeidet en egen utbyggingsavtale.

Saksbehandlers vurderinger:

Den framlagte avtalen bygger på standard utbyggingsavtale.

Forslag til utbyggingsavtale, datert 19.01.12, ivaretar kommunens interesser og kan 
godkjennes. 

Universell utforming:
Ikke Aktuelt i denne sak.

Økonomiske konsekvenser:
Reguleringsplanen viser offentlig vei med vann- og avløpsledninger.
Dette innebærer av Eigersund kommune ved overtakelse får driftskostnader knyttet til dette.
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Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Årlige driftskostnader

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Eventuelle endringer i utbyggingsavtalen.

 o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
210308 Utbyggingsavtale_Terlandstykket_rev 190112.doc

Parter i saken:
Aktiv Eiendomsutvikling AS
Eigersund kommune

Side 166 av 521



Versjon 07.02.12 1

UTBYGGINGSAVTALE

1.0 PARTENE

1.1 Mellom Aktiv Eiendomsutvikling AS, heretter kalt tiltakshaver, og Eigersund 
kommune er det inngått følgende avtale om utbygging på Terlandstykket, del av gnr. 
13, bnr. 27, i henhold til gjeldende reguleringsplan for gnr. 13, bnr. 27, Terlandstykket 
i Eigersund kommune, godkjent 31.05.10.

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 31,05.10, 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. 

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.
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3.4 Fellesareal/lekeplasser skal stå ferdig senest ved innflytting av den første boligen.
Dette gjelder ikke for tomt 5, 6 og 13 som det ikke er rekkefølgekrav på.

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. Dette gjelder ikke for tomt 5, 6 og 13.

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. 

4.8 Overskjøtingen av grunn som er regulert til offentlig arael, 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. 
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4.9 Som forutsetning for kommunal overtakelse, skal kommunen for reklamasjonstiden 
som er tre år regnet fra dato for overtakelse, ha mottatt påkravsgaranti 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.

8.0 SÆRSKILTE FORHOLD

Egersund .........................2012

Tiltakshaver              Eigersund kommune             

Firma ……………………………………

Foretaksnr. ................................................          Foretaksnr.………………………………….

Underskrift……………………………….          Underskrift av Ordfører………………........
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.02.2012
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
12/492
Journalpostløpenr.:
12/5939

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
040/12 Planteknisk utvalg 13.03.2012

Godkjenning av protokoll fra planteknisk utvalgs møte 
07.02.12
  

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

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Forslag til vedtak 21.02.2012:

Protokoll fra planteknisk utvalgs møte den 07.02.12 godkjennes.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
216393 Protokoll fra PTU 07.02.12.doc
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Utvalg: Planteknisk utvalg
Møtedato: 07.02.2012 Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 16:00  
Sak – fra / til: 019/12 - 032/12

Følgende medlemmer møtte:
AP - Berentsen, Bjørn Reidar (Leder)                  
AP – Sæstad, Roger (Medlem) V – Kvassheim, Brit L. (Medlem)
AP – Tråsavik, Renate (Medlem) KrF – Sæstad, Alf Tore (Medlem)
H - Nygård, Kjell Vidar (Nestleder)                              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:

Følgende varamedlemmer møtte:

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):
AP – Ege, Anders (varamedlem) – sak 026/12

Følgende fra administrasjonen/andre møtte:
Kons. kommunalsjef tekniske tjenester Per Steinar Berentsen, byggesakssjef Jarle Valle, 
plansjef Dag Kjetil Tonheim og økonomirådgiver Åshild Bakken.

Merknader til møtet:
 Det ble foretatt befaring i sakene 22/12, 23/12 og 25/12 fra kl. 09.40. 

Bjørn Reidar Berentsen
Utvalgsleder Randi S. Haugstad

Utvalgssekretær

EIGERSUND KOMMUNE
Planteknisk utvalg
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Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer:

Arbeiderpartiet Varamedlemmer
Bjørn Reidar Berentsen
Roger Sæstad
Renate Tråsavik

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

Fremskrittspartiet Varamedlemmer
May Helen H. Ervik 1  Dag Rune Skår

2  Jan Aksel Skadberg
3  Hans Petter Helland

Høyre Varamedlemmer
Kjell Vidar Nygård
Astrid Hetland Robertson
Bjørn Carlsen

1  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

019/12 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
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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

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
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019/12: Godkjenning av protokoll fra planteknisk utvalgs møte 
17.01.12

Forslag til vedtak 23.01.2012:

Protokoll fra planteknisk utvalgs møte den 17.01.2012 godkjennes.

07.02.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
 ALF TORE SÆSTAD (KRF) viste til sak 014/12 ang. – søknad om fradeling av to 

parseller til bolig/landbruk – dispensasjon fra kommuneplanens arealdel –
gnr./bnr.83/1 – Asle Klungland – hvor det var en stavefeil i punkt 2. Rett punkt 2 er 
således: ……til størrelse og avkastningsmuligheter (ikke avlastningsmuligheter).

Votering:
Protokollen enstemmig godkjent med Alf Tore Sæstads merknader.

PTU-019/12 Vedtak:

Protokoll fra planteknisk utvalgs møte den 17.01.2012 godkjennes med Alf Tore 
Sæstads endring.

Vedtaket er enstemmig.

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

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.

07.02.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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PTU-020/12 Vedtak:

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.

Vedtaket er enstemmig.

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

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.

07.02.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-021/12 Vedtak:

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.

Vedtaket er enstemmig.

022/12: Mindre reguleringsendring for lekeplass i Spinnerihagen

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

07.02.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

----0----

ROGER SÆSTAD (AP) foreslo slikt utsettelsesforslag:
”Saken sendes tilbake til administrasjonen for en bredere/videre utredning. Dette for å 
kartlegge muligheten for alternativ offentlig lekeplass.”

Votering utsettelsesforslag:
Roger Sæstads forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-022/12 Vedtak:

Saken sendes tilbake til administrasjonen for en bredere/videre utredning. Dette for å 
kartlegge muligheten for alternativ offentlig lekeplass.

Vedtaket er enstemmig.

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

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

07.02.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

----0----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-023/12 Vedtak:

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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Vedtaket er enstemmig.

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

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

07.02.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-024/12 Vedtak:

”Brannsikringsplan – Hauen-området 2012” legges ut på offentlig ettersyn i fire uker. 

Vedtaket er enstemmig.

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

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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07.02.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

----0----
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo:

”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.
- 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.”

Votering:
Nygårds forslag vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer for rådmannens innstilling (AP + Alf 

Tore Sæstad, KRF + V).

PTU-025/12 Vedtak:

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 
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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.

- 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.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

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

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.
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07.02.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

 LEDER 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 ----

BJØRN CARLSEN (H) foreslo:
”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 
småbåtanlegg 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 kommer 
innenfor gjeldende reguleringsformål, og det er ikke fremkommet innsigelser fra 
regionale myndigheter.

Før byggetillatelse for utvidelse av flytebrygge gis, må det fremlegges tinglyste avtaler 
som regulerer parkeringsdekning. Parkering for nye båtplasser skal skje på 
hyttetomtene.

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

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer for Carlsens forslag (H + Alf 

Tore Sæstad, KRF).

PTU-026/12 Vedtak:

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.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

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 

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. 
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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.

07.02.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
ASTRID H. ROBERTSON (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 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 ulovlighetsgebyr på 
kr 9.411,-.

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

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

PTU-027/12 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 gir dispensasjon som omsøkt. 
Hensynet til reguleringsplanens bestemmelser §§ 3 og 5 og plan- og bygningslovens § 
29-4 blir ikke vesentlig tilsidesatt da 
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- 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 ulovlighetsgebyr på 
kr 9.411,-.

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

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

028/12: Mal for utbyggingsavtaler

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.

07.02.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
BJØRN CARLSEN (H) foreslo:

”Nytt punkt i utbyggingsavtalen:
8. Særskilte forhold”

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo:
”Ending i utbyggingsavtalens punkt 4.9:

…….tre år regnet fra dato for overtakelse, ha mottatt bankgaranti
påkravsgaranti fra utbygger for den del av utbyggingen som skal …….”

Votering:
Carlsens forslag enstemmig vedtatt.
Nygårds forslag enstemmig vedtatt.
Rådmannens øvrige innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-028/12 Vedtak:

Forslag til mal for utbyggingsavtale datert 19.01.12 godkjennes med følgende endring:
 Endring i punkt 4.9:

 …….tre år regnet fra dato for overtakelse, ha mottatt påkravsgaranti fra 
utbygger for den del av utbyggingen som skal …

 Nytt punkt: 8 Særskilte forhold

Malen legges til grunn ved framtidige avtaler hvor Eigersund kommune skal overta 
teknisk infrastruktur.
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Vedtaket er enstemmig.

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

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 på Hellvik 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. 

07.02.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-029/12 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 på Hellvik 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. 

Vedtaket er enstemmig.

030/12: Detaljbudsjett miljøavdelingen 2012

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.

07.02.2012 Planteknisk utvalg
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Møtebehandling:
 Det ble diskutert diverse løsninger om hvordan en kanskje kan spare midler på 

parker/anlegg ved å involvere frivillige/andre bedrifter.
 KJELL VIDAR NYGÅRD (H) ønsket en redegjørelse for posten 6830 Avløp og rensing -

11209 Kjøp av div.tjenester som for året 2012 har steget til kr 1.850.000,-. 
Administrasjonen bør også se på det høye beløpet som gjelder kjøp av kraft.

----0----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-030/12 Vedtak:

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.

Vedtaket er enstemmig.

031/12: Referatsaker til planteknisk utvalgs møte 07.02.12

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 MP 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

07.02.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Planteknisk utvalg hadde ingen merknader til referatsakene.

----0----

PTU-031/12 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.

032/12: Spørsmål/orienteringer i planteknisk utvalgs møte 07.02.11
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Spørsmål/orienteringer i møtet 07.02.2012:

07.02.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

4/12:
FUNG. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte på Bjørn Carlsens spørsmål 
3/12 av 17.01.12 ang. sikring når det gjelder utskipningskaien (stein) på Hellvik. Det er 
avholdt et møte med byggesakssjefen og daglig leder for Hellviksplitt AS – og denne 
saken forfølges.

5/12:
ASTRID H. ROBERTSON (H) stilte spørsmål ang. prosedyren rundt tomter som 
kommunen tildeler på spesielle vilkår. Er det begrensninger hva disse tomtene kan 
brukes til.

FUNG. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at dersom noen spekulerer i 
slike tomtekjøp, så har kommunen forkjøpsretten til å kjøpe tomten tilbake. Men dette 
”problemet” kan forekomme.

6/12:
ROGER SÆSTAD (AP) stilte spørsmål ang. renseanlegget på Østebrød. Er det lagd 
kostnadsoverslag på den midlertidige veien ?

FUNG. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at det ble lagd en midlertidig 
vei, og denne skal tilbakeføres til naturlig terreng.

7/12:
ROGER SÆSTAD (AP) stilte spørsmål ang. solskjerming på Rundevoll skole. Etter et 
møte på skolen ble det opplyst om at denne solskjermingen ikke fungerte, er det tatt 
kontakt med leverandører ?

FUNG. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at solskjermingen datastyres 
av sol/vind, men kan ”tvangsstyres” på hver rom. En har nå vært i kontakt med 
leverandøren, de vil gjennomgå SD-styringen på nytt for å finne feilen.

8/12:
ROGER SÆSTAD (AP) stilte også spørsmål om defekt ventilasjon i sløydsalen på 
Rundevoll skole. 

FUNG. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at han har vært i kontakt med 
ventilasjonsentreprenøren og bedt de om å gi et pristilbud på å øke 
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luftgjennomstrømningen i sløydsalen, samt nytt opplegg for punktavsug for sagespon 
m.m.

9/12:
TOR OLAV GYA (SP) tok opp situasjonen ang. kommunens parkeringsplass på 
Mydland. Her brukes kommunens ressurser og midler på måking av en parkeringsplass 
som ligger i en annen kommune. Det må vel finnes en løsning hvor denne kan skjøttes 
av lokale personer.

FUNG. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER orienterte om at det nå foreligger en 
avtale med en lokal grunneier når det gjelder måking. Det vil imidlertid komme en sak til 
planteknisk utvalg vedr. parkeringsplassen på Mydland.

10/12:
TOR OLAV GYA (SP) stilte spørsmål om når planteknisk utvalg kan vente å få 
reguleringssaken for rassikring FV 42 ved. Gyavatnet til behandling. Kommer den i neste 
møte?

PLANSJEFEN svarte at planen er nå ute til høring, med høringsfrist 02.03.2012, så den 
kommer ikke med i neste møte.

11/12:
BYGGESAKSSJEFEN orienterte om en sak i lukket møte, jfr. KL § 31.3.

PTU-032/12 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.
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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
041/12 Planteknisk utvalg 13.03.2012

Klage - reguleringsendring Indre Vågen - Eieåna -
byggelinje, ny avkjørsel, utfyllingsgrense
  

Sammendrag:
Saken gjelder klage på kommunestyrets vedtak av reguleringsendring for Indre Vågen -
Eieåna - byggelinje, ny avkjørsel, utfyllingsgrense m.m vedtatt i k.sak 124/11 den 
19.12.2011. Rådmannen har vurdert klagen grundig, men kommer til at klagen ikke bringer 
inn nye momenter eller andre forhold som tilsier endring eller omgjøring av kommunestyrets 
vedtak. Rådmannen anbefaler derfor at klagen ikke tas til følge og oversendes 
Fylkesmannen.

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

Rådmannens forslag til vedtak 26.01.2012:
Klage datert 23.01.11 på vedtatt reguleringsendring - Indre Vågen - Eieåna - byggelinje, ny 
avkjørsel, utfyllingsgrense m.m tas ikke til følge.

Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.

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

Eventuell tidligere politisk behandling:
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Klage - reguleringsendring Indre Vågen - Eieåna - byggelinje, ny avkjørsel, 
utfyllingsgrense m.m

Innledning
I forbindelse med kunngjøring av reguleringsendring - Indre Vågen - Eieåna - byggelinje, ny 
avkjørsel, utfyllingsgrense m.m vedtatt i k.sak 124/11 den 19.12.2011 har en mottatt klage 
fra grunneier/rettighetshavere innenfor klagefristen. Klagen tas derfor opp til behandling.

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

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

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

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

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

Gjennomgang av klagen
Etter at klagen ble mottatt av plankontoret, ble denne sendt over til tiltakshaver som er for 
ev. kommentarer og en har i den forbindelse mottatt uttale som er lagt ved og innarbeidet i 
saken. 

Klagen er begrenset til tre punkt som er utdypet i klagen samt i vedlegg:
Pkt. Klagen gjelder:
1 Det hevdes i forslag til reguleringsendring at en mindre justering av 

utfyllingsgrensen mot sjøen er nødvendig for å komme forbi eksisterende bygg 
med lastebil frem til bl.a. trafo. Trafokiosken ligger på eiendommen til 
Hafsøgården AS. Adgangen til trafokiosken er allerede tilgjengelig, ifra 
eksisterende vei, via rundkjøring med adkomst til Byggvell/Hafsøgården AS. 
Utfyllin av denne årsak er dermed overføldig/ikke aktuelt.

N

Rådmannens vurdering og gjennomgang av klagen
Rådmannen viser til at det helt korrekt står at dette er gjort bl.a. av hensyn til 
adgang til trafo. Men det gjelder i like stor grad å komme til industribygget 
generelt på denne siden, derfor er begrepet ”bl.a.” brukt for å eksemplifisere 
behovet. Rådmannen legger her avgjørende vekt på å sikre bedriften gode 
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rammevilkår herunder god adkomst. En legger til grunn at bedriften selv har 
foretatt en saklig vurdering av sitt arealbehov før de fremmet det som en 
reguleringsendring og finner det vanskelig å overprøve dette. En viser til at 
dette er fremmet både som en forespørsel om regulering og så som en ordinær 
reguleringsplanprosess i tråd med PBL. 

Reguleringsendringen er fremmet som en vesentlig endring og ikke som en 
mindre endring.

Rådmannen viser her også til at tiltakshaver har opplyst at det er tinglyst rett til 
kjøreadkomst frem til trafoen over denne bedriftens areal for Dalane energi og 
en vurderer dette også som saklig grunn for å ivareta dette arealbehovet i 
planen. 

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

2 Det er regulert inn gang og sykkelveg fra Perrongen varehus til Jernbanebroen i 
reguleringsplanen før 19.12.20201. Eideåna er et lakseførende vassdrag og er 
allerede belastet med utfyllinger langs store deler av elvebredden.

N

Rådmannens vurdering og gjennomgang av klagen
Rådmannen viser til at Eigersund kommune gjennom mange år har gjennom 
planer og fysisk opparbeidelse søkt å tilrettelegge for allmennhetens tilgang og 
bruk av både Eideåna og Lundeåna. Dette er et sentralt element i Egersund by 
og er fokusert på både i forbindelse med kommuneplan, reguleringsplaner og 
konkrete prosjekter herunder gangbruer og lignende. Den regulerte gang og 
sykkelvegen langs Eideåna er en del av et overordnet gang og sykkelvegnett i 
Eigersund. Dette skal bl.a. koples opp med en gangbru over Eideåna over til 
den nye utvidelsen av sentrum som skal tilrettelegges for på Eie siden. Denne 
gang og sykkelvegen videreføres i gjeldende reguleringsplan med mindre 
justeringer.  

Når det gjelder Eideåna som et lakseførende vassdrag har en i forbindelse med
reguleringsarbeidet fått utarbeidet en fagkyndig rapport i forhold til 
konsekvenser for anadrome fiskearter og en siterer fra saksutredningen til 
kommunestyret; ” En har fått en fagkyndig vurdering av Ambio i forhold til det 
som blir hevdet angående konsekvens for anadrome fisk, og denne  
konkluderer med at tiltaket ikke har målbar innvirkning på forholdene for 
anadrom fisk i vassdraget. Det er utført en flomvurdering for tiltaket (Morica 
2010). Resultatene viser at den aktuelle utfyllingen i veldig liten grad vil påvirke 
vannstanden i elva beregnet for 10 til 500 års flommer. Tiltaket vil dermed heller 
ikke medføre noen vesentlige forandringer for oppvandringsforholdene for fisk. 
Rådmannen viser til at fyllingen vil skje på steinbunn og vil skje fra land ved 
bruk av gravemaskin. En viser også til at Fylkesmannen i forbindelse med 
behandling av utslippstillatelse ikke vurderer at der er naturverdier i området 
som skulle tilsi behandling etter forurensningsloven  av justeringen av 
utfyllingslinjen vil skje på cote 0 dvs. på havnivå. ”

Når det gjelder biologisk mangfold, viser en til at dette er en del av Egersund 
sentrum og er allerede bymessig utbygd. I forhold til temakart Rogaland er det 
ikke vist spesielle forhold knyttet til temaet biologisk mangfold som berøres av 
utfyllingen og en er heller ikke gjort kjent med spesielle forhold utover 
anadrome fiskearter som er utredet. Den foreslått justeringen av utfyllingslinjen 
er begrenset og vurderes å ikke ha målbar virkning jfr. fagkyndig uttale.
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Videre viser en til at hensynet til anadrome fiskearter er ytterligere ivaretatt ved 
at en har fulgt opp anbefalingene i den fagkyndige rapporten og har lagt inn 
egen bestemmelse for dette:
”Utfyllingsarbeidet bør ikke gjøres i den viktigste oppvandringsperioden for laks 
og sjøaure (juni/juli-oktober). For ikke heller å påvirke smoltutgangen er det 
beste tidspunktet for arbeidet på våren før utløpet av april måned.”

En viser til at fylkesmannen er myndighet etter laks- og innlandsfiskelova og 
etter vannressurloven § 11 om fredning av kantvegetasjon og at de basert på 
vurderingene i den fagkyndige-rapporten vurderer at tiltaket ikke behøver
dispensasjon etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag § 1. Videre har NVE 
vurdert tiltaket etter Vannressursloven og konkluderer med at allmenne 
interesser ikke blir påført nevneverdige skader eller ulemper som gir grunnlag 
for videre behandling etter vannressurslovens bestemmelser om 
konsesjonsplikt, § 8.

Utvikling av dette området er en del av en overordnet strategi for å knytte det 
regionale trafikk-knutepunktet Egersund stasjon og Eieområdet tettere opp til 
sentrum jfr. kommuneplanens fokus på denne aksen. En viser til at en i 
forbindelse med tidligere behandlinger har vurdert allmennhetens interesser og 
byutvikling i området og der det er konkludert med at; ” Det er i tilknytning til 
planområdet og reguleringsplanene lagt inn flere element som vil være positive 
for allmennheten bruk og tilgang til området. Ikke minst vil opparbeiding av 
gang og sykkelveg langs sjøen, friområde og gangbru til Eiesiden bidra til å 
åpne området opp for allmennheten og gjøre det tilgjengelig. Området er ikke 
tilgjengelig for allmennheten slik det ligger i dag og rådmannen vurderer at 
planen vil bidra til økt tilgjengelighet på denne strekningen. Dette vurderes som 
utelukkende positivt sett i forhold til allmennheten. Videre er det i et 
byutviklingsperspektiv, viktig å få etablert aktivitet og tilbud på denne aksen for 
å trekke stasjonen og sentrum nærmere hverandre og gjøre slik at opplevelsen 
av avstand blir så kort som mulig.”

Aksen Egersund stasjon og sentrum er det første en møter når en kommer til 
Egersund og kommunen vurderer det som viktig for opplevelsen av byen at det 
skjer en positiv utvikling langs denne aksen herunder at friområde og gangveg 
langs elven blir opparbeidet. Ikke minst er det viktig at strekningen fylles med 
aktivitet som gjør den attraktivt og spennende å gå strekningen, og at 
avstanden mellom stasjonen og sentrum oppleves som så kort som mulig. 

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

3 Poengterer at det gjelder arbeidet som er utført utover reguleringsgrensen som 
gjaldt før reguleringsendringen av 19.12.2011. Eigersund kommune må komme 
i dialog med tiltakshaver og sørge for at den tilkjørte massen blir fjernet for å 
sikre fri ferdsel og tilgang til fiske. 

N

Rådmannens vurdering og gjennomgang av klagen
Rådmannen vurderer at forhold knyttet til eiendomsforhold er av privatrettslig 
karakter da det gjelder eierforhold. Reguleringsplanen viser en mulighet for 
fremtidig arealbruk og tar således kun stilling til arealbruken i området, ikke 
eiendomsforhold. En viser til at grunneiere m.m. har fått mulighet for å komme 
med uttaler og at disse er lagt frem i forbindelse med den politiske 
behandlingen i PTU og Kommunestyret. Videre legger en til grunn at 
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reguleringsplanen har vært gjennom en grundig behandling og der de 
forholdene som fremkommer har vært kjent/og eller har vært vurdert eller er av 
en slik karakter at en ikke ser grunnlag for å legge avgjørende vekt på disse. 
Rådmannen vurderer derfor ikke at det fremkommer nye opplysninger som ikke 
har vært kjent tidligere i planprosessen og/eller er av en slik karakter at en 
finner grunnlag for å endre planen. 

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

Rådmannen viser til at det er gjennomført en planprosess i tråd med PBL og der klagers syn 
har vært kjent og vurdert som en del av planprosessen og er også fremlagt for Planteknisk 
utvalg og kommunestyret. Klagers rettsikkerhet skulle således være ivaretatt i tråd med lov 
og regelverk.

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

Økonomiske konsekvenser:
Ingen kjente.
Driftsmessige forhold Inneværende 

år
Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Klage datert 23.01.11 på vedtatt reguleringsendring - Indre Vågen - Eieåna - byggelinje, ny 
avkjørsel, utfyllingsgrense m.m tas til følge og det gjøres følgende endringer i planen:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Dok.nr Tittel på vedlegg
210853 Klage på reguleringsendring Indre Vågen, Eigersund kommune vedtatt 19.12.2011
207584 Reguleringsplankart - Indre Vågen Eieåna.pdf
207585 Bestemmelser - reguleringsendring Indre vågen m.m.pdf

198804
Reguleringsendring Indre Vågen - Eieåna - byggelinje, ny avkjørsel, utfyllingsgrense 
- ny 2. gangsbehandling

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter
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Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 14.06.2010
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Melding om reguleringsendring Indre Vågen -
Eieåna - byggelinje, ny avkjørsel, utfyllingsgrense

2 U 17.06.2010
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Melding om reguleringsendring Indre Vågen -
Eieåna - byggelinje, ny avkjørsel, utfyllingsgrense

3 X 21.06.2010
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
reguleringsendring Indre Vågen - Eieåna -
byggelinje, ny avkjørsel, utfyllingsgrense

4 I 09.07.2010
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til reguleringsendring Indre Vågen -
Eieåna

5 I 20.07.2010 Statens vegvesen
Melding om at reguleringsarbeid påbegynnes -
Indre Vågen, sydlig del

6 I 16.09.2010
Kristiansen & Selmer-
Olsen AS

Forslag til reguleringsendring for Indre Vågen, 
sydlig del

8 I 06.10.2010
Kristiansen & Selmer-
Olsen AS

Kart - endret avkjøring og profil

9 I 06.10.2010
Kristiansen & Selmer-
Olsen AS

Reguleringsplankart 06.10.10

10 U 11.10.2010

AAKRE TORBJØRN; 
WIEDSWANG 
HARALD; 
VANGLO SOLVEIG 
ANNE; 
TANDREVOLD JAN 
KORNELIUS; 
STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
SEGLEM KNUT; 
PETTERSEN HELGA I 
EIE; 
NORGES 
STATSBANER AS; 
LARSEN RANDI 
VIVIAN; 
KVADSHEIM HARALD; 
KLUNGLAND ASLE 
LARS; 
Hafsøgården AS; 
HAFSØ INGRID 
CORNELIA; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
EIE ASTRID BJØRG; 
EIE ARVID; 
EGER SHOPPING AS; 
BERENTSENS 
BRYGGHUS AS

Varsel/informasjon om befaring

11 I 19.10.2010
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan 
Indre Vågen - Eieåna

13 I 27.10.2010
Kristiansen & Selmer-
Olsen AS

Revidert plankart Indre Vågen

15 I 27.10.2010
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Planområde - reguleringsplan Indre Vågen

17 U 28.10.2010 BERENTSENS Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring 
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BRYGGHUS AS; 
EGER SHOPPING AS; 
EIE ARVID; 
EIE ASTRID BJØRG; 
HAFSØ INGRID 
CORNELIA; 
Hafsøgården AS; 
KLUNGLAND ASLE 
LARS; 
KVADSHEIM HARALD; 
LARSEN RANDI 
VIVIAN; 
NORGES 
STATSBANER AS; 
PETTERSEN HELGA I 
EIE; 
SEGLEM KNUT; 
STATENS VEGVESEN
REGION VEST; 
TANDREVOLD JAN 
KORNELIUS; 
VANGLO SOLVEIG 
ANNE; 
WIEDSWANG 
HARALD; 
AAKRE TORBJØRN; 
Kristiansen & Selmer-
Olsen AS

Indre Vågen - Eieåna - byggelinje, ny avkjørsel, 
justert utfyllingsgrense

12 U 28.10.2010

STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
NORGES 
STATSBANER AS; 
BR-representanten 
Åshild Slettebø; 
Felles Brukerutvalg i 
Eigersund kommune; 
ROM Eiendom; 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat; 
Mattilsynet; 
Eigersund Fiskarlag; 
Eigersund politistasjon; 
Dalane Energi IKS; 
Regionantikvar for 
Dalane v/ Knut Kluge; 
Fiskeridirektoratet; 
Kystverket; 
Eigersund havnevesen; 
Bjarne Rosenblad; 
Roger Tengsareid; 
Helge Waage; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 

Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring 
Indre Vågen - Eieåna - byggelinje, ny avkjørsel, 
justert utfyllingsgrense
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Statens vegvesen

20 I 23.11.2010 Statens vegvesen
Høringsuttalelse - reguleringsendring Indre 
Vågen - Eieåna - byggelinje, ny avkjørsel, 
utfyllingsgrense

19 I 02.12.2010 Hafsøgården A/S
Merknad vedrørende reguleringsendringer Indre 
Vågen - Eieåna mm.

21 U 06.12.2010 32 mottakere...
Reguleringsendring Indre Vågen - Eieåna -
byggelinje, ny avkjørsel, utfyllingsgrense -
fagkyndig rapport

22 U 06.12.2010

mfl 
Ida.Andreassen@rogfk.
no; 
Sageidet Morten; 
Fjogstad Jan Geir; 
Jerstad Svein Arne

Oversending av fagkyndig rapport

23 I 06.12.2010 Multiconsult AS
Konsekvensvurdering av utfylling i kontrollert og 
godkjent versjon

30 I 06.12.2010 Kystverket
Uttalelse - reguleringsendring Indre Vågen -
Eieåna - byggelinje, ny avkjørsel, utfyllingsgrense

28 I 06.12.2010 Rom Eiendom AS
Høringsuttalelse - reguleringsendring Indre 
Vågen - Eieåna - byggelinje, ny avkjørsel, 
utfyllingsgrense

24 U 07.12.2010 37 mottakere...

Reguleringsendring Indre Vågen - Eieåna -
byggelinje, ny avkjørsel, utfyllingsgrense -
ettersending av fagkyndig rapport og utsatt 
høringsfrist

25 I 07.12.2010 Multiconsult AS
Presisering av flomvurdering Indre Vågen -
konsekvenser er vurdert for begge sider av elven

27 I 08.12.2010 Rolv Selmer-Olsen
Merknad vedrørende Reguleringsendringer Indre 
Vågen - Eieåna med mer.

29 I 09.12.2010
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse reguleringsendring Indre Vågen -
Eieåna - byggelinje, ny avkjørsel, utfyllingsgrense

47 I 10.12.2010 Fiskeridirektoratet
Uttalelse - reguleringsendring for Indre Vågen og 
Eideåna/Eieåna

41 I 13.12.2010 Eigersund havnevesen
Uttalelse til forslag til reguleringsendring Indre 
Vågen - Eieåna - byggelinje, ny avkjørsel, 
utfyllingsgrense

31 I 13.12.2010
Norges vassdrags- og 
energidirektorat

Uttalelse til reguleringsplan Indre Vågen , 
Eideåna

32 I 13.12.2010
Norges vassdrags- og 
energidirektorat

Uttalelse - reguleringsplan Indre Vågen , Eideåne

33 I 13.12.2010
Kristiansen & Selmer-
Olsen AS

Uttalelse til offentlig ettersyn - reguleringsplan 
Indre Vågen , Eideåna

34 I 13.12.2010 Multiconsult AS Flomrapport ver 2.0 - Indre Vågen Berentsen

35 I 14.12.2010
Norges vassdrags- og 
energidirektorat

Endelig uttalelse - reguleringsplan Indre Vågen 
og rapport fra Multiconsult

37 I 14.12.2010
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Indre Vågen - reguleringskart 14122010

38 I 14.12.2010 Multiconsult AS
Endelig Flomrapport - Indre Vågen Berentsen 
med vedlegg

45 I 14.12.2010 Roald Eie
Protest på reguleringsendring Indre Vågen -
Eieåna

46 I 14.12.2010 Eiere av:
Protest på reguleringsendring indre vågen -
Eieåna

42 I 15.12.2010 Multiconsult AS Tilbakemdling - uttalelse - Indre Vågen 
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Berentsen

39 U 15.12.2010

AAKRE TORBJØRN; 
WIEDSWANG 
HARALD; 
VANGLO SOLVEIG 
ANNE; 
TANDREVOLD JAN 
KORNELIUS; 
STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
SEGLEM KNUT; 
PETTERSEN HELGA I 
EIE; 
NORGES 
STATSBANER AS; 
LARSEN RANDI 
VIVIAN; 
KVADSHEIM HARALD; 
KLUNGLAND ASLE 
LARS; 
Hafsøgården AS; 
HAFSØ INGRID 
CORNELIA; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
EIE ASTRID BJØRG; 
EIE ARVID; 
EGER SHOPPING AS; 
BERENTSENS 
BRYGGHUS AS; 
ROM Eiendom; 
Helge Waage

Oversending revidert flomsonekart etter 
høringsuttale fra NVE - reguleringsendring Indre 
Vågen - Eieåna - byggelinje, ny avkjørsel, 
utfyllingsgrense

40 U 15.12.2010

Fylkesmannen
Rogaland 
Fylkeskommune; 
Ida Andreassen

Endelig rapport - fagkyndig rapport i forhold til 
vurdering av konskevenser av justert utfylling 
langs elven

44 I 16.12.2010 Multiconsult
Kommentar til uttalelser - reguleringsendring 
Indre Vågen - Eieåna - byggelinje, ny avkjørsel, 
utfyllingsgrense

50 I 23.12.2010
Advokatfirmaet 
Steenstrup Stordrange 
DA

Reguleringsplan for indre Vågen

49 I 24.12.2010
Advokatfirmaet 
Steenstrup Stordrange 
DA

Reguleringsplan for Indre Vågen - orientering

51 U 14.03.2011 36 mottakere...
Kunngjøring - reguleringsendring Indre Vågen -
Eieåna

53 U 14.03.2011

BR-representanten 
Åshild Slettebø; 
Dalane Energi IKS; 
Eigersund politistasjon; 
Felles Brukerutvalg i 
Eigersund kommune; 
Fiskeridirektoratet; 
Kystverket; 

Reguleringsendring Indre Vågen - Eieåna -
byggelinje, ny avkjørsel, utfyllingsgrense -
ettersending av vedtatte bestemmelser
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Mattilsynet; 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat; 
ROM Eiendom; 
STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat; 
Eigersund havnevesen; 
Bjarne Rosenblad; 
Roger Tengsareid; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

54 I 08.04.2011
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

Egersunds Mineralvannfabrikk AS, 
Jernbaneveien 28 - utfylling i Indre Vågen, 
søknad om utslippstillatelse

56 I 27.06.2011
Advokatfirmaet 
Steenstrup Stordrange 
DA

Angivelige rettigheter i Vågen - oversendelse av 
brev

55 I 02.07.2011
Rettighetshavere 
Hafsøy

Oversendelse av brev av 15.06.11 til advokat 
Stordrange angående rettigheter i Indre vågen

57 I 18.08.2011
Rettighetshavere 
Hafsøy

Rettigheter i indre vågen

58 I 20.09.2011
Rettighetshavere i 
Hafsøy v/Terje Havsø

Rettigheter i Indre Vågen - kopi av brev til Adv. 
Bjørn Stordrange

59 U 24.10.2011 Arnfinn Emil Havsø Tilbakemelding - Indre Vågen

60 I 31.10.2011 Arnfinn Emil Havsø
Innsigelse/protest på forslag til reguleringsplan 
Indre Vågen - Eieåna, sak 094/10

61 U 02.11.2011 Arnfinn Emil Havsø
Uttalelse til forslag til reguleringsplan Indre 
Vågen - Eieåna, sak 094/10

63 U 03.11.2011
Egersund og Helleland 
elveeigarlag

Reguleringsendring Indre Vågen - Eieåna -
byggelinje, ny utfyllingsgrense m.m.

64 U 03.11.2011
Rettighetshavere i 
Hafsøy v/Terje Havsø

Reguleringsendring Indre Vågen - Eieåna -
byggelinje, ny utfyllingsgrense m.m

67 I 10.11.2011
Eigersund og Helleland 
Elveeigarlag SA

Innsigelse til reguleringsendring Indre Vågen -
Eieåna - byggelinje, ny avkjørsel, utfyllingsgrense

66 I 16.11.2011 Ambio miljørådgivning Notat vedr. justering av utfyllingslinje i Eideåna

68 I 21.11.2011 NJFF-Rogaland
Uttalelse til reguleringsendring Indre Vågen -
Eieåna - byggelinje, ny utfyllingsgrense m.m,

65 I 21.11.2011
Rettighetshavere i 
Havsø

Innsigelser/protest på forslag til reguleringsplan 
Indre Vågen - Eieåna - sak 94/10

69 I 25.11.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Utfylling i nedre del av Hellelandsvassdraget 
(Eieåna), vurdering etter laks- og 
innlandsfiskeloven

70 I 28.11.2011 NVE
Uttalelse til ny 2. gangsbehandling Indre Vågen -
Eideåna - justering av utfyllingslinje - konsekvens 
for fisk - vurdering §8 Vannressursloven

71 U 06.01.2012

AAKRE TORBJØRN; 
BERENTSENS 
BRYGGHUS AS; 
EGER SHOPPING AS; 
EIE ARVID; 
EIE ASTRID BJØRG; 

Fornyet kunngjøring - Reguleringsendring Indre 
Vågen - Eieåna - byggelinje, ny avkjørsel, 
utfyllingsgrense
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EIGERSUND 
KOMMUNE; 
HAFSØ INGRID 
CORNELIA; 
Hafsøgården AS; 
KLUNGLAND ASLE 
LARS; 
KVADSHEIM HARALD; 
LARSEN RANDI 
VIVIAN; 
NORGES 
STATSBANER AS; 
PETTERSEN HELGA I 
EIE; 
SEGLEM KNUT; 
STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
TANDREVOLD JAN 
KORNELIUS; 
VANGLO SOLVEIG 
ANNE; 
WIEDSWANG 
HARALD; 
Arnfinn Emil Havsø; 
Egersund og Helleland 
elveeigerlag; 
Rettighetshavere 
Hafsøy; 
Helge Waage

73 U 06.01.2012

STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
BR-representanten 
Åshild Slettebø; 
Dalane Energi IKS; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
Felles Brukerutvalg i 
Eigersund kommune; 
Fiskeridirektoratet; 
Kystverket; 
Mattilsynet; 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat; 
Eigersund havnevesen; 
Helge Waage; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Fornyet kunngjøring - Reguleringsendring Indre 
Vågen - Eieåna - byggelinje, ny avkjørsel, 
utfyllingsgrense

74 I 23.01.2012 Terje Havsø
Klage på reguleringsendring Indre Vågen, 
Eigersund kommune vedtatt 19.12.2011

Parter i saken:

Side 198 av 521



12

            
Arnfinn Emil Havsø Vågsgaten 22 4370 EGERSUND

N BERENTSENS 
BRYGGHUS AS

Postboks 53 4379 EGERSUND

N EGER SHOPPING AS Postboks 4055,c/o 
Merkur 
Eiendomsforvaltning

7726 STEINKJER

Egersund og Helleland 
elveeigerlag

co/ Ståle svalestad 4376 HELLELAND

N EIE ARVID EIDEVEIEN 20 4370 EGERSUND
N EIE ASTRID BJØRG EIDEVEIEN 19 4370 EGERSUND
N EIGERSUND 

KOMMUNE
Postboks 580 4379 EGERSUND

N HAFSØ INGRID 
CORNELIA

HAFSØYVEIEN 76 4370 EGERSUND

N Hafsøgården AS Raunveien 1 4370 EGERSUND
N KLUNGLAND ASLE 

LARS
SIRDALSVEIEN 720 4376 HELLELAND

N KVADSHEIM HARALD LINDØYVEIEN 35 4370 EGERSUND
N LARSEN RANDI 

VIVIAN
HAMMERS GATE 1 B 4370 EGERSUND

N NORGES 
STATSBANER AS

Prinsens gate 7-9 152

N PETTERSEN HELGA I 
EIE

ÅSANEVEIEN 9 4370 EGERSUND

Rettighetshavere 
Hafsøy

v/ Terje Havsø 4370 EGERSUND

N SEGLEM KNUT KRÅKEFJELLVEIEN 
32

4370 EGERSUND

N STATENS VEGVESEN 
REGION VEST

Askedalen 4 6863 LEIKANGER

N TANDREVOLD JAN 
KORNELIUS

VÅGSGATEN 27 4370 EGERSUND

N VANGLO SOLVEIG 
ANNE

LINDØYVEIEN 33 4370 EGERSUND

N WIEDSWANG 
HARALD

POSTBOKS 505 4379 EGERSUND

N AAKRE TORBJØRN JERNBANEVEIEN 19 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato:  28.11.2011
Arkiv: :PL-20010007, 
FA-L12, GBR-46/579
Arkivsaksnr.:
10/1346
Journalpostløpenr.:
11/29515

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
045/11 Planteknisk utvalg 13.12.2011
124/11 Kommunestyret 19.12.2011

Reguleringsendring Indre Vågen - Eieåna - byggelinje, ny 
avkjørsel, utfyllingsgrense - ny 2. ganhsbehandling
  

Sammendrag:
Reguleringsendring for Indre Vågen har tidligere vært til offentlig ettersyn og kunngjort, men 
kommunen har i etterkant blitt gjort kjent med at en grunneier ikke har fått varsel om høring 
og senere kunngjøring. Denne samt rettighetshavere og elveeigerlag har blitt tilskrevet og 
har fått mulighet for å komme med uttale. Fylkesmannen og NVE har vurdert at saken ikke 
må behandles etter vannressursloven og etter laks- og innlandsfiskelova. Saken fremmes 
derfor til ny 2. gangsbehandling for PTU og Kommunestyret. Rådmannen vurderer at de nye 
merknaden ikke er av en slik karakter at det endrer vesentlig på planen. Det foreslås en 
justering i bestemmelsene som ivaretar anbefalingen i den fagkyndige anbefalingen knyttet til 
anadrome fiskeslag. Ved forrige behandling ble gjort mindre justeringer i frisiktlinjer, 
inntegning av busskuer m.m. og berører trafikkområdene i planen. Dette fremkommer i 
vedlagte kart og bestemmelser samt at vedtak er refert i saken. Rådmannen vil etter en 
samlet vurdering anbefale at planen blir vedtatt som fremlagt.

Saksgang:
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 28.11.2011:
Forslag til reguleringsendring for Indre Vågen med kart datert og bestemmelser sist revidert 
14.12.2010 blir vedtatt med følgende endring i bestemmelsene:

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

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12
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13.12.2011 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-045/11 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til Kommunestyret:

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

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

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

Vedtaket er enstemmig.

19.12.2011 Kommunestyret

Møtebehandling:

 Roald Eie (FrP) erklærte seg ugild og trådte ut idet han som grunneier er part i saken, jf. fvl. 
§ 6, 1. ledd, bokstav a. Det fremkom ikke merknader til saken, og Hans Petter Helland (FrP) 
tok sete.

~ o ~

Tommy Bjellås (FrP) foreslo slikt vedtak:
”Saken utsettes.”

Votering – utsettelseforslag:
Bjellås’ forslag falt med 27 mot 4 stemmer for. (FrP)

Votering:
Planteknisk utvalgs innstilling vedtatt med 27 mot 4 stemmer for. (FrP)

KS-124/11 Vedtak:

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

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

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

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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Eventuell tidligere politisk behandling:
Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
129/10 Miljøutvalget 19.10.2010
161/10 Miljøutvalget 20.12.2010
094/10 Kommunestyret 20.12.2010

Reguleringsendring Indre Vågen - Eieåna - byggelinje, ny avkjørsel, 
utfyllingsgrense – ny 2. gangsbehandling

Regulering av området omfatter gnr. 46 bnr. 579 mfl. og omfatter et eksisterende 
byggeområde for forretning, kontor, lager m.m. i kommunedelplan for Egersund by.   

GJELDENDE PLANER for området

Kommuneplan for Eigersund kommune

Området er i gjeldende kommuneplan vist som et 
eksisterende byggeområde for forretning, kontor 
og lager med benevnelse FKL24 samt fremtidig 
gang og sykkelveg langs sjøen. 

Denne kommuneplanen ble vedtatt av 
kommunestyret i 2007 og er i tråd med gjeldende 
reguleringsplan for området.

Gjeldende reguleringsplan for området
Gjeldende reguleringsplan for området ble vedtatt 
07.05.01, endret i en mindre reguleringsendring 
08.09.05. Arealet er regulert til forretning, kontor, 
industri, lager m.m. 

Det er 
også 
regulert 
inn en 
gang og 

sykkelveg langs elven gjennom hele planområdet samt kryssing av Eieåna med gangbru. 
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Tidligere behandling i kommunestyret – vedtak:
Tidligere saksutredning er lagt ved og vedtaket refereres under:
KS-094/10 Vedtak:
Forslag til reguleringsendring for Indre Vågen med kart datert og bestemmelser sist revidert 
14.12.2010 blir vedtatt med følgende presiseringer i bestemmelsene:

Kart:
1. Målsetting av frisiktsoner m.m. i forhold til uttale fra Statens Vegvesen er 

innarbeidet i plankartet.
2. Hensynssoner kulturminner og hensynssone-flom erstatter spesialområde-

bevaring og fareområde-flom – bestemmelsene er endret tilsvarende jfr. nye
SOSI-koder.

Bestemmelser:
3. Ny §6.3 Tiltak i sjø som faller inn under havne- og farvannslovens bestemmelser 

skal godkjennes av havnemyndighetene.”
4. Tillegg til §5.1; "Privat friområde er tilgjengelig for allmennheten og skal 

opparbeides etter planer godkjent av kommunen."
5. Rogaland fylkeskommune blir føyd til som uttalepart i §7.2
6. Ny bestemmelse; Ny bebyggelse skal legges trygt i forhold til flomvannstander 

inkludert sikkerhetsmargin jfr. flomsonekartlegging utført av NVE.”
7. ”Det må foretas en fagkyndig vurdering knyttet til utfylling og evt. fare for 

fortrenging av masse og evt. avbøtende tiltak skal legges til grunn ved 
prosjektering.”
 Endring i § 5:

1. Privat Friområde/Park, første setning:
Det skal i friområdet opparbeides areal til offentlig tilgjengelig park, 
med belegningsstein, murer, møblering og beplantning. Området 
kan …..….

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

Vedtaket er enstemmig.

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN
V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D

Offentlige merknader
1. Fylkesmannen i Rogaland  Merknad E
2. NVE  Merknad E

Private merknader
3. Arnfinn Emil Havsø  Merknad O
4. NJFF  Merknad

5. Elveeigerlaget  Merknad

6. Terje Havsø mfl.  Merknad O

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler
1. Fylkesmannen i 

Rogaland
  Fylkesmannen støttar 

NJFF Rogaland i at elva 
si rolle som element i 
bymiljøet er viktig, og at 

O Rådmannen viser til at dette er i 
tråd både med gjeldende 
kommuneplan og 
reguleringsplaner som kommunen 
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dette er eit tema 
kommunen som 
planmyndighet må ta 
omsyn til i arbeidet med 
å utvikle Egersund by.

 Fylkesmannen er 
myndighet etter laks- og 
innlandsfiskelova og 
etter vassressurlova § 11 
om fredning av 
kantvegetasjon.
Basert på vurderingane i 
den vedlagte Ambio-
rapporten meiner vi ikkje 
tiltaket treng 
dispensasjon etter 
forskrift om fysiske tiltak i 
vassdrag § 1. Dette gitt 
at tilrådingane om 
tidspunkt for arbeidet blir
fulgt slik at arbeidet ikkje 
forstyrrar oppvandring av 
laks/sjøaure eller 
utvandring av smolt.

 Med omsyn til 
kantsonebestemmelsen, 
så er deler av området 
alt utfylt og kantsonen 
fjerna. Det er dermed 
heller ikkje aktuelt med 
dispensasjon frå § 11 i 
vassressurslova.

 Vurdering av 
konsesjonsplikt etter 
vassressurslova § 8 ligg 
til NVE. Vi seier oss 
eninge i at kommune si 
tolking av begrepet 
"allmenne interesser" 

E

O

O

har for denne delen av byen og 
der en har hatt et særlig fokus på 
strekningen Egersund sentrum -
Eie. Aksen Egersund stasjon og 
sentrum er det første en møter når 
en kommer til Egersund og 
rådmannen vurderer det som viktig 
for opplevelsen av byen at det 
skjer en positiv utvikling langs 
denne aksen herunder at 
friområde og gangveg langs elven 
blir opparbeidet. Ikke minst er det 
viktig at strekningen fylles med 
aktivitet som gjør den attraktivt og 
spennende å gå strekningen, og at 
avstanden mellom stasjonen og 
sentrum oppleves som så kort 
som mulig. 
Rådmannen tar uttalen til 
etterretning og legger dette til 
grunn og viser til at følgende
bestemmelse er lagt inn i tråd med 
den fagkyndige uttalen: 
”Utfyllingsarbeidet bør ikke gjøres i 
den viktigste oppvandrings-
perioden for laks og sjøaure 
(juni/juli-oktober). For ikke heller å 
påvirke smoltutgangen er det 
beste tidspunktet for arbeidet på
våren før utløpet av april måned.”

Rådmannen tar dette til 
orientering. 

Rådmannen tar dette til 
orientering. 
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ikkje er dekkande i 
saksutgreiinga.

2. NVE  Viser til tidligere 
uttalelser i forbindelse 
med offentlig ettersyn av 
planen og deres 
oversendelse av rapport 
fra Ambio i forbindelse 
med ny 2. gangs 
behandling av 
reguleringsplan for Indre 
Vågen – Eideåna.NVE 
viser til rapporten, og 
legger til grunn at 
allmenne interesser ikke 
blir påført nevneverdige 
skader eller ulemper som 
gir grunnlag for videre 
behandling etter 
vannressurslovens 
bestemmelser om 
konsesjonsplikt, § 8.

E Rådmannen tar uttalen til 
etterretning.

Private merknader
3. Arnfinn Emil Havsø  Utfyllingen er vesentlig 

større enn foreslått i 
tidligere/gjeldende 
reguleringsplan.

 Eideåna er lakse og 
sjøørettførende vassdrag 
og utfylling anses å kunne 
få betydelige 
konsekvenser for denne 
lakse- og 
sjøørretstammen. 

O

N

Rådmannen viser til at justering av 
fyllingslinjen medfører en utvidelse 
på  396 m2 fordelt på en strekning 
langs elvebredden. Eksisterende 
fylling er på om lag 2293 m2, slik
at økningen vurderes ikke å være 
vesentlig. En viser til at det er 
gjennomført fagkyndig utredning 
knyttet til flom og hydrologi som 
viser at tiltaket ikke vil ha 
konsekvenser. 
Rådmannen viser til at både 
Fylkesmannen og NVE har gitt 
uttaler i saken og der disse ikke 
har merknader til den. 
En har fått en fagkyndig vurdering 
av Ambio i forhold til det som blir 
hevdet angående konsekvens for 
anadrome fisk, og denne 
konkluderer med at tiltaket ikke 
har målbar innvirkning på 
forholdene for anadrom fisk i 
vassdraget.
Det er utført en flomvurdering for 
tiltaket (Morica 2010). Resultatene 
viser at den aktuelle utfyllingen i 
veldig liten grad vil påvirke 
vannstanden i elva beregnet for 10 
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 Er også kjent med at 
Eigersund og Helleland 
elveeigerlag og andre 
rettighetshavere har 
innvendinger til planen 
etter at den nye utfyllingen 
er kjent.

O

til 500 års flommer. Tiltaket vil 
dermed heller ikke medføre noen 
vesentlige forandringer for 
oppvandringsforholdene for fisk. 
Rådmannen viser til at fyllingen vil 
skje på steinbunn og vil skje fra 
land ved bruk av gravemaskin. En 
viser også til at Fylkesmannen i 
forbindelse med behandling av 
utslippstillatelse ikke vurderer at 
der er naturverdier i området som 
skulle tilsi behandling etter 
forurensningsloven.   av 
justeringen av utfyllingslinjen vil 
skje på cote 0 dvs. på havnivå. 
Rådmannen viser til at planen har 
vært annonsert i Dalane Tidende 3 
ganger (oppstart, høring og 
kunngjøring) samt lagt ut på 
kommunens hjemmeside. En viser 
til at utfyllingen har vært et tema 
som har kjent gjennom hele 
planprosessen siden varsel om 
oppstart. Merknader som er 
innkommet er gått gjennom og 
vurdert.

4. NJFF  Etter vår mening bør 
denne utfyllingen 
behandles etter §8 i 
Vannressursloven da 
tiltaket klart vil medføre 
nevnverdig ulempe og 
skade for allmenne 
interesser og følgelig 
mener vi tiltaket må ha 
konsesjon fra NVE for å 
kunne gjennomføres. Etter 
vår mening vil dette tiltaket 
ha klart negative 
virkninger for allmenne 
interesser for utøvelse av 
fiske ivassdraget i berørt 
område. Dessuten vil 
utfyllingen også redusere 
grøntarealet i øvre del av 
planområdet. Dette er 
også negativt. NJFF-
Rogaland vil på det 
sterkeste gå imot videre 
utfyllinger i Eieåne i 
planområdet.

 Dersom kommunen ikke 

N

O

Rådmannen viser til at 
reguleringssaken har vært
behandlet av NVE i flere 
omganger og viser til at de 
vurderer at tiltaket ikke behøver 
behandles etter §8 i 
Vannressursloven. Dette vurderes 
å være en justering av 
utfyllingslinjen og en viser her til at 
den fagkyndige uttalen fra Ambio 
konkluderer med at tiltaket 
”vurderes derfor ikke å ha noen 
målbar innvirkning på forholdene 
for anadrom fisk i vassdraget.” 
Med omsyn til kantsone-
bestemmelsen, så er området alt 
utfylt og kantsonen fjernet for 
mange år siden og dette er gjort i 
henhold til tidligere vedtatt 
reguleringsplan. Det er dermed 
heller ikke aktuelt med 
dispensasjon frå § 11 i 
vassressurslova i følge 
fylkesmannen.

Rådmannen viser til at utfylling i 
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hensyntar de protestene 
som er kommet inn når det 
gjelder denne saken vil vi 
anmode NVE om å 
behandle saken etter 
Vannressurslovens § 8.

vassdragsområder kan være 
vanskelige og er generelt noe en 
søker å unngå. Denne justeringen 
i utfyllingslinjen har både fordeler 
og ulemper jfr. denne og tidligere 
saksbehandling. Men i denne 
konkrete saken vurderer en at 
fordelene er betydelig større enn 
bakdelene. En viser her til bl.a. økt 
tilgjengelighet for allmennheten til 
elven ved at det etableres 
gangveg, marginale konsekvenser 
for miljø, ikke konsekvens for flom, 
er tilrettelegging for 
næringsvirksomhet m.m.  En viser 
her til at det er gjennomført 
flomvurderinger som konkluderer 
med at tiltaket i liten grad påvirker 
flom, vannstand, vannhastighet, 
erosjon m.m. Videre konkluderer 
Ambio  med at tiltaket ”vurderes 
derfor ikke å ha noen målbar 
innvirkning på forholdene for 
anadrom fisk i vassdraget.” NVE 
har foretatt en vurdering av om 
tiltaket faller inn under  
Vannressurslovens § 8 og har 
konkludert med at det ikke er av 
en slik karakter at det er 
nødvendig og rådmannen legger 
dette til grunn og sier seg enig
med dette..

5. Elveeigerlaget  Laget er negativ til at det 
godkjennes ytterligere
utfylling som vist i forslag 
til reguleringsendring. 

 Utbygger bør pålegges 
ikke å drive utfylling og 
annen graveaktivitet som 
kan forstyrre vassdraget i 
perioder hvor det pågår 
oppgang av fisk eller 
utgang av smolt.

N

J

Rådmannen har forståelse for at 
en i utgangspunktet skal være 
forsiktig med å fylle ut i vassdrag, 
men i dette tilfellet vurderer en at 
konsekvensene er små og viser til 
fagkyndige uttaler som dette 
bygger på fra Multiconsult og 
Ambio.
Rådmannen viser til den 
fagkyndige rapporten og legger til 
grunn at følgende bestemmelse 
legges inn for å ivareta bl.a. det 
som elveigerlaget kommer med:
”Utfyllingsarbeidet bør ikke gjøres i 
den viktigste 
oppvandringsperioden for laks og 
sjøaure (juni/juli-oktober). For ikke 
heller å påvirke smoltutgangen er 
det beste tidspunktet for arbeidet 
på våren før utløpet av april 
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måned.”
6. Terje Havsø mfl.  Utfyllingen vil ha virkning 

på våre rettigheter til fiske 
i vassdraget, som vil bli 
ytterligere redusert i 
forhold til gjeldende plan. 
Utfylling anses å kunne få 
negative konsekvenser for 
laks- og sjøøreretstammen 
som er i fin utvikling.

N Rådmannen viser generelt til at 
området i dag er et aktivt 
industriområde og tilgangen er 
således begrenset. Ved etablering 
av gang- og sykkelveg vil 
tilgangen til elven bedre betraktelig 
på denne siden. En vurderer ikke 
at den skisserte justeringen i 
fyllingskanten vil ha vesentlig 
betydning i forbindelse med 
muligheten for fiske. En viser her 
til den fagkyndige uttalen som bl.a. 
sier at det beslaglagte arealet er 
lite sett i forhold til det totale 
oppvekstarealet i elva, og er i 
tillegg et område som vurderes å 
være av liten verdi. Tiltaket 
vurderes ikke å ha målbar 
innvirkning på forholdene for 
anadrom fisk i vassdraget, noe 
som skulle tilsi at muligheten for 
fiske i liten grad blir påvirket i 
negativ retning. En tar ikke stilling 
til privatrettslige forhold.

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

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

Beliggenhet
Gjeldende reguleringsplan omfatter Eideånas utløp i Indre Vågen og begrenses av 
Jernbaneveien i øst og Lindøyveien i vest. Fra rundkjøringene der de to veiene møtes 
strekker planområdet seg ca. 500 meter sørover.

Allmennheten interesser og biologisk mangfold
Det er i tilknytning til planområdet og reguleringsplanene lagt inn flere element som vil være 
positive for allmennheten bruk og tilgang til området. Ikke minst vil opparbeiding av gang og 
sykkelveg langs sjøen, friområde og gangbru til Eiesiden bidra til å åpne området opp for 
allmennheten og gjøre det tilgjengelig. Området er ikke tilgjengelig for allmennheten slik det 
ligger i dag og rådmannen vurderer at planen vil bidra til økt tilgjengelighet på denne 
strekningen. Dette vurderes som utelukkende positivt sett i forhold til allmennheten. Videre er 
det i et byutviklingsperspektiv, viktig å få etablert aktivitet og tilbud på denne aksen for å 
trekke stasjonen og sentrum nærmere hverandre og gjøre slik at opplevelsen av avstand blir 
så kort som mulig.

Naturgitte forhold i gjeldende reguleringsplan
Området domineres av sjøområdet i Indre Vågen og Eideånas utløp som deler planområdet i 
2 omtrent like store deler med landareal. Eideånas utløp inneholder flere steinforebygninger, 
en mengde større og mindre enkeltsteiner og noe kantvegetasjon i form av busker og trær.  
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De ubebygde strandstrekningene på vestsiden inneholder noen private båtstøer, samt 
restene av et gammelt kvernhus. For øvrig bærer planområdet lite preg av natur og fremstår 
som utbygd.

Eksisterende bebyggelse i 
planområdet og tilgrensende
På østsiden av elven ligger en 
mineralvannfabrikkk/bryggeri, en 
byggevareforretning og en 
bensinstasjon. Rett sør for området 
ligger Perrongen. På vestsiden ligger 
Eger, lokalene til Dalane Tidende og 
mindre salgs- og håndverksbedrifter. Det 
er ikke boliger i planområdet.

Gjennomgang av planen

Området ligger i Indre Vågen og strekker seg langs Jernbanevegen fra Perrongen til krysset ved 
jernbanen, og tar også med seg sjøområdet og Eideåna på denne strekningen.

Planområdet er identisk med det vedtatte planområdet for Indre Vågen, og der endringene i 
hovedsak knytter seg til Berentsens virksomhet:

Konkret omfatter endringsforslaget i hovedsak følgende forhold:
- Byggelinje mot Jernbaneveien forskyves nærmere veien.
- Ny avkjørsel for tunge lastebiler syd i planområdet samt målsetting av frisiktsoner.
- Dagens avkjørsel reduseres til kun å omfatte personbiler.
- En mindre justering av utfyllingsgrensen mot sjøen for å komme forbi eksisterende 

bygg med lastebil frem til bl.a. trafo.
- Felles avkjørsel vist for Jernbaneveien 28 og 30 med tilhørende bestemmelse.
- Justering av bestemmelse hvor det åpnes opp for at Berntsen Brygghus kan benytte 

arealet til ulike typer arrangement i tilknytning til egen virksomhet 
- Gjennomgående gang og sykkelveg gjennom hele området i tilknytning til 

avkjørslene.
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Adkomst, parkering m.m.
Området har tilknytning til offentlig veg via en felles bilveg (Jernbanevegen), og to 

gangvegtraséer (langs 
Eideåna og langs 
Jernbanevegen). Forbindelse 
mellom de to gangveiene 
ligger lengst sør i 
planområdet.

Trafikksystem
Området er tilknyttet offentlig 
veg – Jernbaneveien som er 
en del av Fv. 44 og er 
hovedveg i Egersund sentrum.
Det er laget lengdesnitt i 
forhold til den nye avkjørselen 

i den sørlige delen av planområdet:

Endringene som er foreslått medfører at det reguleres inn en ny avkjørsel fra Jernbanevegen 
for å bedre tilkomsten til området for tunge lastebiler. En vurderer at denne vil ha et lavt 
antall bevegelser i løpet av et døgn, for eksempel er det bare gjennomsnittlig 7 lastebiler pr. 
dag og der en legger opp til å etablere dette i tråd med anbefalingene fra Statens Vegvesen. 
Det er lagt inn følgende bestemmelse som vil sikre Statens Vegvesen kontroll med dette; 
”Regulerte avkjørsler med Jernbanen med tilhørende funksjoner inkl. gang og sykkelveg skal 
utformes i tråd med planen og være godkjent av Statens Vegvesen.”

Denne nye avkjørselen vil sikre at bedriften kan få utnyttet næringsarealet på en mest mulig 
effektiv måte og dermed kunne utvikle seg. Tomten er relativ trang og en vurderer det som 
svært viktig at en får til en slik endring i arronderingen av tomten. 

Jernbaneveien (Fv 44) er en tungt trafikkert hovedveg i Egersund særlig i tilknytning til start 
og slutt på arbeidsdagen. Det er derfor viktig at de tiltakene som skal i minst mulig grad 
bidrar til å vanskeliggjøre trafikkavviklingen på strekningen. En har derfor gjennom planen 
søkt å videreføre dagens trafikk og kjøremønster i tilknytning til de eksisterende avkjørslene 
herunder vist felles adkomst for jernbaneveien 28 og 30 der denne er i dag. Det er ikke lagt 
opp til at andre enn Jernbaneveien 28 og 30 skal benytte denne avkjørselen jfr. egen 
bestemmelse; ”Felles avkjørsel er felles for Jernbaneveien 28 og 30.”.  Rådmannen vurderer 
at det er i alles interesse at disse avkjørslene blir lett oppfattlige og trafikksikre jfr. 
Jernbaneveiens sentrale og viktige betydning i forhold til trafikkavvikling inn og ut av byen..

I dette tilfellet vil en bl.a. kun få svinge til høyre i krysset og må kjøre ned til rundkjøringen 
ved Perrongen for å svinge oppover igjen. Rådmannen er av den klare oppfatningen at 
dersom en skal åpne opp for endringer på denne strekningen, vil det utifra klare og entydige 
prioriteringer. Det vil kun være i tilknytning til eksisterende næringsdrift på denne siden av 
vegen. En vil ikke kunne åpne opp for ytterligere økning i trafikken i tilknytning til noen av de 
andre avkjørslene på den andre siden, da dette vil medføre krav om rundkjøringer. I dette 
tilfellet prioriteres næringsaktiviteten.

Eksisterende avkjørsel som i dag er hovedadkomst til bl.a. de nedre delene av fabrikken og 
butikken degraderes til en utkjøring for personbiltrafikk fra butikken samt ev. vareleveranser.
Dette vil gjøre at en får en bedre differensiering av trafikken, der biltrafikken i all hovedsak vil 

Side 221 av 521



skje i tilknytning til butikkens åpningstid.  På denne måten vil en også bedre skille transport til 
og fra fabrikken. Samlet gjelder dette et snitt på om lag 7 lastebiler/trailere.

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 Grønn

Når det gjelder trafikksikkerhet viser en til at en viderefører gang og sykkelvegen langs elven 
samt det fremdeles skal være gang og sykkelveg langs Jernbaneveien som i gjeldende plan.  
Den nye sørlige avkjørselen er også vist slik at eksisterende gang og sykkelveg er 
gjennomgående og dermed vil trafikk til- og fra avkjørselen ha vikeplikt for brukere av gang 
og sykkelvegen. 

En vurderer ikke at planen vil bidra til å svekke trafikksikkerheten på strekningen og 
begrunner dette bl.a. med at en får en bedre differensiering av trafikken og der en får 
separert bedriftsintern transport og brukere av bl.a. butikken. En viser til at Statens vegvesen 
skal godkjenne det som gjelder bl.a. gang og sykkelvegen jfr. rekkefølgekrav. 

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

Ikke kjent med spesielle forhold, området skal tilknyttes kommunalt vann og avløpsnett.

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

Ikke kjent med spesielle forhold.

Avfallshåndtering

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling X 1 1 Grønn

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

Barn og unge og friluftsinteresser
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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

Planen slik den frem kommer vil så langt en vurderer det ikke ha spesielle negative 
konsekvenser for barn og unge. Det er ikke foreslått eget lekeområde innen området, men 
det er som i gjeldende plan vist et friområde ved elven mellom Berentsen og Perrongen. 
Gang- og sykkelveg bidrar til trafikksikker forbindelse fobi området i fine omgivelser ned mot 
elva. 

Prinsippskissen viser hvordan gang og sykkelvegen 
langs deler av elven vil kunne bli utformet.

Det er tidligere bemerket at reguleringsplanen i stor 
grad har ivaretatt behov for trafikksikringstiltak med 
den foreslåtte gang- og sykkelvei. Videre er det blitt 
påpekt at det er viktig å ivareta grøntarealet i planen. 
I senere år er spesielt i sentrumsområdet i høy grad 
blitt fortettet av boliger og andre bygg. De områdene 

som er regulert til grøntareal i eksisterende reguleringsplan opprettholdes, noe som er 
nødvendig for å kunne gjennomføre planene med gang- og sykkelveiene. Det vil være svært 
positivt for byen og innbyggerne å få opparbeidet friområdet og gang og sykkelvegen samt 
gangbru til Eie.  

Videre vil båtplassene som er regulert inn i gjeldende reguleringsplan videreføres uendret. 

Tilgjengelighet

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

Tiltakshaver vurderer at det er lett adkomst til området både for gående og kjørende. Ved 
opparbeidelse av gangveg og friområde vil disse også kunne gjøres tilgjengelig og være et 
viktig tilskudd til turområder som alle vil kunne bruke. Det er viktig og positivt å ha 
sentrumsnære og tilgjengelig turveier som er tilrettelagt for alle. 

Andre forhold i planen vil bli ivaretatt av TEK. Felles brukerutvalg har ikke merknader til 
planen.

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.
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Reguleringsbestemmelsene ivaretar dette jfr at det står; ”Arbeidslokaler som utsettes for 
vegtrafikkstøy som overskrider de laveste grenseverdiene i Miljøverndepartementets 
retningslinjer gitt i retningslinjer om støy i arealplanlegging T-1442, skal støybeskyttes ved 
hjelp av skjerming, ytterveggisolering, planløsning og lignende. Innendørs støynivå skal 
tilfredsstille de laveste grenseverdiene i Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442.
Støy fra industri reguleres etter Forurensningsloven.”

En er ikke gjort kjent med at aktiviteten ved bedriften vil generere spesiell støy. 

§28-1 i PBL herunder flom

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Elveflom/stormflo/høy 

vannstand/bølgeslag

x 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 

og 
bestemmelser.

Det er gjort vurdering av tiltakshaver og der denne opplyser at byggeområdene i planen ikke 
vil bli berørt av flom jfr. at flomsonekartet fra NVE viser at elva v. 200 års flom, kan stige 1,1 
m i dette området. Når det gjelder nivåstigning i forhold til fremtidig havvannstand vurderes 
særlig de nedre delene å kunne være utsatt, og en viser til at en i bestemmelsene har lagt 
inn følgende vilkår som en vurderer ivaretar dette på en tilfredsstillende måte: ”Før det blir 
gitt byggetillatelse skal sikker høyde i forhold til fremtidig vannstand (flom/økning i 
havvannstand) fremlegges av fagkyndig.”

Videre reguleres inn en mindre justering av utfylling i elven for å muliggjøre passering av 
eksisterende bygg med lastebil. En viser til at Multiconsult har utarbeidet en fagkyndig 
rapport datert 04.12.2010 revidert 13.12.2010 i forhold til konsekvens av denne der en 
konkluderer følgende: 
”Den nye reguleringsplan har veldig lite betydning i forhold til vannstanden i sjøen. Den nye
utformingen påvirker veldig lite flommen i området.”

Videre er det i epost datert 07.12 fra Multiconsult videre presisert følgende i forhold til om 
konklusjonen i rapporten gjelder eiendommer på begge sider av elven:
”Modellen er bygget slik at beregnet vannhøyder gjelder hele tverrprofil, det  vil si at vannstand er 
beregnet som uavhengig av hvor i en bestemt tverrprofil en finner seg. Dette betyr i praksis at 
konklusjonene gjelder  begge sider av elven, dvs både elvebredden  langs Berentsen og 
elvebredden på motsatt side.“

Når det gjelder utfylling vil denne måtte 
godkjennes av forurensningsmyndigheten 
jfr. at det i bestemmelse står følgende:
”Utfylling kan ikke utføres før tiltaket etter 
særskilt søknad er godkjent av 
forurensingsmyndigheten etter 
forurensningsloven.” Det er fylkesmannen 
som er forurensningsmyndighet i denne 
type saker.

Det er utarbeidet flere tverrprofiler og en 
har vist tverrprofil 1 som eksempel. Endring 
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i vannhøyder (moh) for en flom med gjenntaksintervall på 200 år er liten. Rapporten fra 
Multiconsult konkluderer med at ”den nye reguleringsplanen har veldig liten betydning i 
forhold til vannstand i sjøen. Den nye utformingen påvirker veldig lite flommen i området.”

Multiconsult har etter dialog med NVE levert inn en revidert fagkyndig rapport der bl.a. 
følgende er justert:
 Beskrivelse av endringer i elvegeometrien samt tverrsnitt detaljer og sammenlikning: 

ligger i punkt 2.1 og 2.3-2.5 i rapport. Vedlegg 3.1 er også endret slik at ”chainage” brukt i 
modell også er vist der. Samtidig er denne informasjon også lagt inn i rapport i tabell

 Gammel/ny reguleringsplan i forhold til dagens situasjon: se punkt 1 innledning som er nå 
mer nøyaktig angående dette

 Vurdering av erosjonsfare: se punkt 1.1 angående antatt utfylling profil samt punkt 3.2
 Vannlinjer: kurver lagt inn under punkt 3.1
 Nedstrøms grensebetingelser: egen dedikert punkt 1.5
 Kalibrering: egen dedikert punkt 1.4
 Planlagt brua: egen dedikert punkt 2.2
 Vannhastigheter: se punkt 3.2

NVE har i epost datert 14.12.2010 ingen merknader til den fremlagte rapporten. Denne er 
lagt ved saken.

Bedriften er et bryggeri og driver også med produksjon og oppbevaring av alkoholholdige 
drikker. En vurderer at når det gjelder oppbevaring, produksjon og lagring vil dette ivaretas 
gjennom gjeldende regelverk og bedriften har tilvirkningstillatelse for dette.  Endringer utover 
dette må behandles på vanlig måte samt fagkyndig rapport fremlegges.

Det er ved tidligere regulering gjennomført sedimentundersøkelser av Rogalandsforskning 
der det konkluderes at nivåene i sedimentprøvene var gjennomgående lave for alle de 
analyserte parametrene. 

En er ikke kjent med andre forhold.

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.

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.

Vær og vind
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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 utover det som fremkommer i fagkyndige rapporter jfr flom. 

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.

Kulturminner på land og i sjø

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 i gjeldende reguleringsplan vist et større område for kulturminner i elven. Dette 
videreføres som i gjeldende reguleringsplan og vil ikke bli berørt av reguleringsendringen. En 
er ikke kjent med andre kulturminner på land og viser til at det i all hovedsak allerede er et 
opparbeidet område. Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i 
planforslaget.

Sjø og vassdrag

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

100 – meters beltet fra sjø/50-m 

beltet fra sjø og vassdrag

X 1 1 Grønn

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder/restriksjonsområder

X 1 1 Grønn

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget og viser til
fagkyndige rapporter.

Naturverdier og rødlistart

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sårbar flora/inngrepsfrie områder X 1 1 Grønn Eikeskog.

Sårbar fauna/fisk/leveområde for 

rødlistart

X 1 1 Grønn

Når det gjelder biologisk mangfold, viser en til at dette er en del av Egersund sentrum og er 
allerede bymessig utbygd. I forhold til temakart Rogaland er det ikke vist spesielle forhold 
knyttet til temaet biologisk mangfold som berøres av utfyllingen. Den foreslått justeringen av 
utfyllingslinjen er begrenset og vurderes å ikke ha målbar virkning jfr. fagkyndig uttale.
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Planen slik den er utformet vil slik rådmannen vurderer det i liten grad berøre 
fiskeinteressene i elven. En viser her til fagkyndig uttale fra Ambio som konkluderer med 
følgende; 
” Tiltaket vil dermed heller ikke medføre noen vesentlige forandringer for 
oppvandringsforholdene for fisk. Det beslaglagte arealet er lite sett i forhold til det totale 
oppvekstarealet i elva, og er i tillegg et område som vurderes å være av liten verdi. Tiltaket 
vurderes derfor ikke å ha noen målbar innvirkning på forholdene for anadrom fisk i 
vassdraget.” 

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.

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

En vurderer ikke at planen vil ha spesielle negative konsekvenser for friluftsliv. Dette er i dag 
et aktivt industriområde og en vil gjennom planen tilrettelegge for en bedre tilgjengelighet til 
elven ved at det kan etableres gang- og sykkelveg. 
Samlet vurderer en at tiltaket har liten effekt i forhold til biologisk mangfold, men meget stor 
og positiv effekt i forhold til allmennhetens tilgang til elvebredden og strandsonen.

Estetikk i planleggingen

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

Området vil når det er ferdig opparbeidet med friområde, turveger, gangbru, kulturelt 
bevaringsområde samt ny bebyggelse bidra til å heveområdets estetiske kvaliteter vesentlig. 

Ikke minst vil det være positivt at en får opparbeidet friområdet og aktivisert dette, samt at 
gang og sykkelvegen vil kunne fungere som en del av en fremtidig havnepromenade der 
gangbruen over elva vil bidra til å knytet Eie-siden tettere sentrum.

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 
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og 
bestemmelser.

Ikke kjent med spesielle forhold.

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, dette er et område som allerede er utfylt og der 
kantvegetasjon er fjernet for mange år siden. Det fremstår i dag som et aktivt industriområde.

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.

Ikke kjent med spesielle forhold.

VURDERING OM PLANEN HAR VESENTLIG KONSEKVENS FOR MILJØ OG SAMFUNN
/ UTBYGGINGSAVTALE

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vesentlige konsekvenser for miljø og 
samfunn

X 1 1 Grønn

Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. Dette gjelder også ved en omdisponering av arealer i strid med 
kommuneplanen.  Rådmannen vurderer at den foreslåtte reguleringsplanen holder i 
hovedsak innforbi rammene i kommuneplanen jfr. byggeområder. 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 
medfører ikke behov for konsekvensutredning jfr. § 4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger”.

Konsekvenser for kommunen
Ingen kjente. 
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Konklusjon og oppsummering
Rådmannen vurderer det som viktig og udelt positivt for byen at det blir gitt rom for videre 
utvikling av Berentsens Brygghus og at denne bedriften får trygge rammevilkår for videre drift 
og ekspansjon. Dette er en bedrift som bidrar positivt til å sette Egersund på kartet.

Det er ikke fremkommet merknader som er av en slik karakter at de medfører store endringer 
i planen slik rådmannen vurderer det. En viser til at den fagkyndige rapporten knyttet til flom 
og anadrome fiskearter m.m. entydig konkluderer med at utfyllingen ikke vil ha 
konsekvenser.

Ut fra en samlet vurdering av de innsendte merknadene vil rådmannen gå inn for at den 
fremlagte planen med kart og bestemmelser blir vedtatt i tråd med fremlegg til vedtak. 

En har hatt et godt samarbeid med tiltakshaver og en vurderer det slik at de viktigste 
problemstillingene har funnet sin avklaring gjennom planprosessen. 

Planen er tilfredsstillende gjennomarbeidet og en vil med de justeringene som er foreslått få 
en plan som fremstår som entydig og klar og som vil gi et godt utgangspunkt for utbygging. 

En vil særlig berømme Statens Vegvesen for at de på en konstruktiv måte har funnet en 
løsning som er akseptabel både for bedriften og trafikkavviklingen på Jernbaneveien. 

Aksen Egersund stasjon og sentrum er det første en møter når en kommer til Egersund og 
rådmannen vurderer det som viktig for opplevelsen av byen at det skjer en positiv utvikling 
langs denne aksen herunder at friområde og gangveg langs elven blir opparbeidet. Ikke 
minst er det viktig at strekningen fylles med aktivitet som gjør den attraktivt og spennende å 
gå strekningen, og at avstanden mellom stasjonen og sentrum oppleves som så kort som 
mulig. 

Økonomiske konsekvenser:
Ingen kjente pga. denne reguleringsplanen.
Driftsmessige forhold Inneværende 

år
Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Forslag til reguleringsendring for Indre Vågen med kart datert og bestemmelser datert blir 
vedtatt med følgende endringer i:

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

~ o ~
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Dok.nr Tittel på vedlegg
198601 Innsigelse/protest på forslag til reguleringsplan Indre Vågen - Eieåna, sak 094/10
201319 Innsigelser/protest på forslag til reguleringsplan Indre Vågen - Eieåna - sak 94/10
201320 NOTAT - konsekvenser for fisk.pdf

163777
Vedtatt bestemmelser - reguleringsendring Indre Vågen - Eieåna - byggelinje, ny 
avkjørsel, utfyllingsgrense

201739
Uttalelse til reguleringsendring Indre Vågen - Eieåna - byggelinje, ny utfyllingsgrense 
m.m,

201503
Innsigelse til reguleringsendring Indre Vågen - Eieåna - byggelinje, ny avkjørsel, 
utfyllingsgrense

202066
Utfylling i nedre del av Hellelandsvassdraget (Eieåna), vurdering etter laks- og 
innlandsfiskeloven

150219 Konsekvensvurdering ny reguleringsplan Indre Vågen ENDELIG med vedlegg.pdf

202116
Uttalelse til ny 2. gangsbehandling Indre Vågen - Eideåna - justering av utfyllingslinje 
- konsekvens for fisk - vurdering §8 Vannressursloven

150040 1626 Reguleringsplan Indre Vågen 141210.pdf
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Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 14.06.2010 Kristiansen & Selmer-Olsen
Melding om reguleringsendring Indre Vågen - Eieåna - byggelinje, 
ny avkjørsel, utfyllingsgrense

2 U 17.06.2010 Kristiansen & Selmer-Olsen
Melding om reguleringsendring Indre Vågen - Eieåna - byggelinje, 
ny avkjørsel, utfyllingsgrense

3 X 21.06.2010 Kristiansen & Selmer-Olsen
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. reguleringsendring 
Indre Vågen - Eieåna - byggelinje, ny avkjørsel, utfyllingsgrense

4 I 09.07.2010 Rogaland fylkeskommune Uttalelse til reguleringsendring Indre Vågen - Eieåna

5 I 20.07.2010 Statens vegvesen
Melding om at reguleringsarbeid påbegynnes - Indre Vågen, sydlig 
del

6 I 16.09.2010 Kristiansen & Selmer-Olsen AS Forslag til reguleringsendring for Indre Vågen, sydlig del
9 I 06.10.2010 Kristiansen & Selmer-Olsen AS Reguleringsplankart 06.10.10
8 I 06.10.2010 Kristiansen & Selmer-Olsen AS Kart - endret avkjøring og profil

10 U 11.10.2010

AAKRE TORBJØRN; 
WIEDSWANG HARALD; 
VANGLO SOLVEIG ANNE; 
TANDREVOLD JAN 
KORNELIUS; 
STATENS VEGVESEN REGION 
VEST; 
SEGLEM KNUT; 
PETTERSEN HELGA I EIE; 
NORGES STATSBANER AS; 
LARSEN RANDI VIVIAN; 
KVADSHEIM HARALD; 
KLUNGLAND ASLE LARS; 
Hafsøgården AS; 
HAFSØ INGRID CORNELIA; 
EIGERSUND KOMMUNE; 
EIE ASTRID BJØRG; 
EIE ARVID; 
EGER SHOPPING AS; 
BERENTSENS BRYGGHUS AS

Varsel/informasjon om befaring

11 I 19.10.2010 Kristiansen & Selmer-Olsen
Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan Indre Vågen -
Eieåna

13 I 27.10.2010 Kristiansen & Selmer-Olsen AS Revidert plankart Indre Vågen
15 I 27.10.2010 Kristiansen & Selmer-Olsen Planområde - reguleringsplan Indre Vågen

17 U 28.10.2010

BERENTSENS BRYGGHUS AS; 
EGER SHOPPING AS; 
EIE ARVID; 
EIE ASTRID BJØRG; 
HAFSØ INGRID CORNELIA; 
Hafsøgården AS; 
KLUNGLAND ASLE LARS; 
KVADSHEIM HARALD; 
LARSEN RANDI VIVIAN; 
NORGES STATSBANER AS; 
PETTERSEN HELGA I EIE; 
SEGLEM KNUT; 
STATENS VEGVESEN REGION 
VEST; 
TANDREVOLD JAN 
KORNELIUS; 
VANGLO SOLVEIG ANNE; 
WIEDSWANG HARALD; 
AAKRE TORBJØRN; 
Kristiansen & Selmer-Olsen AS

Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring Indre Vågen -
Eieåna - byggelinje, ny avkjørsel, justert utfyllingsgrense

12 U 28.10.2010

STATENS VEGVESEN REGION 
VEST; 
NORGES STATSBANER AS; 
BR-representanten Åshild 
Slettebø; 
Felles Brukerutvalg i Eigersund 
kommune; 
ROM Eiendom; 

Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring Indre Vågen -
Eieåna - byggelinje, ny avkjørsel, justert utfyllingsgrense
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Norges vassdrags- og 
energidirektorat; 
Mattilsynet; 
Eigersund Fiskarlag; 
Eigersund politistasjon; 
Dalane Energi IKS; 
Regionantikvar for Dalane v/ Knut 
Kluge; 
Fiskeridirektoratet; 
Kystverket; 
Eigersund havnevesen; 
Bjarne Rosenblad; 
Roger Tengsareid; 
Helge Waage; 
Rogaland fylkeskommune; 
Fylkesmannen i Rogaland; 
Statens vegvesen

20 I 23.11.2010 Statens vegvesen
Høringsuttalelse - reguleringsendring Indre Vågen - Eieåna -
byggelinje, ny avkjørsel, utfyllingsgrense

19 I 02.12.2010 Hafsøgården A/S
Merknad vedrørende reguleringsendringer Indre Vågen - Eieåna 
mm.

22 U 06.12.2010

mfl Ida.Andreassen@rogfk.no; 
Sageidet Morten; 
Fjogstad Jan Geir; 
Jerstad Svein Arne

Oversending av fagkyndig rapport

21 U 06.12.2010 32 mottakere...
Reguleringsendring Indre Vågen - Eieåna - byggelinje, ny avkjørsel, 
utfyllingsgrense - fagkyndig rapport

23 I 06.12.2010 leif.arne.hellvik@multiconsult.no, Konsekvensvurdering av utfylling i kontrollert og godkjent versjon

24 U 07.12.2010 37 mottakere...
Reguleringsendring Indre Vågen - Eieåna - byggelinje, ny avkjørsel, 
utfyllingsgrense - ettersending av fagkyndig rapport og utsatt 
høringsfrist

25 I 07.12.2010 leif.arne.hellvik@multiconsult.no,
Presisering av flomvurdering Indre Vågen - konsekvenser er vurdert 
for begge sider av elven

Parter i saken:

Nye opplysninger i saken

Saksutredning:

Vurdering:

Innstilling til vedtak:

            
Arnfinn Emil Havsø Vågsgaten 22 4370 EGERSUND

N BERENTSENS 
BRYGGHUS AS

Postboks 53 4379 EGERSUND
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N EGER SHOPPING AS Postboks 4055,c/o 
Merkur 
Eiendomsforvaltning

7726 STEINKJER

Egersund og Helleland 
elveeigerlag

co/ Ståle svalestad 4376 HELLELAND

N EIE ARVID EIDEVEIEN 20 4370 EGERSUND
N EIE ASTRID BJØRG EIDEVEIEN 19 4370 EGERSUND
N EIGERSUND 

KOMMUNE
Postboks 580 4379 EGERSUND

N HAFSØ INGRID 
CORNELIA

HAFSØYVEIEN 76 4370 EGERSUND

N Hafsøgården AS Raunveien 1 4370 EGERSUND
N KLUNGLAND ASLE 

LARS
SIRDALSVEIEN 720 4376 HELLELAND

N KVADSHEIM HARALD LINDØYVEIEN 35 4370 EGERSUND
N LARSEN RANDI 

VIVIAN
HAMMERS GATE 1 B 4370 EGERSUND

N NORGES 
STATSBANER AS

Prinsens gate 7-9 152

N PETTERSEN HELGA I 
EIE

ÅSANEVEIEN 9 4370 EGERSUND

Rettighetshavere 
Hafsøy

v/ Terje Havsø 4370 EGERSUND

N SEGLEM KNUT KRÅKEFJELLVEIEN 
32

4370 EGERSUND

N STATENS VEGVESEN 
REGION VEST

Askedalen 4 6863 LEIKANGER

N TANDREVOLD JAN 
KORNELIUS

VÅGSGATEN 27 4370 EGERSUND

N VANGLO SOLVEIG 
ANNE

LINDØYVEIEN 33 4370 EGERSUND

N WIEDSWANG 
HARALD

POSTBOKS 505 4379 EGERSUND

N AAKRE TORBJØRN JERNBANEVEIEN 19 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 16.02.2012
Arkiv: :GBR-5/7, FA-V65
Arkivsaksnr.:
12/362
Journalpostløpenr.:
12/5562

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
042/12 Planteknisk utvalg 13.03.2012

Søknad om fritak fra driveplikten -  gnr. 5 bnr. 7 - Arthur 
Myklebust, Randi Lura og Bjarne Myklebust
  

Sammendrag:

Arthur Myklebust, Randi Lura og Bjarne Myklebust søker 18.01.2012 om fritak fra 
driveplikten på gnr./bnr. 5/7  i Eigersund. De ønsker fritak fra driveplikten i 5 år. Det skal 
inngås en leieavtale som skal gjelde i 5 år.   

Saksgang:
Saken avgjøres av Planteknisk utvalg. 

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg gir etter jordlovens §8 Arthur Myklebust, Randi Lura og Bjarne Myklebust 
fritak fra driveplikten på gnr./bnr. 5/7 i Eigersund i 5 år fra 18.01.2012 til og med 18.01.2017. 
Det settes som betingelse at jordbruksarealet på gnr./bnr. 5/7 blir leid bort i denne perioden 
til et bruk i nærområdet. Avtalen må være skriftlig. 

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Arthur Myklebust, Randi Lura og Bjarne Myklebust søker 18.01.2012 om fritak fra 
driveplikten på gnr./bnr. 5/7  i Eigersund. De ønsker fritak fra driveplikten i 5 år. Det skal 
inngås en leieavtale som skal gjelde i 5 år.   

Eiendommen gnr./bnr. 5/7 ligger på Mykebust. Gården har ca. 13,1 dekar fulldyrket jord, ca. 
1,7 dekar med innmarksbeite og ca. 2 dekar med utmark, totalt 16,8 dekar.    
Drift på bruket er bortleie.  

Gården var tidligere eid av Johannes Myklebust og Arthur Myklebust med en ideell ½- del 
hver.  Etter Johannes Myklebust sin død overtok Arthur Myklebust, Randi Lura og Bjarne 
Myklebust en 1/6-del hver av eiendommen 06.07.2010. 

Saksbehandlers vurderinger:
Stortinget har vedtatt varig driveplikt for alle som eier eiendom med jordbruksareal.
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Driveplikten er nå flyttet fra odelsloven og konsesjonsloven til den tidligere
vannhevdsparagrafen i jordloven § 8. De nye reglene trådte i kraft 1. juli 2009.

Departementet understreker at driveplikten er en aktivitetsplikt som understreker eierens
forvalteransvar. Målet er at jordbruksarealene blir drevet aktivt og på en forsvarlig måte.

Jordbruksarealene skal drives kontinuerlig, også etter at boplikten er oppfylt. Driveplikten 
gjelder uavhengig av når eiendommen er overtatt, eller om eieren tidligere har oppfylt 
driveplikten etter odelsloven eller konsesjonsloven.

Jordbruksareal: Begrepet jordbruksareal omfatter fulldyrka jord, overflatedyrka jord og 
innmarksbeite. Driveplikten er ikke knyttet til noe vilkår om lønnsom drift og heller ikke til 
størrelsen på arealet. Det er derfor driveplikt på både store og små eiendommer. Ved 
overtakelse av en eiendom har eieren en frist på ett år til å bestemme om han skal drive 
eiendommen selv, eller om arealet skal leies bort. Det stilles ikke krav til driftsform. I et 
sameie der en landbrukseiendom eies av flere personer, har alle eierne driveplikt.

Drivepliktens innhold når eieren driver jorda selv: Eiere som velger å oppfylle
driveplikten personlig, må stå faktisk og økonomisk ansvarlig for driften. Han/hun trenger ikke 
nødvendigvis å utføre arbeidet selv, og han har anledning til å drive ved hjelp av ansatte. 
Driveplikten kan oppfylles ved å gå i samdrift med andre bønder. Dette gjelder selv om du er 
et passivt medlem i samdrifta.

Drivepliktens innhold når eieren velger å leie bort jordbruksarealet: Det er viktig å merke seg 
at jordbruksarealet må leies bort som tilleggsjord til annen landbrukseiendom. Gården kan 
ikke lenger forpaktes eller leies bort som en selvstendig eiendom. Dersom en eier ønsker 
det, må han søke fritak fra driveplikten.  

Skriftlig avtale: Det må inngås en skriftlig avtale, som må gjelde for minst 10 år om
gangen. Inngåtte leieavtaler, selv om de gjelder for mindre enn 10 år, kan nyttes fram til de 
utløper. Muntlige avtaler er også gyldige. Når gjeldende avtaler utløper, må eieren inngå 10-
årige avtaler. Avtalen må føre til driftsmessig gode løsninger. Det er viktig å merke seg at 
eieren ikke har adgang til å si opp avtalen i 10-årsperioden. Men avtalen kan heves dersom 
forpakteren misligholder avtalen. Avtalen skal sendes til kommunen, som skal kontrollere om 
vilkårene for bortleie er oppfylt. Det er ikke et krav at hele jordbruksarealet må leies bort. 
Eieren kan velge å drive deler av eiendommen selv, og jordbruksarealet kan leies bort som 
tilleggsjord til flere eiendommer.

Muligheter for å søke om fritak fra driveplikten: Kommunen kan gi fritak fra driveplikten, enten 
varig fritak eller for en viss tid. Men eieren må i utgangspunktet regne med at 
jordbruksarealet må drives enten av han selv eller andre. Myndighetene vil være tilbakeholde 
med å la jord ligge brakk. Det vil være anledning til lempe på vilkårene i avtalen om bortleie 
av jordbruksarealet. For eksempel kan kommunen godta en kortere leieavtale enn 10 år. En 
løsning vil være å gi fritak på vilkår. Dersom det er manglende vilje hos eieren til å leie bort 
jordbruksarealet, bør kommunen vurdere om det er grunnlag for å avslå søknaden om fritak 
fra driveplikten. Dersom en eier får avslag på søknaden, kan han likevel velge å drive 
eiendommen, slik at han får beholde eiendommen.

Søknaden om å leie bort jordbruksarealet for 5 år er i realiteten en søknad om fritak fra 
driveplikten etter dagens regelverk.  

Rådmannen viser til de nye drivepliktreglene i jordlova § 8 og departementets rundskriv om 
driveplikten. Departementet understreker eierens forvalteransvar og at han eller hun må 
sørge for å drive eiendommen selv på en forsvarlig måte eller leie den bort til andre 
eiendommer i minst 10 år.
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En har forståelse for at Arthur Myklebust, Randi Lura og Bjarne Myklebust ønsker fritak fra 
driveplikten på grunn av alder og at det kan være aktuelt med generasjonsskifte på gården 
om noen år.  De ønsker å leie ut jordbruksarealet på gården for 5 år. 

Rådmannen mener at det viktigste vil være at jordbruksarealene blir drevet på en forsvarlig 
måte, men leietiden trenger ikke nødvendigvis være 10 år, slik loven krever. Det bør derfor 
være mulig å søke fritak fra kravet om 10 års leiekontrakter i visse tilfeller.

Rådmannen vil henstille til planteknisk utvalg om å anbefale at det gis tillatelse til fritak fra 
driveplikten i 5 år fra 18.01.2012 til og med 18.01.2017 med vilkår om at jordbruksarealet 
leies vekk i denne perioden til et bruk i nærområdet.   

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

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

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg avslår etter jordlovens §8 søknad fra Tordis Øgreid om fritak fra 
driveplikten på gnr./bnr. 81/4 og 7 i Eigersund. Dette med følgende begrunnelse: 
********************.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
212957 Dispensasjonssøknad om leieavtale mindre enn 10 år  gnr. 5 bnr. 7
212949 Søknad om dispensasjon av leieavtale  gnr. 5 bnr. 7
215520 Gårdskart  gnr. 5 bnr. 7

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 18.01.2012 Wenche Sandqvist
Søknad om dispensasjon av leieavtale  gnr. 5 
bnr. 7

2 I 02.02.2012 Wenche Sandqvist
Dispensasjonssøknad om leieavtale mindre enn 
10 år  gnr. 5 bnr. 7

4 X 16.02.2012 Gårdskart  gnr. 5 bnr. 7
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Parter i saken:
            

Bjarne Myklebust Konvallveien 10 4645 NODELAND
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________________________________________________________________ 

Fra:  Wenche Sandqvist 

Sendt: 02.02.2012 
Til:  Marit Rødland Egeland (marit.roedland.egeland@eigersund.kommune.no) 
Kopi: 
Emne: Disp. søknad om leieavtale mindre enn 10 år 
________________________________________________________________ 

 Hei!

Viser til søknad sendt 18.01.2012 om leieavtale mindre enn 10 år  - for Gnr. 5 Bnr. 7 i  Eigersund 
kommune.

Kan du si noen om saksbehandlingstiden i forhold til denne dispensasjonssøknaden?

Dersom det er behov for en adresse for et evnt. Skriftlig svar kan dette sendes til:

Bjarne Myklebust

Konvallveien 10

4645 Nodeland.

Dersom det er behov for mer informasjon, vennligst ta kontakt.

Deres positive svar imøtesees.

Mvh

Wenche Sandqvist  (datter til Bjarne Myklebust)
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Med vennlig hilsen

Wenche Sandqvist, rådgiver

Oppvekstdirektørens stab

Sentralbord: 38 07 52 00

Direkte: 38 07 27 28

Mobil: 92 83 60 75
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________________________________________________________________ 

Fra:  Wenche Sandqvist 
Sendt: 18.01.2012 
Til:  Marit Rødland Egeland 
Kopi: 

Emne: Søknad om dispensasjon av leieavtale 
________________________________________________________________ 

 Hei!

Søknad om leieavtale mindre enn 10 år -  for Gnr. 5 Bnr. 7 i Eigersund kommune

Vi søker herved om dispensasjon fra kravet om en leieavtale på 10 år.

Vi er 3 eiere av gården, og alle er i en høy alder.  Det vil si at vi er født i 1935, 1932 og 1928.  På 
grunn av vår høye alder ønsker vi at dette skal være et kriterie for å få innvilget en kortere 
leieperiode.
Vi søker derfor om at vi kan inngå en leieavtale som skal gjelde for 5 år.

Vi håper på en positiv behandling av søknaden.

Med vennlig hilsen

Arthur M. R. Myklebust,
Randi Lura,
Bjarne K. Myklebust
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 16.02.2012
Arkiv: :GBR-2/34, FA-
V62, TI-&18
Arkivsaksnr.:
12/261
Journalpostløpenr.:
12/5530

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
043/12 Planteknisk utvalg 13.03.2012

Søknad om konsesjon til erverv av gnr. 2 bnr. 34 - Frode og 
Ragnhild Teigen
  

Sammendrag:
Frode og Ragnhild Teigen søker om konsesjon for overtakelse av gnr./bnr. 2/34 (Midbrød)  i 
Eigersund. Selger er Egersund regnskap as. 

Saksgang:
Saken avgjøres av Planteknisk utvalg.  

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Frode og Ragnhild 
Teigen konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 2/34 i Eigersund til en avtalt pris av kroner 
1.641.827,50. 

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Frode og Ragnhild Teigen søker om konsesjon for overtakelse av gnr./bnr. 2/34 i Eigersund. 
Selger er Egersund regnskap as. 

Gnr./bnr. 2/34 består av to ubebygde parseller på henholdsvis 228,2 m2 og 7224,5 m2 .  
Arealet  består hovedsakelig av fjell og litt myr.  Parsellen på 228,2 m2 ligger i et 
boligområde. Parsellen på  7224,5 m2 ligger i et LNF område.   Området nyttes ikke til 
landbruk.

Eiendommen nyttes til båtplasser i dag, og skal nyttes til dette også framover.
Det er 2 båtfester på eiendommen gnr./bnr. 2/34. 

Saksbehandlers vurderinger:
Kjøpet av gnr./bnr. 2/34 må konsesjonsbehandles fordi deler av gnr./bnr. 2/34 ligger i et LNF-
område. 
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Utredningen av saken må i utgangspunktet ha som mål å avklare om konsesjonssøkers 
formål med ervervet gir de mest gagnlige eier- og bruksforhold for samfunnet og at en 
oppnår et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer. 

Eiendommen skal nyttes til båtplasser.    

I utgangspunktet er det slik at eiendommer som ligger i et LNF-område skal nyttes i tråd med 
dette formål, dvs. til landbruk, natur og friluftsliv. Eiendommen gnr./bnr. 2/34 skal ikke nyttes 
til landbruk, men vil ellers nyttes i tråd med formålet natur og friluftsliv.  

Eiendommen kan ikke nyttes på en god måte til landbruk.  Eiendommen består hovedsakelig 
av fjell. Derfor har heller ikke naboer fått melding om omsøkte konsesjonssak fra 
landbrukskontoret.  En kan ikke se noen landbruksmessig gevinst at  eiendommen legges 
som tilleggsjord til et nabobruk. 

Det skal ikke foretas en prisvurdering av eiendommen, da den ikke kan nyttes til landbruk på 
en god måte.   

En kan ikke se at det er grunnlag for å nekte konsesjon. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

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

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg avslår etter konsesjonsloven av 28. november 2003 søknad fra Frode og 
Ragnhild Teigen om konsesjon til overtakelse av gnr./bnr.  2/34 i Eigersund til en avtalt pris 
av kroner 1.641.827,50. Dette med følgende begrunnelse:  Eiendommen ligger hovedsakelig 
i et LNF område.  Overtakelsen gir ikke noe tjenlig eiendom og bruksstruktur. Det vil være 
bedre om et nabobruk får kjøpe dette arealet som tilleggsjord.   

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
216461 Søknad om konsesjon - gnr. 2 bnr. 34 - Frode og Ragnhild Teigen
215496 Følgebrev vedr. konsesjons på erverv av fast eiendom gnr. 2 bnr. 34
215487 Gårdskart gnr. 2 bnr. 34
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Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

5 I 17.01.2012
Adv. Svein Erling 
Jensen

Følgebrev vedr. konsesjons på erverv av fast 
eiendom gnr. 2 bnr. 34

2 I 16.02.2012
Frode og Ragnhild 
Teigen

Søknad om konsesjon - gnr. 2 bnr. 34 - Frode og 
Ragnhild Teigen

1 I 16.02.2012
Frode og Ragnhild 
Teigen

Søknad om konsesjon - gnr. 2 bnr. 34 - Frode og 
Ragnhild Teigen

4 X 16.02.2012 Gårdskart gnr. 2 bnr. 34

6 I 22.02.2012
Frode og Ragnhild 
Teigen

Søknad om konsesjon - gnr. 2 bnr. 34 - Frode og 
Ragnhild Teigen

Parter i saken:
            

Adv. Svein Erling 
Jensen

Pb. 362 4379 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 16.02.2012
Arkiv: :GBR-114/1, FA-
V62, TI-&18
Arkivsaksnr.:
12/372
Journalpostløpenr.:
12/5508

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
044/12 Planteknisk utvalg 13.03.2012

Søknad om fradeling av gnr./bnr. 114/1  fra driftsenheten 
gnr./bnr. 114/1 og 112/5 - Nina Evje Lomeland
  
Sammendrag:
Advokat Svein Erling Jensen søker på vegne av Nina Evje Lomeland om fradeling av 
gnr./bnr. 114/1 i Eigersund fra driftsenheten gnr./bnr.  112/5 og 114/1 i Eigersund. Gnr./bnr. 
114/1 skal selges til Anbjørn Øglend som tilleggsjord. Anbjørn Øglend eier fra før gnr./bnr. 
11/1, 4 og 5  i Eigersund.   

Gnr./bnr. 112/5 skal overtas av Willy Lomeland, Nina Evje Lomelands tidligere ektefelle.

Saksgang:
Saken avgjøres av Planteknisk utvalg.  

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av gnr./bnr. 114/1 fra 
driftsenheten gnr./bnr. 112/5 og 114/1 i Eigersund. Det settes som vilkår at gnr./bnr. 114/1 
blir lagt som tilleggsjord til gnr./bnr.  11/1, 4 og 5 i Eigersund eller et bruk i nærområdet.     
Det settes som vilkår for deling at det etableres et kompetansesenter for spesialisert 
kjøttfeproduksjon innen 5 år på gnr./bnr. 114/1 i Eigersund.   

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen. 

Andre opplysninger / fakta i saken:
Advokat Svein Erling Jensen søker på vegne av Nina Evje Lomeland om fradeling av 
gnr./bnr. 114/1 i Eigersund fra driftsenheten gnr./bnr.  112/5 og 114/1 i Eigersund. Gnr./bnr. 
114/1 skal selges til Anbjørn Øglend som tilleggsjord. Anbjørn Øglend eier fra før gnr./bnr. 
11/1, 4 og 5 på Auglend i Eigersund.  

I en erklæring fra Nina Evje Lomeland blir det anført at vilkårene for deling er til stede ut fra 
de store samfunnsmessige fordeler det vil være å få gjennomført de planer Anbjørn Øglend 
har  for eiendommen.  Med utgangspunkt i eiendommen gnr./bnr. 114/1 vil det bygges et 
nasjonalt kompetansesenter for fremfôring av Aberdeen Angus dyr og kjøtt med 
førsteklasses spiseegenskaper. 

Anbjørn Øglend eier ca. 81% av Prima gruppen As, tidligere kalt Prima Jæren As. 
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Prima Grupppen søkte 5.7.2011 om støtte til videreutvikling av satsing på storfe av høy 
kvalitet under navnet Prima Angus. I prosjektet inngår leie av forsøksgård på Nese og de 
utviklings- og testaktiviteter som skal foregår der. Satsingen er en videreføring av arbeid som 
Innovasjon Norge tidligere har støttet, og som i første omgang ble avsluttet i 2010.  Målet 
med prosjektet er å få fram norsk storfe av en kvalitet som gjør at en kan posisjonere seg i 
segmentene for høykvalitets storfekjøtt, som er betydelige i internasjonale markeder, og som 
er i fremvekst i Norge. I følge Anbjørn Øglend  er det foreløpig ikke tatt stilling til om det skal 
reises ett nytt bygg,  om eksisterende fjøs skal rustes opp, eller om begge deler er aktuelt. 
Primagruppen skal leie bygning/-er av Anbjørn Øglend. 

Innovasjon Norge innvilget kr. 3,15 millioner til prosjektet 08.12.2011. Utfordringen for 
kjøttfeproduksjonen  i Norge er det Norske klassifiseringssystemet som ikke premierer de 
egenskaper som kjennetegner Angus, slik som mørhet, smak og marmorering. Dette er 
egenskaper som bevisst er blitt utviklet i arbeidet med rasen. Det kan dokumenteres at 
Aberdeen Angus er bedre på smak og mørhet målt opp mot andre raser.  Anbjørn Øglend 
mener dette prosjektet må være av nasjonal interesse, og at det forligger samfunnsinteresser 
av stor vekt, noe som tilsier at deling av driftsenheten gnr./bnr. 112/5 og 114/1 burde være 
mulig.  

Gnr./bnr. 112/5 skal overtas av Willy Lomeland, Nina Evje Lomelands tidligee ektefelle.

Nina Evje Lomeland fikk fradelt gnr./bnr. 101/5 (Møgedal) fra driftsenheten 101/5 og 112/5 i 
Eigersund i 2008.  Det ble satt som betingelse at gnr./bnr. 101/5 ble lagt som tilleggsjord til et
eller flere nabobruk.  Marianne Stangeland kjøpte gnr./bnr. 101/5 som tilleggsjord i 2009. 
Nina Evje Lomeland fikk fradelt eiendommen gnr./bnr. 101/5 på Møgedal fordi hun skulle 
finansiere kjøpet av gnr./bnr. 114/1 på Nese. Nina Evje Lomeland overtok gnr./bnr. 114/1 
26.08.2008. Eiendomsoverdragelsene ble en god driftsmessig løsning for begge bruk.

Gnr./bnr. 112/5  har  96,6 dekar fulldyrket jord, 125,1 dekar med innmarksbeite,  51,7 dekar 
med produktiv skog, 530,7 dekar med annet areal, totalt 804,1 dekar. 
Det er 2 bolighus og en driftsbygning i god stand på gården.  Drift på gården er husdyrhold 
med melk- og kjøttproduksjon av storfe og sauehold. Nina Evje Lomeland har en melkekvote 
på ca. 155.000 liter.  Pr. 01.01.2012 var det 21 melkekyr, 26 øvrige storfe, 24 sauer over 1 år 
og 8 sauer under 1 år på bruket. 

Selv om gnr./bnr. 114/1 ble lagt som tilleggsjord til gnr./bnr. 112/5 i 2008 fikk Nina Evje 
Lomeland tillatelse til å drive disse gårdene separat i 2 år fra 01.01.2010 til 01.03.2012  for å 
få aktivisert den sovende melkekvoten på gnr./bnr. 114/1.  Tillatelse til dette ble gitt av 
formannskapet.  Det er Eivind Lomeland, far til Willy Lomeland, som har drevet gnr./bnr. 
114/1 fra 01.01.2010 og fram til nå.  Gnr./bnr. 114/1   har 107,9 dekar fulldyrket jord,  99,9 
dekar innmarksbeite, 168,4 dekar med produktiv skog og  548,5 dekar med annet areal. På 
bruket står det en driftsbygning i middels god stand.  Bruket har en melkekvote på ca. 90.000 
liter. Pr. 01.01.2012 var det oppført 5 melkekyr og 6 øvrige storfe på gnr./bnr. 114/1.  

Gnr./bnr. 11/1,4 og 5 (Auglend) i Eigersund har  7,2 dekar fulldyrket jord, 22,9 dekar 
innmarksbeite og 286 dekar med annet areal.  Det er Arnt Øglend, far til Anbjørn Øglend,   
som søker om produksjonstilskudd i jordbruket. Det leies også 10 dekar fulldyrket jord og 41 
dekar innmarksbeite. Pr. 31.07.2011 ble det oppført 13 sauer over 1 år og 24 lam under ett 
år.  Det selges også fôr fra eiendommen. Det er 2 bolighus og en driftsbygning i god stand 
på eiendommen. 

Saksbehandlers vurderinger:
I jordlovens § 12 står det følgende: 
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"Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast 
utan samtykke frå departementet. Med eigedom meiner ein og rettar som ligg til 
eigedomen og partar i sameige. Forbodet mot deling gjeld og forpaktning, tomtefeste 
og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 
10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren).
Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt talar for det, 
eller deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkastning eigedomen kan gi. Ved 
avgjerda skal det mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller 
miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal og takast omsyn til 
godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan- og bygningslova og 
omsynet til kulturlandskapet."

Formålet med jordloven er å legge forholdene slik til rette at landets arealressurser kan bli 
brukt på den måten som er mest gagnlig for samfunnet og de som har yrket sitt i landbruket. 
Hovedmålet er å styrke driftsenhetene. Med dette som mål må en samtidig hindre at 
driftsenhetene blir svekket gjennom fradeling.  

Samfunnsinteresser av stor vekt må tale for deling eller så må delingen være forsvarlig ut fra 
hensynet til den avkastningen eiendommen kan gi. Dersom en eller begge av disse 
forutsetningen er til stede, kan det gis samtykke til deling.  

Ved å skille gnr./bnr. 114/1 fra driftenheten gnr./bnr. 112/5 og 114/1 i Eigersund 
mister driftsenheten en betydelig ressurs.  Arronderingsmessig passer disse brukene også 
godt å drives sammen som en driftsenhet. En finner derfor ikke at delingen er forsvarlig i 
forhold til den avkastning driftsenheten kan gi.  Gnr./bnr. 114/1 ble lagt som tilleggsjord til 
gnr./bnr. 112/5 så sent som i 2008. Å selge gnr./bnr. 114/1 som tilleggsjord et annet bruk 
som ligger  ca. 14 km unna gir ingen god driftsmessig løsning.      

Spørsmålet er om det er samfunnsinteresse av stor vekt som taler for å dele fra gnr./bnr. 
114/1 fra driftenheten gnr./bnr. 114/1 og 112/5 i Eigersund eller om det kun er private 
interesser for Anbjørn Øglend og Prima Gruppen As.  

På gnr./bnr. 114/1 skal det oppføres et gårdsanlegg hvor det skal være utprøving av 
fremfôringsmetodikk og andre variabler i oppaling. Det blir en forsøksgård som skal 
integreres i biffringens arbeid, i første omgang med fokus på sluttfôring av Angus-
besetningen.  Det arbeides intensivt med å etablere/utvide biffring med utgangspunkt i 
Dalane. Biffringen i Dalane vil jobbe med kastrat og kvige for å sikre høyest mulig 
spisekvalitet på kjøttet. Det er noe usikkert om det vil blir tilstrekkelig volumer i regionen.  
Utviklingsarbeidet vil derfor også foregå i Sør-Rogaland. Forsøksanlegget kan bli et  
kompetansesenter  for fremfôring av av Angus dyr. Kastrater av Angus dyr kan passe godt 
her i Dalane med mye innmarks- og utmarksbeite som de utnytter godt.   At Innovasjon 
Norge har bevilget penger til oppbygging av et kompetansesenter for fremfôring av Aberdeen 
Angus dyr, taler for seriøsitet i prosjektet. 

Etter en samlet vurdering med vekt på store samfunnsinteresser i saken finner en at delingen 
er forsvarlig.  

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

Økonomiske konsekvenser:
Utfallet av saken kan få økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune.
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Oppbygging av en forsøksgård kan føre til flere arbeidsplasser i kommunen, styrke 
inntektene til flere bønder som er med i biffringen og bedre skatteinngangen til kommunen.  

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 12 i jordloven søknad om fradeling av gnr./bnr. 
114/1 fra driftsenheten gnr./bnr. 114/1 og 112/5 i Eigersund. 

Dette med følgende begrunnelse:
Deling er ikke forsvarlig i forhold til den avkastning driftsenheten kan gi.
Ved å skille gnr./bnr. 114/1 fra driftenheten gnr./bnr. 112/5 og 114/1 i Eigersund 
mister driftsenheten en betydelig ressurs.  Arronderingsmessig passer disse brukene svært 
godt å drives sammen som en driftsenhet..  Gnr./bnr. 114/1 ble lagt som tilleggsjord til 
gnr./bnr. 112/5 så sent som i 2008. Å selge gnr./bnr. 114/1 som tilleggsjord et annet bruk 
som ligger  ca. 14 km unna gir ingen god driftsmessig løsning.  Oppbygging av en 
forsøksgård på Nese er først og fremst av privat interesse for Anbjørn Øglend og Prima 
Gruppen As.      

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
215437 Prima Angus - Søknad til Innovasjon Norge

213847
Vedr. konsesjonssøknad og delingssøknad gnr. 114 bnr. 11 - søknad om konsesjon 
på erverv av fast eiendom

213848 Erklæring fra Nina Evje Lomeland
213849 Konsesjonssøknad med vedlegg
215447 Gårdskart gnr. 114 bnr. 1
215449 Tilbud om tilskudd fra Innovasjon Nroge

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

6 X 08.12.2011 Innovasjon Norge Tilbud om tilskudd fra Innovasjon Norge

1 I 25.01.2012
Advokatfirmaet Jensen 
AS

Vedr. konsesjonssøknad og delingssøknad gnr. 
114 bnr. 11 - søknad om konsesjon på erverv av 
fast eiendom

2 I 25.01.2012
Advokatfirmaet Jensen 
AS

Vedr. konsesjonssøknad og delingssøknad gnr. 
114 bnr. 11 - søknad om konsesjon på erverv av 
fast eiendom

4 X 16.02.2012 Prima Angus - Søknad til Innovasjon Norge
5 X 16.02.2012 Gårdskart gnr. 114 bnr. 1

Parter i saken:
            

Adv. Svein Erling 
Jensen

Pb. 362 4379 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 16.02.2012
Arkiv: :GBR-83/1, FA-
L33
Arkivsaksnr.:
11/1767
Journalpostløpenr.:
12/5510

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
045/12 Planteknisk utvalg 13.03.2012

Klage på avslag på søknad om fradeling av to parseller til 
bolig, hvor resten av eiendommen selges som tilleggsjord -  
gnr. 83 bnr. 1  - Asle Klungland
  

Sammendrag:
Adv. Svein Erling Jensen klager  på vegne av Asle Klungland i brev av 03.02.2012 på avslag 
på søknad om fradeling av to parseller på henholdsvis ca. 3,2 og 7 dekar fra 
landbrukseiendommen gnr./bnr.  83/1 på Gydal i Eigersund.  Han mener planteknisk utvalg 
har lagt så vel feil faktum som rettsanvendelse til grunn for sin avgjørelse.  

Formålet med delingssaken er bolig/tilleggsjord. Parsellene på ca. 3,2 og 7 dekar skal selges 
som boligtomter. Resten av driftsenheten skal selges som tilleggsjord til Marianne 
Stangeland som eier driftsenheten gnr./bnr.  101/5, 101/7, 101/8 og 101/16 på Møgedal i 
Eigersund.  Det er ca. 13 km mellom bruket på Møgedal og bruket på Gydal. Omsøkte 
eiendom gnr./bnr. 83/1 og omsøkte parseller ligger i et LNF-L område.  

Parsellen på ca. 3,2 dekar består av ca. 2,6 dekar med annet areal (hage, bygninger og vei)  
og 0,6 dekar med fulldyrket jord. Parsellen på ca. 7 dekar består av ca. 2,2 dekar med 
innmarksbeite og  ca. 4,8 dekar med annet areal (bygninger, hage og utmark). 

Adv. Svein Erling Jensen søkte tidligere, 26.08.2011, på vegne av Asle Klungland om 
fradeling av to parseller på henholdsvis ca. 9,5 og 10,4 dekar fra landbrukseiendommen 
gnr./bnr. 83/1 på Gydal  i  Eigersund.  Formannskapet avslo søknaden i sak 102/11 på møte 
28.09.2011 i formannskapet.

Saksgang:
Tar Planteknisk utvalg klagen til følge ved å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
slik at søker får holde igjen to parseller til boligformål hvor resten selges som tilleggsjord må 
saken sendes til Rogaland fylkeskommune og fylkesmannen i Rogaland for uttalelse før 
endelig vedtak kan fattes i saken.  

Tas klagen ikke til følge sendes saken til fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg tar ikke klagen til følge og opprettholder vedtak i sak 14/12 på møte 
17.01.2012 om å avslå søknad om fradeling av to parseller på henholdsvis 7 og 3,2 dekar  
og hvor resten av eiendommen selges som tilleggsjord till Marianne Stangeland.   
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Eventuell tidligere politisk behandling:
28.09.2011 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig. 

FS-102/11 Vedtak:

Formannskapet avslår  i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven søknad fra Asle 
Klungland om fradeling av to parseller på henholdsvis 9,5 og 10.4 dekar  til 
bolig/landbruksformål. 

Formannskapet avslår  i medhold av § 12 i jordloven søknad fra Asle Klungland om 
fradeling av to parseller på henholdsvis 9,5 og 10.4 dekar  til bolig/landbruksformål. 

Enstemmig vedtatt. 

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 

avkastningsmuligheter.”
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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.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Adv. Svein Erling Jensen klager  på vegne av Asle Klungland i brev av 03.02.2012 på avslag 
på søknad om fradeling av to parseller på henholdsvis ca. 3,2 og 7 dekar fra 
landbrukseiendommen gnr./bnr.  83/1 på Gydal i Eigersund.  Resten av driftsenheten skal 
selges som tilleggsjord til Marianne Stangeland som eier driftsenheten gnr./bnr.  101/5, 
101/7, 101/8 og 101/16 på Møgedal i Eigersund.  Det er ca. 13 km mellom bruket på 
Møgedal og bruket på Gydal. Omsøkte eiendom gnr./bnr. 83/1 og omsøkte parseller på 
henholdsvis ligger i et LNF-L område.  

Adv. Svein Erling Jensen mener Planteknisk utvalg har lagt så vel feil faktum som 
rettsanvendelse til grunn for sin avgjørelse.  Han mener det ikke er noe krav i forbindelse 
med en slik fradeling av naboer skal varsles. Det poengteres at naboer ikke har kommet med 
noe bud på hele gården, til tross for flere samtaler.  Adv. Svein Erling Jensen mener 
Marianne Stangeland må få adgang til å kjøpe tilleggsjord, da hun de siste 7 åra har drevet 
gården sammen med egen gård. Hun fikk innvilget bygdeutviklingsmidler til ombygging av 
driftsbygning på Møgedal basert på brukets egne og leide ressurser.  Adv. Svein Erling 
Jensen mener bruket på Møgedal ikke vil være levedyktig uten tilleggsjord. 
Han viser også til at Siv Teigen Bergslien fikk konsesjon til kjøp av tilleggsjord på Åsen til 
egen gård på Skadberg, hvor avstanden var større enn omsøkt sak (ca. 43 km).    

Omsøkt parsell på ca. 3,2 dekar består av ca. 2,6 dekar med annet areal (hage, bygninger 
(bolighus og driftsbygning fra 1950) og vei)  og 0,6 dekar med fulldyrket jord. Disse 0,6 dekar 
med fulldyrket jord er ikke i drift i dag.  Bolighus fra 1950 er lite tidsmessig, men i brukbar 
stand. Driftsbygning for storfe fra 1950 er i dårlig stand og må utbedres betydelig før det kan 
tas i bruk til husdyrhold.    

Omsøkt parsell på ca. 7 dekar består av ca. 2,2 dekar med innmarksbeite og  ca. 4,8 dekar 
med annet areal (bolighus fra 1984 og redskapshus fra 1990, hage og utmark). Omsøkte 
innmarksbeite er vassjukt. Bolighuset fra 1984 er i god stand. Her bor Asle Klungland i dag. 
Redskapshus bygd i 1990 er i god stand.

Sauehuset på bruket fra 1950 skal ikke fradeles. Det ligger ca. 530 meter øst for tunet. Det 
må utbedres betydelig før det kan tas i bruk til sauehold.   

Adv. Svein Erling Jensen søkte tidligere, 26.08.2011, på vegne av Asle Klungland om 
fradeling av to parseller på henholdsvis ca. 9,5 og 10,4 dekar fra landbrukseiendommen 
gnr./bnr. 83/1 på Gydal  i  Eigersund.  Formannskapet avslo søknaden i sak 102/11 på møte 
28.09.2011 i formannskapet.
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Adv. Svein Erling Jensen har på vegne av Aske Klungland forsøkt å selge driftsenheten 
gnr./bnr. 83/1 og 118/25 som tilleggsjord til nabobruk. Eiere av eiendommer i nærområdet   
har vært interessert i tilleggsjord, men har ikke vært tilstrekkelig på banen vedrørende salget. 
Det innrømmer Knut Arild Aamodt.  Hilde og Alf Jone Tønnesen (gnr./bnr. 84/3), Margit og 
Knut Arild Aamodt (gnr./bnr. 84/2 og 4) og Arild Hovland  (gnr./bnr. 86/1,2,3,4 og 5) bekrefter 
nå at de vil kjøpe hele eiendommen til samme pris som det Marianne Stangeland vil gi.  De 
vil fordele tilleggsjorda seg imellom.  

Driftsenheten gnr/bnr. 83/1 og 118/25 har ca. 106,4 dekar fulldyrket jord, 13,1 dekar med 
overflatedyrket jord, 203,5 dekar med innmarksbeite, 11,5 dekar med produktiv skog, 4248,4 
dekar med annet areal. Jordbruksarealet har blitt leid av Marianne Stangeland de siste 7 år. 

Gnr./bnr. 101/5, 101/7, 101/8 og 101/16  på Møgedal har ca. 75,3 dekar fulldyrket jord, 7,3 
dekar overflatedyrket jord, 215 dekar innmarksbeite, 291,9 dekar med produktiv skog og  
1257,5 dekar med annet areal. Drift på driftsenheten gnr./bnr.  101/5, 101/7, 101/8 og 101/16 
i Eigersund er pelsdyrhold, kjøttproduksjon med ammekyr og sauehold. Det var pr. 1.8.2011  
209 vinterfôra sau på bruket, 24 ammekyr, 26 ungdyr og 1000 minktisper. Marianne 
Stangeland leier i tillegg som nevnt jordbruksarealet på gnr./bnr. 83/1.  I tillegg leies  34 
dekar fulldyrket jord, 6 dekar overflatedyrket jord og 96 dekar innmarksbeite av Odd Svihus 
på Møgedal (gnr./bnr. 101/6). Det er våningshus og driftsbygninger i god stand på 
eiendommen gnr./bnr. 101/5, 101/7, 101/8 og 101/16  på Møgedal.   Marianne Stangeland er 
oppvokst på gård og har selv drevet gården på Møgedal siden 1993.  

Saksbehandlers vurderinger etter plan- og bygningsloven:
Lovgrunnlag:
Plan og bygningslova § 19-1 og 2 (dispensasjon)

§ 19 – 1 Dispensasjon

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

§ 19 – 2 Dispensasjonsvedtaket

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å 
gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 
dispenseres fra saksbehandlingsregler. 

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

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale 
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens 
bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional 
myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 
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Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for 
behandling av dispensasjonssaker

Denne saken skal behandles etter plan og bygningslov av 27.06.2008 med ikrafttredelse fra 
1. juli 2009.  Dispensasjon er nå hjemlet i § 19-1 og  2.
  
Dispensasjon krever grunngitt søknad jf plan og bygningsloven §19 – 1.

Søknaden om omsøkte fradeling er i strid med gjeldende kommuneplan for Eigersund 
kommune,  og er avhengig av dispensasjon for å kunne få tillatelse. Dette fordi søker ønsker 
å holde igjen to parseller til boligformål som ligger i et LNF-L område. 

Utgangspunktet for å kunne vurdere dispensasjon er om det foreligger tungtveiende grunner, 
slik at fordelene ved å gi dispensasjon blir klart større enn ulempene. I denne saken skal 
dispensasjon vurderes i forhold til LNF- formålet i kommuneplanen. LNF- områdene i 
kommuneplanen har som formål å ta vare på landbruks-, natur- og friluftsverdier. En skal 
sikre interessene til den stedbundne næring, slik at den ikke får svekkede driftsvilkår. I LNF 
områder skal det også tas hensyn til natur- og kulturmiljø, landskap og andre allmenne 
interesser. Den ene parsellen på hele ca. 7 dekar som søkes delt fra har ca. 2,2 dekar med 
innmarksbeite, riktignok vassjukt og av dårlig kvalitet.  Den andre parsellen er også 
forholdsvis stor og det går med ca. 0,6 dekar fulldyrket jord. Begge parsellene vil grense 
inntil jordbruksareal.  Det kan føre til konflikter med landbruksinteressene. Gnr./bnr. 83/1 og 
118/25 er et forholdsvis stort bruk.  Ideelt sett burde bruket blitt opprettholdt som et 
selvstendig bruk.  

Argumentet for å kunne gi dispensasjon fra kommuneplanen er at  resteiendommen skal 
selges som tilleggsjord til en landbrukseiendom. Det aksepteres normalt å dele fra en  
tunparsell hvis det oppnås en god bruksrasjonalisering, hvor restbruket selges som 
tilleggsjord til et bruk i nærområdet. I dette tilfelle blir det ikke en fullgod  bruksrasjonalisering 
da avstanden mellom brukene på Møgedal og Gydal er på hele ca. 13 km. Transport mellom 
eiendommene medfører kryssing av E39 og veien fra E39 til Møgedal er av forholdsvis dårlig 
standard.   

Kjøper har imidlertid behov for tilleggsareal og leier jordbruksarealet på Gydal i dag. 
Marianne Stangeland har leid jordbruksarealet på gnr./bnr. 83/1 i 7 år. Eiere av eiendommer i 
nærområdet  har ikke vært tilstrekkelig på banen for å kjøpe hele tilleggsjorda til omsøkte 
pris. Hilde og Alf Jone Tønnesen (gnr./bnr. 84/3), Margit og Knut Arild Aamodt (gnr./bnr. 84/2 
og 4) og Arild Hovland (86/1,2,3,4 og 5) bekrefter nå at de vil kjøpe hele eiendommen til 
samme pris som det Marianne Stangeland vil gi.  De vil fordele tilleggsjorda seg imellom.  

Ved søknad om deling skal naboer varsles i henhold til plan – og bygningsloven. Det er ikke 
nødvendig med varsling av naboer med deling etter jordloven. I en konsesjonssak varsles 
naboer etter behov basert på størrelse på bruket og om det blir en rasjonell driftsenhet.   

Spørsmålet er om det er forsvarlig at søker får beholde to store parseller til
boligformål/landbruk. Seniorrådgiver Marianne Barstad i Statens landbruksforvaltning  mener 
brevet fra landbruksminister Lars Peder Brekk av 25.06.2010 innebærer at en kan dele fra 
noe større parseller til boligformål enn tidligere, hvis resten av gården selges som 
tilleggsareal,  men det er en konkret vurdering som må gjøres i den enkelte sak.  

Begge omsøkte parseller er redusert i areal i forhold til tidligere søknad om fradeling. Det går 
fremdeles med noe jordbruksareal. Saksbehandler finner ikke at det er landbruksmessig 
forsvarlig å dele fra to store parseller til boligformål midt i et landbruksområde. Avstanden 
mellom brukene på Gydal og Møgedal er også for stor.  En kunne akseptert en løsning der  
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parsellene hadde blitt redusert til henholdsvis ca. 2,5 dekar på teig nr. 1 og ca. 2,8 dekar på 
teig nr. 2 og resten av eiendommen ble solgt som tilleggsjord til ett eller flere bruk i 
nærområdet.   

Det er riktig at Marianne Stangeland fikk bygdeutviklingsmidler (kr. 280.000)  i 2009 til 
ombygging av eksisterende driftsbygning på Møgedal. Søknad til og vedtak fra Innovasjon 
Norge var basert på  ressurser (innmark og utmark) på Møgedal og leiejorda på Gydal.   
De satser i landbruket og de får ikke tak i leiejord/tilleggsjord nærmere eget bruk på 
Møgedal. 

Det er riktig at Siv Teigen Bergslien fikk konsesjon i 2004 til kjøp av tilleggsjord på Åsen  
(gnr./bnr. 117/1) til egen eiendom på Skadberg (gnr./bnr. 4/8). Dette var basert på en drift 
med hesteoppdrett av unghester (1-2 år) og at familien hadde disponert eiendommen siden 
1967.  Dette var dessuten en konsesjonssak og ikke en delingssak. I en delingssak er det er 
anledning til å stille vilkår om gode driftsmessige løsninger ved salg tilleggsjorda.  

Det viktigste er å skape robuste bruk på lang sikt. En velger da å legge legger vekt på 
arronderingsmessige gode løsninger. 

Ut i fra dette ser Rådmannen ikke å kunne anbefale at det gis dispensasjon i henhold til plan-
og bygningsloven. Klagen tas derfor ikke til følge. 

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

I jordlovens §12 er det generelt et forbud mot å dele eiendommer som kan nyttes til jordbruk 
eller skogbruk. Det kan gjøres unntak fra dette forbudet dersom delingen er forsvarlig ut fra 
den avkastningen eiendommen kan gi, eller dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for 
det, blant annet bruksrasjonalisering. Det kan også trekkes inn drifts- eller miljømessige 
hensyn, godkjente planer, kulturlandskap og andre momenter. 

I vurderingen av denne saken må en se på plassering, utforming og størrelse på 
boligparsellene samt arronderingen av tilgrensende jordbruksareal. Videre må en se på om 
en fradeling legger til rette for en god bruksrasjonalisering. 

Omsøkte deling medfører tap av jordbruksareal og annet areal som kan nyttes landbruk og 
er derfor ikke forsvarlig med hensyn på bruket gnr./bnr. 83/1 sin avkastning. Spørsmålet er 
om omsøkte deling kan være forsvarlig ut fra samfunnsinteresser som bruksrasjonalisering.    
Tilleggsarealet vil styrke driftsgrunnlaget til et bruk med behov for tilleggsjord. I dette tilfelle 
blir det imidlertid ikke en fullgod bruksrasjonalisering da avstanden mellom brukene på 
Møgedal og Gydal er på ca. 13 km.  Tilleggsjorda burde gå til bruk i nærområdet til en 
landbruksmessig forsvarlig pris. Eiere av bruk i nærområdet er nå interessert i å kjøpe 
tilleggsjord til samme pris som det Marianne Stangeland vil gi (kr. 2 mill. kr.).  

Dersom omsøkt deling blir godkjent, så innebærer dette at det blir opprettet to frittliggende 
boligeiendommer i et LNF-Lområde som kan medføre til konflikter med 
landbruksinteressene. 
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Etter en samlet vurdering vurderer en fordelene som kan oppnås med styrking av 
driftsgrunnlaget til kjøpebruket som mindre enn ulempene som måtte komme som følge av 
oppretting av 2 store frittliggende boligeiendommer i et landbruksområde og dårlig 
bruksrasjonalisering.

Ut i fra dette ser ikke Rådmannen å kunne anbefale at det gis tillatelse til fradeling av to 
parseller til bolig i henhold jordloven. Klagen tas derfor ikke til følge. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

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

~ o ~

Alternative løsninger:
1. Planteknisk utvalg tar klagen til følge og 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 tar klagen til følge og  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………..

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

213841
Vedr. søknad om fradeling av 2 parseller til bolig/landbruk gnr. 83 bnr. 1 -
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

213842 Kopi av søknad 31.08.09 til Innovasjon Norge
213843 Byggeregnskap

206912
Søknad om fradeling av to parseller til bolig/landbruk - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel - gnr./bnr. 83/1 - Asle Klungland

201448 Vedr. deling gnr. 83 bnr. 1
201449 Situasjonskart

191743
Søknad om fradeling av to parseller til bolig/landbruk - dispensasjon fra 
kommuneplanen - gnr./bnr. 83/1 - Asle Klungland

191745 Gårdskart
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190467 kart
189004 Søknad om deling av grunneiendom gnr. 83 bnr. 1 - Sirdalsveien, Egelandsdalen
191747 Artikkel fra Ole Christen Hallesby i Gårdsråd as
191749 Praktisering av delingsbestemmelsen i jordloven
191752 Kjøpekontrakt gnr. 83 bnr. 1, Sirdalsveien 720
189005 Oversendelsesbrev
189006 Gjenpart av nabovarsel

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 26.08.2011
Advokat Svein Erling 
Jensen

Søknad om deling av grunneiendom gnr. 83 bnr. 
1 - Sirdalsveien, Egelandsdalen

2 X 09.09.2011 WorkCentre 7428 kart
4 X 18.09.2011 WorkCentre 7428 Gårdskart
5 X 18.09.2011 WorkCentre 7428 Artikkel fra Ole Christen Hallesby i Gårdsråd as

7 I 18.09.2011
Marianne Stangeland; 
Asle Lars Klungland

Kjøpekontrakt gnr. 83 bnr. 1, Sirdalsveien 720

6 I 18.09.2011
Det kgl. landbruks- og 
matdepartement

Praktisering av delingsbestemmelsen i jordloven

8 U 22.09.2011
Advokat Svein Erling 
Jensen; 
Asle Lars Klungland

Varsel om befaring - Deling av grunneiendom 
gnr. 83 bnr. 1 - Sirdalsveien 718 og 720, 
Egelandsdalen

9 U 20.10.2011
Asle Klungland; 
Advokat Svein Erling 
Jensen

Særutskrift: Søknad om fradeling av to parseller 
til bolig/landbruk - dispensasjon fra 
kommuneplanen - gnr./bnr. 83/1 - Asle Klungland

10 I 15.11.2011
Advokatfirmaet Jensen 
AS

Vedr. deling gnr. 83 bnr. 1

12 U 05.01.2012
Advokat Svein Erling 
Jensen

Vedrørende behandlingsgebyr - Deling av 
grunneiendom gnr. 83 bnr. 1 - Sirdalsveien 718 
og 720, Egelandsdalen

13 U 06.01.2012
Asle Lars Klungland; 
Advokat Svein Erling 
Jensen

Varsel/informasjon om befaring

14 I 13.01.2012 Arild Hovland

Kommentarer til sakpapirer for  nr. 14/12, til 
planteknisk utvalg møte den 17/1-12, Deling av 
grunneiendom gnr. 83 bnr. 1 - Sirdalsveien 718 
og 720, Egelandsdalen

15 U 19.01.2012

Asle Klungland; 
Adv. Svein Erling 
Jensen; 
Marianne Stangeland

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

16 I 03.02.2012
Advokat Svein Erling 
Jensen

Vedr. søknad om fradeling av 2 parseller til 
bolig/landbruk gnr. 83 bnr. 1 - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel

Parter i saken:
            
SØK Advokat Svein Erling 

Jensen
Postboks 362 4379 EGERSUND

TIL Asle Lars Klungland Sirdalsveien 720 4376 HELLELAND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 03.01.2012
Arkiv: :GBR-83/1, FA-
L33
Arkivsaksnr.:
11/1767
Journalpostløpenr.:
12/143

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
014/12 Planteknisk utvalg 17.01.2012

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

Sammendrag:
Adv. Svein Erling Jensen søker på vegne av Asle Klungland i brev av 15.11.2011 om 
fradeling av to parseller på henholdsvis ca. 3,2 og 7 dekar fra landbrukseiendommen 
gnr./bnr.  83/1 på Gydal i Eigersund.   Formålet er bolig/landbruk. Parsellene skal selges.

Resten av driftsenheten skal selges som tilleggsjord til Marianne Stangeland som eier 
driftsenheten gnr./bnr.  101/5, 101/7, 101/8 og 101/16 på Møgedal i Eigersund.  Det er ca. 13 
km mellom bruket på Møgedal og bruket på Gydal. Omsøkte eiendom gnr./bnr. 83/1 og 
omsøkte parseller ligger i et LNF-L område.  

Parsellen på ca. 3,2 dekar består av ca. 2,6 dekar med annet areal (hage, bygninger og vei)  
og 0,6 dekar med fulldyrket jord. Parsellen på ca. 7 dekar består av ca. 2,2 dekar med 
innmarksbeite og  ca. 4,8 dekar med annet areal (bygninger, hage og utmark). 

Adv. Svein Erling Jensen søkte tidligere, 26.08.2011, på vegne av Asle Klungland om 
fradeling av to parseller på henholdsvis ca. 9,5 og 10,4 dekar fra landbrukseiendommen 
gnr./bnr. 83/1 på Gydal  i  Eigersund.  Formannskapet avslo søknaden i sak 102/11 på møte 
28.09.2011 i formannskapet.

Saksgang:
Stiller planteknisk utvalg seg positiv til å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel slik at 
søker får holde igjen to parseller til bolig/landbruksformål må saken sendes til Rogaland 
fylkeskommune og fylkesmannen i Rogaland for uttalelse før endelig vedtak kan fattes i 
saken.  

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Planteknisk utvalg avslår  i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven søknad fra Asle 

Klungland om fradeling av to parseller på henholdsvis 7 og 3,2 dekar  til 
bolig/landbruksformål. 

2. Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 12 i jordloven søknad fra Asle Klungland om 
fradeling av to parseller på henholdsvis 7 og 3,2 dekar  til bolig/landbruksformål. 
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. 

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 avkastningsmuligheter.”

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.

Eventuell tidligere politisk behandling:
28.09.2011 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig. 
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FS-102/11 Vedtak:

Formannskapet avslår  i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven søknad fra Asle 
Klungland om fradeling av to parseller på henholdsvis 9,5 og 10.4 dekar  til 
bolig/landbruksformål. 

Formannskapet avslår  i medhold av § 12 i jordloven søknad fra Asle Klungland om 
fradeling av to parseller på henholdsvis 9,5 og 10.4 dekar  til bolig/landbruksformål. 

Enstemmig vedtatt. 

Andre opplysninger / fakta i saken:
Adv. Svein Erling Jensen søker på vegne av Asle Klungland i brev av 15.11.2011 om 
fradeling av to parseller på henholdsvis ca. 3,2 og 7 dekar fra landbrukseiendommen 
gnr./bnr.  83/1 på Gydal i Eigersund.    Formålet er bolig/landbruk. Parsellene skal selges. 

Resten av driftsenheten skal selges som tilleggsjord til Marianne Stangeland som eier 
driftsenheten gnr./bnr.  101/5, 101/7, 101/8 og 101/16 på Møgedal i Eigersund.  Det er ca. 13 
km mellom bruket på Møgedal og bruket på Gydal. Omsøkte eiendom gnr./bnr. 83/1 og 
omsøkte parseller på henholdsvis ligger i et LNF-L område.  

Parsellen på ca. 3,2 dekar består av ca. 2,6 dekar med annet areal (hage, bygninger
(bolighus og driftsbygning fra 1950) og vei)  og 0,6 dekar med fulldyrket jord. Disse 0,6 dekar 
med fulldyrket jord er ikke i drift i dag.  Bolighus fra 1950 er lite tidsmessig, men i brukbar 
stand. Driftsbygning for storfe fra 1950 er i dårlig stand og må utbedres betydelig før det kan 
tas i bruk til husdyrhold.   

Parsellen på ca. 7 dekar består av ca. 2,2 dekar med innmarksbeite og  ca. 4,8 dekar med 
annet areal (bygninger (bolighus fra 1984 og redskapshus fra 1990), hage og utmark). 
Omsøkte innmarksbeite er vassjukt. Bolighuset fra 1984 er i god stand. Her bor Asle 
Klungland i dag. Redskapshus bygd i 1990 er i god stand.

Sauehuset på bruket fra 1950 skal ikke fradeles. Det ligger ca. 530 meter øst for tunet. Det 
må utbedres betydelig før det kan tas i bruk til sauehold.   

Adv. Svein Erling Jensen søkte tidligere, 26.08.2011, på vegne av Asle Klungland om 
fradeling av to parseller på henholdsvis ca. 9,5 og 10,4 dekar fra landbrukseiendommen 
gnr./bnr. 83/1 på Gydal  i  Eigersund.  Formannskapet avslo søknaden i sak 102/11 på møte 
28.09.2011 i formannskapet.

Adv. Svein Erling Jensen har på vegne av Aske Klungland forsøkt å selge driftsenheten 
gnr./bnr. 83/1 og 118/25 som tilleggsjord til nabobruk.  Naboer har vært interessert i 
tilleggsjord, men ikke til omsøkte pris. 

Driftsenheten gnr/bnr. 83/1 og 118/25 har ca. 106,4 dekar fulldyrket jord, 13,1 dekar med 
overflatedyrket jord, 203,5 dekar med innmarksbeite, 11,5 dekar med produktiv skog, 4248,4 
dekar med annet areal. Jordbruksarealet har blitt leid av Marianne Stangeland de siste 7 år. 

Gnr./bnr. 101/5, 101/7, 101/8 og 101/16  på Møgedal har ca. 75,3 dekar fulldyrket jord, 7,3 
dekar overflatedyrket jord, 215 dekar innmarksbeite, 291,9 dekar med produktiv skog og  
1257,5 dekar med annet areal. Drift på driftsenheten gnr./bnr.  101/5, 101/7, 101/8 og 101/16 
i Eigersund er pelsdyrhold, kjøttproduksjon med ammekyr og sauehold. Det var pr. 1.8.2011  
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209 vinterfôra sau på bruket, 24 ammekyr, 26 ungdyr og 1000 minktisper. Marianne 
Stangeland leier i tillegg som nevnt jordbruksarealet på gnr./bnr. 83/1.  I tillegg leies  34 
dekar fulldyrket jord, 6 dekar overflatedyrket jord og 96 dekar innmarksbeite av Odd Svihus 
på Møgedal (gnr./bnr. 101/6). Det er våningshus og driftsbygninger i god stand på 
eiendommen gnr./bnr. 101/5, 101/7, 101/8 og 101/16  på Møgedal.   Marianne Stangeland er 
oppvokst på gård og har selv drevet gården på Møgedal siden 1993.  

Saksbehandlers vurderinger:
Lovgrunnlag:
Plan og bygningslova § 19-1 og 2 (dispensasjon)

§ 19 – 1 Dispensasjon

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

§ 19 – 2 Dispensasjonsvedtaket

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å 
gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 
dispenseres fra saksbehandlingsregler. 

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

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

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

Denne saken skal behandles etter plan og bygningslov av 27.06.2008 med ikrafttredelse fra 
1. juli 2009.  Dispensasjon er nå hjemlet i § 19-1 og  2.
  
Dispensasjon krever grunngitt søknad jf plan og bygningsloven §19 – 1.

Søknaden om omsøkte fradeling er i strid med gjeldende kommuneplan for Eigersund 
kommune,  og er avhengig av dispensasjon for å kunne få tillatelse. Dette fordi søker ønsker 
å holde igjen to parseller til boligformå/landbruk som ligger i et LNF-L område. 

Utgangspunktet for å kunne vurdere dispensasjon er om det foreligger tungtveiende grunner, 
slik at fordelene ved å gi dispensasjon blir klart større enn ulempene. I denne saken skal 
dispensasjon vurderes i forhold til LNF- formålet i kommuneplanen. LNF- områdene i 
kommuneplanen har som formål å ta vare på landbruks-, natur- og friluftsverdier. En skal 
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sikre interessene til den stedbundne næring, slik at den ikke får svekkede driftsvilkår. I LNF 
områder skal det også tas hensyn til natur- og kulturmiljø, landskap og andre allmenne 
interesser. Den ene parsellen på hele ca. 7 dekar som søkes delt fra har ca. 2,2 dekar med 
innmarksbeite, riktignok vassjukt og av dårlig kvalitet. Den andre parsellen er også 
forholdsvis stor og det går med ca. 0,6 dekar fulldyrket jord. Begge parsellene vil grense 
inntil jordbruksareal.  Det kan føre konflikter med landbruksinteressene. Gnr./bnr. 83/1 og 
118/25 er et forholdsvis stort bruk.  Ideelt sett burde bruket blitt opprettholdt som et 
selvstendig bruk.  

Argumentet for å kunne gi dispensasjon fra kommuneplanen er at  resteiendommen skal 
selges som tilleggsjord til en landbrukseiendom. Det aksepteres normalt å dele fra en  
tunparsell hvis det oppnås en god bruksrasjonalisering, hvor restbruket selges som 
tilleggsjord til et bruk i nærområdet. I dette tilfelle blir det ikke en fullgod  bruksrasjonalisering 
da avstanden mellom brukene på Møgedal og Gydal er på hele ca. 13 km. Transport mellom 
eiendommene medfører kryssing av E39 og veien fra E39 til Møgedal er av forholdsvis dårlig 
standard.   

Kjøper har imidlertid behov for tilleggsareal og leier jordbruksarealet på Gydal i dag. 
Marianne Stangeland har leid jordbruksarealet på gnr./bnr. 83/1 i 7 år. Naboer er ikke 
interessert i å kjøpe tilleggsjord til omsøkte pris. 

Spørsmålet er om det er forsvarlig at søker får beholde to store parseller til 
boligformål/landbruk. Seniorrådgiver Marianne Barstad i Statens landbruksforvaltning  mener 
brevet fra landbruksminister Lars Peder Brekk av 25.06.2010 innebærer at en kan dele fra 
noe større parseller til boligformål enn tidligere, hvis resten av gården selges som 
tilleggsareal,  men det er en konkret vurdering som må gjøres i den enkelte sak.  

Begge omsøkte parseller er redusert i areal i forhold til tidligere søknad om fradeling. Det går 
fremdeles med noe jordbruksareal. Saksbehandler finner ikke at det er landbruksmessig 
forsvarlig å dele fra to store parseller til boligformål midt i et landbruksområde. Avstanden 
mellom brukene på Gydal og Møgedal er også for stor.  En kunne akseptert en løsning der 
parsellene hadde blitt redusert til henholdsvis ca. 2,5 dekar på teig nr. 1 og ca. 2,8 dekar på 
teig nr. 2 og resten av eiendommen ble solgt som tilleggsjord til ett eller flere bruk i 
nærområdet.  

Ut i fra dette ser Rådmannen ikke å kunne anbefale at det gis dispensasjon i henhold til plan-
og bygningsloven.

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

I jordlovens §12 er det generelt et forbud mot å dele eiendommer som kan nyttes til jordbruk 
eller skogbruk. Det kan gjøres unntak fra dette forbudet dersom delingen er forsvarlig ut fra 
den avkastningen eiendommen kan gi, eller dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for 
det, blant annet bruksrasjonalisering. Det kan også trekkes inn drifts- eller miljømessige 
hensyn, godkjente planer, kulturlandskap og andre momenter. 

I vurderingen av denne saken må en se på plassering, utforming og størrelse på 
boligparsellene samt arronderingen av tilgrensende jordbruksareal. Videre må en se på om 
en fradeling legger til rette for en god bruksrasjonalisering. 
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Omsøkte deling medfører tap av jordbruksareal og annet areal som kan nyttes landbruk og 
er derfor ikke forsvarlig med hensyn på bruket gnr./bnr. 83/1 sin avkastning. Spørsmålet er 
om omsøkte deling kan være forsvarlig ut fra samfunnsinteresser som bruksrasjonalisering.    
Tilleggsarealet vil styrke driftsgrunnlaget til et bruk med behov for tilleggsjord. I dette tilfelle 
blir det imidlertid ikke en fullgod bruksrasjonalisering da avstanden mellom brukene på 
Møgedal og Gydal er på ca. 13 km.   Tilleggsjorda burde gått til bruk i nærområdet til en 
landbruksmessig forsvarlig pris. Ingen naboer er interessert i å kjøpe tilleggsjord til omsøkte 
pris.  

Dersom omsøkt deling blir godkjent, så innebærer dette at det blir opprettet to frittliggende 
boligeiendommer i et LNF-Lområde som kan medføre til konflikter med 
landbruksinteressene. 

Etter en samlet vurdering vurderer en fordelene som kan oppnås med styrking av 
driftsgrunnlaget til kjøpebruket som mindre enn ulempene som måtte komme som følge av 
oppretting av 2 store frittliggende boligeiendommer i et landbruksområde og dårlig 
bruksrasjonalisering.

Ut i fra dette ser ikke Rådmannen å kunne anbefale at det gis tillatelse til fradeling av to 
parseller til bolig/landbruk i henhold jordloven.

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

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

~ o ~

Alternative løsninger:

3. 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. 

4. 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………..

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
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Dok.nr Tittel på vedlegg
201448 Vedr. deling gnr. 83 bnr. 1
201449 Situasjonskart

191743
Søknad om fradeling av to parseller til bolig/landbruk - dispensasjon fra 
kommuneplanen - gnr./bnr. 83/1 - Asle Klungland

191745 Gårdskart
190467 kart

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 26.08.2011
Advokat Svein Erling 
Jensen

Søknad om deling av grunneiendom gnr. 83 bnr. 
1 - Sirdalsveien, Egelandsdalen

2 X 09.09.2011 WorkCentre 7428 kart
4 X 18.09.2011 WorkCentre 7428 Gårdskart
5 X 18.09.2011 WorkCentre 7428 Artikkel fra Ole Christen Hallesby i Gårdsråd as

7 I 18.09.2011
Marianne Stangeland; 
Asle Lars Klungland

Kjøpekontrakt gnr. 83 bnr. 1, Sirdalsveien 720

6 I 18.09.2011
Det kgl. landbruks- og 
matdepartement

Praktisering av delingsbestemmelsen i jordloven

8 U 22.09.2011
Advokat Svein Erling 
Jensen; 
Asle Lars Klungland

Varsel om befaring - Deling av grunneiendom 
gnr. 83 bnr. 1 - Sirdalsveien 718 og 720, 
Egelandsdalen

9 U 20.10.2011
Asle Klungland; 
Advokat Svein Erling 
Jensen

Særutskrift: Søknad om fradeling av to parseller 
til bolig/landbruk - dispensasjon fra 
kommuneplanen - gnr./bnr. 83/1 - Asle Klungland

10 I 15.11.2011
Advokatfirmaet Jensen 
AS

Vedr. deling gnr. 83 bnr. 1

Parter i saken:
            
SØK Advokat Svein Erling 

Jensen
Postboks 362 4379 EGERSUND

TIL Asle Lars Klungland Sirdalsveien 720 4376 HELLELAND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 18.09.2011
Arkiv: :GBR-83/1, FA-
L33
Arkivsaksnr.:
11/1767
Journalpostløpenr.:
11/25122

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
102/11 Formannskapet 28.09.2011

Søknad om fradeling av to parseller til bolig/landbruk -
dispensasjon fra kommuneplanen - gnr./bnr. 83/1 - Asle 
Klungland
  
Sammendrag:
Adv. Svein Erling Jensen søker på vegne av Asle Klungland om fradeling av to parseller på 
henholdsvis ca. 9,5 og 10,4 dekar fra landbrukseiendommen gnr./bnr. 83/1 på Gydal  i  
Eigersund. Formålet er bolig/landbruk. Parsellene skal selges. Resten av driftsenheten skal
også  selges som tilleggsjord til Marianne Stangeland som eier driftsenheten gnr./bnr.  101/5, 
101/7, 101/8 og 101/16 på Møgedal i Eigersund.  Det er ca. 13 km mellom bruket på 
Møgedal og bruket på Gydal  

Parsellen på ca. 9,5 dekar består av ca. 7 dekar med fulldyrket jord og 2,5 dekar med annet 
areal (bygninger og hage). Parsellen på ca. 10,4 dekar består av ca. 4,3 dekar med 
innmarksbeite og  ca. 6,1 dekar med annet areal (bygninger, hage og utmark).

Omsøkte eiendom gnr./bnr. 83/1 og omsøkte parseller på henholdsvis 9,5 dekar og 10,4 
dekar ligger i et LNF-L område. 

Saksgang:
Stiller formannskapet seg positiv til å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel slik at 
søker får holde igjen to parseller til bolig/landbruksformål må saken sendes til Rogaland 
fylkeskommune og fylkesmannen i Rogaland for uttalelse før endelig vedtak kan fattes i 
saken.  

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet avslår  i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven søknad fra Asle 
Klungland om fradeling av to parseller på henholdsvis 9,5 og 10.4 dekar  til 
bolig/landbruksformål. 

Formannskapet avslår  i medhold av § 12 i jordloven søknad fra Asle Klungland om fradeling 
av to parseller på henholdsvis 9,5 og 10.4 dekar  til bolig/landbruksformål. 

28.09.2011 Formannskapet
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Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig. 

FS-102/11 Vedtak:

Formannskapet avslår  i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven søknad fra Asle 
Klungland om fradeling av to parseller på henholdsvis 9,5 og 10.4 dekar  til 
bolig/landbruksformål. 

Formannskapet avslår  i medhold av § 12 i jordloven søknad fra Asle Klungland om 
fradeling av to parseller på henholdsvis 9,5 og 10.4 dekar  til bolig/landbruksformål. 

Enstemmig vedtatt. 

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:

Adv. Svein Erling Jensen søker på vegne av Asle Klungland om fradeling av to parseller på 
henholdsvis ca. 9,5 og 10,4 dekar fra landbrukseiendommen gnr./bnr. 83/1 på Gydal  i  
Eigersund. Formålet er bolig/landbruk. Parsellene skal selges. Resten av driftsenheten skal 
også  selges som tilleggsjord til Marianne Stangeland som eier driftsenheten gnr./bnr.  101/5, 
101/7, 101/8 og 101/16 på Møgedal i Eigersund.  Det er ca. 13 km mellom bruket på 
Møgedal og bruket på Gydal  Marianne Stangeland leier jordbruksarealene på gnr./bnr. 83/1 
i dag.

Parsellen på ca. 9,5 dekar består av ca. 7 dekar med fulldyrket jord og 2,5 dekar med annet 
areal (bygninger og hage). Parsellen på ca. 10,4 dekar består av ca. 4,3 dekar med 
innmarksbeite og  ca. 6,1 dekar med annet areal (bygninger, hage og utmark).

Omsøkte eiendom gnr./bnr. 83/1 og omsøkte parseller på henholdsvis 9,5 dekar og 10,4 
dekar ligger i et LNF-L område. 7 dekar fulldyrket jord som følger med parsellen på ca. 9,5 
dekar er en del av fulldyrket jorde på ca. 16,9 dekar.

Driftsenheten gnr/bnr. 83/1 og 118/25 har ca. 106,4 dekar fulldyrket jord, 13,1 dekar med 
overflatedyrket jord, 203,5 dekar med innmarksbeite, 11,5 dekar med produktiv skog, 4248,4 
dekar med annet areal. 

Drift på driftsenheten gnr./bnr.  101/5, 101/7, 101/8 og 101/16 i Eigersund er pelsdyrhold, 
kjøttproduksjon med ammekyr og sauehold. Det var pr. 1.8.2011  209 vinterfôra sau på 
bruket, 24 ammekyr, 26 ungdyr og 1000 minktisper. 

Gnr./bnr. 101/5, 101/7, 101/8 og 101/16  er på ca. 75,3 dekar fulldyrket jord, 7,3 dekar 
overflatedyrket jord, 215 dekar innmarksbeite, 291,9 dekar med produktiv skog og  1257,5 
dekar med annet areal.  Marianne Stangeland leier i tillegg som nevnt jordbruksarealet på 
gnr./bnr. 83/1  og  34 dekar fulldyrket jord, 6 dekar overflatedyrket jord og 96 dekar 
innmarksbeite av Odd Svihus på Møgedal (gnr./bnr. 101/6). Det er våningshus og 
driftsbygninger i god stand på eiendommen.   Marianne Stangeland er oppvokst på gård og 
har selv drevet gården på Møgedal siden 1993.  
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Saksbehandlers vurderinger:
Lovgrunnlag:
Plan og bygningslova § 19-1 og 2 (dispensasjon)

§ 19 – 1 Dispensasjon

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

§ 19 – 2 Dispensasjonsvedtaket

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å 
gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 
dispenseres fra saksbehandlingsregler. 

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

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

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

Denne saken skal behandles etter plan og bygningslov av 27.06.2008 med ikrafttredelse fra 
1. juli 2009.  Dispensasjon er nå hjemlet i § 19-1 og  2.
  
Dispensasjon krever grunngitt søknad jf plan og bygningsloven §19 – 1.

Søknaden om omsøkte fradeling er i strid med gjeldende kommuneplan for Eigersund 
kommune,  og er avhengig av dispensasjon for å kunne få tillatelse. Dette fordi søker ønsker 
å holde igjen to parseller til boligformå/landbruk som ligger i et LNF-L område. 

Utgangspunktet for å kunne vurdere dispensasjon er om det foreligger tungtveiende grunner, 
slik at fordelene ved å gi dispensasjon blir klart større enn ulempene. I denne saken skal 
dispensasjon vurderes i forhold til LNF- formålet i kommuneplanen. LNF- områdene i 
kommuneplanen har som formål å ta vare på landbruks-, natur- og friluftsverdier. En skal 
sikre interessene til den stedbundne næring, slik at den ikke får svekkede driftsvilkår. I LNF 
områder skal det også tas hensyn til natur- og kulturmiljø, landskap og andre allmenne 
interesser. Parsellene som søker dele fra og selge er store og består av mye jordbruksareal.  
De vil også grense inntil jordbruksareal.  Det kan føre konflikter med landbruksinteressene.

Argumentet for å kunne gi dispensasjon fra kommuneplanen er at  er at resteiendommen 
skal selges som tilleggsjord til en landbrukseiendom. Det aksepteres normalt å dele fra en 
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mindre tunparsell hvis det oppnås en god bruksrasjonalisering, hvor restbruket selges som 
tilleggsjord til et bruk i nærområdet. I dette tilfelle blir det ikke en god  bruksrasjonalisering da 
avstanden mellom brukene på Møgedal og Gydal er på ca. 13 km. Kjøper har imidlertid 
behov for tilleggsareal og leier jordbruksarealet på Gydal og på et nabobruk på Møgedøl i 
dag.  Spørsmålet er om det er forsvarlig at søker får beholde to parseller til 
boligformål/landbruk som er såpass store og består av mye jordbruksareal. 

Advokat Svein Erling Jensen viser til et sitat fra Ole Christian Hallesby i Gårdsråd As. Ole 
Christian Hallesby hevder at landbruksminister Lars Peder Brekk ønsker en liberalisering av 
delingsforbudet i jordloven og at gårdstun som blir fradelt kan få beholde en åkerlapp. 
Bakgrunnen for dette er brevet av 25.06.2010 fra landbruksminister Lars Peder Brekk.  
Her står det : ” …… Hvis det kan styrke bosettingen bør kommunen også kunne vurdere å la 
selgeren beholde et noe større areal enn det som er vanlig for en ordinær boligtomt. ………”  
Her tenker en på salg av gårdens bolighus med tomt, hvor restareal selges som tilleggsjord 
til nabobruk.  Juridisk rådgiver hos Fylkesmannen mener junibrevet fra landbruksministeren 
ikke legger opp til en liberalisering med hensyn til praktiseringen av delingsforbudet, men 
brevet gir kun uttrykk for den alt etablerte praksis om en konkret og individuell vurdering av 
den enkelte sak – hensyntatt vårt langstrakte og varierte land med  ymse hensyn som kan 
gjøre seg gjeldende. Det er med andre ord ingen åpning for i vårt fylke å tillate 
mer/flere/større tomter enn tidligere, mener Smedvig . Seniorrådgiver Marianne Barstad i 
Statens landbruksforvaltning  mener brevet fra Brekk innebærer at restarealet etter fradeling 
kan være noe større, men det er en konkret vurdering som må gjøres i den enkelte sak. 

Saksbehandler mener landbruksministeren åpner opp for dele fra noe større tunparseller 
enkelte plasser i Norge som kanskje sliter med å opprettholde bosettingen. En finner ikke at 
dette er en aktuell problemstilling for Eigersund kommune.  

Det kan neppe være i  Lars Peder Brekks sin ånd å åpne opp for å fradele store tomter som 
omsøkt hvor det medgår såpass mye jordbruksareal.  

Ut i fra dette ser Rådmannen ikke å kunne anbefale at det gis dispensasjon i henhold til plan-
og bygningsloven.

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

I jordlovens §12 er det generelt et forbud mot å dele eiendommer som kan nyttes til jordbruk 
eller skogbruk. Det kan gjøres unntak fra dette forbudet dersom delingen er forsvarlig ut fra 
den avkastningen eiendommen kan gi, eller dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for 
det, blant annet bruksrasjonalisering. Det kan også trekkes inn drifts- eller miljømessige 
hensyn, godkjente planer, kulturlandskap og andre momenter. 

I vurderingen av denne saken må en se på plassering, utforming og størrelse på 
boligparsellene samt arronderingen av tilgrensende jordbruksareal. Videre må en se på om 
en fradeling legger til rette for en god bruksrasjonalisering. 

Omsøkte deling medfører tap av mye jordbruksareal og er derfor ikke forsvarlig med hensyn 
på bruket gnr./bnr. 83/1 sin avkastning. Spørsmålet er om omsøkte deling kan være 
forsvarlig ut fra samfunnsinteresser som bruksrasjonalisering.    Tilleggsarealet vil styrke 
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driftsgrunnlaget til et bruk med behov for tilleggsjord. I dette tilfelle blir det imidlertid ikke en 
brukbar bruksrasjonalisering da avstanden mellom brukene på Møgedal og Gydal er på ca. 
13 km.  Veien mellom brukene er også dårlig. I en konsesjonsssak aksepterer en gjerne 
avstander på ca. 20 km ved kjøp av tilleggsjord. I en delingssak stiller en større krav til god 
bruksrasjonalisering.  Tilleggsjorda bør gå til bruk i nærområdet. 

En vurderer fordelene som kan oppnås med styrking av driftsgrunnlaget til kjøpebruket som 
mindre enn ulempene som måtte komme som følgje av oppretting av 2 store frittliggende 
boligeiendommer i et landbruksområde og dårlig bruksrasjonalisering.

Dersom omsøkt deling blir godkjent, så innebærer det på den ene siden at det blir opprettet 
to frittliggende boligeiendommer i et LNF-område. Erfaringsmessig kan det føre med seg 
driftsulemper for tilgrensende jordbruksdrift. Dette er ulemper som for eksempel tråkk på 
jordbruksareal, dyr som blir forstyrret på beite, støy, lukt, støv osv. Dette forholdet taler også 
i mot den omsøkte deling.

Ut i fra dette ser Rådmannen ikke å kunne anbefale at det gis tillatelse til fradeling av to 
parseller til bolig/landbruk i henhold jordloven.

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

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

~ o ~

Alternative løsninger:
1. Formannskapet stiller seg positiv til søknad om  fradeling av to parseller på 

henholdsvis 9,5 og 10,4 dekar med formål bolig/landbruk i medhold av § 19-2 i plan-
og bygningsloven. 

2. Formannskapet gir tillatelse til fradeling av to parseller på henholdsvis 9,5 og 10,4 
dekar med formål bolig/landbruk i medhold av § 12 i jordloven. 

Det settes som betingelse for deling at resten av landbrukseiendommen gnr./bnr. 
83/1 selges og legges som tilleggsjord til en eller flere i eiendommer i nærområdet. 

3. Formannskapet stiller seg positiv til søknad om  fradeling av to parseller på 
henholdsvis 9,5 og 10,4 dekar med formål bolig/landbruk i medhold av § 19-2 i plan-
og bygningsloven. 

4. Formannskapet gir tillatelse til fradeling av to parseller på henholdsvis 9,5 og 10,4 
dekar med formål bolig/landbruk i medhold av § 12 i jordloven. 

Det settes som betingelse for deling at resten av landbrukseiendommen gnr./bnr. 
83/1 selges og legges som tilleggsjord til en eller flere i eiendommer med avstand 
inntil 20 km. 
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Dokumenter - vedlagt saken:
Vedlegg:
Dok.nr Tittel på vedlegg
189004 Søknad om deling av grunneiendom gnr. 83 bnr. 1 - Sirdalsveien, Egelandsdalen
189006 Gjenpart av nabovarsel
189005 Oversendelsesbrev
190467 kart
191745 Gårdskart
191747 Artikkel fra Ole Christen Hallesby i Gårdsråd as
191749 Brev av 25.06.2010 fra landbruksminister Lars Peder Brekk
191752 Kjøpekontrakt gnr. 83 bnr. 1, Sirdalsveien 720

Journalposter i arkivsaken - uttrykte vedlegg

Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 26.08.2011
Advokat Svein Erling 
Jensen

Søknad om deling av grunneiendom gnr. 83 bnr. 
1 - Sirdalsveien, Egelandsdalen

2 X 09.09.2011 WorkCentre 7428 kart
4 X 18.09.2011 WorkCentre 7428 Gårdskart
5 X 18.09.2011 WorkCentre 7428 Artikkel fra Ole Christen Hallesby i Gårdsråd as

6 X 18.09.2011 WorkCentre 7428
Brev av 25.06.2010 fra landbruksminister Las 
Peder Brekk

7 I 18.09.2011 WorkCentre 7428 Kjøpekontrakt gnr. 83 bnr. 1, Sirdalsveien 720

8 U 22.09.2011
Advokat Svein Erling 
Jensen; 
Asle Lars Klungland

Varsel om befaring - Deling av grunneiendom 
gnr. 83 bnr. 1 - Sirdalsveien 718 og 720, 
Egelandsdalen

Parter i saken:
            
SØK Advokat Svein Erling 

Jensen
Postboks 362 4379 EGERSUND

TIL Asle Lars Klungland Sirdalsveien 720 4376 HELLELAND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 17.02.2012
Arkiv: :GBR-47/816, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
11/1489
Journalpostløpenr.:
11/33265

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
046/12 Planteknisk utvalg 13.03.2012

Utfylling i sjø gnr. 47 bnr. 816 -  Langholmen AS, 
Langholmen. Klagebehandling.
  

Sammendrag:
Etter at byggesakssjefen på delegert myndighet fattet vedtak datert 30.09.11 om å gi 
tillatelse til omsøkt – og allerede utført – fylling på landsiden av Langholmen, har Terje 
Aarsland sendt inn klage på vedtaket. Aarsland ønsker at tillatelsen skal trekkes tilbake og at 
hele fyllingen skal kreves fjernet.

Det anbefales at klager ikke gis medhold, ettersom klagen ikke inneholder vesentlige nye 
opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det klages over ble fattet.

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

Rådmannens forslag til vedtak 17.02.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Terje Aarsland, datert 14.11.11 og 06.01.12, i 
forhold til vedtaket i delegert sak BMD 385/11, 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.

Vedtaket i sak BMD 385 / 11 opprettholdes.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

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

Eventuell tidligere politisk behandling:
Det har vært behandlet flere politiske saker i tilknytning til denne eiendommen, men ikke i 
forhold til den konkrete søknaden der vedtaket er påklaget. Det finnes likevel hensiktsmessig 
å minne om følgende tidligere vedtak på eiendommen. Noen av vedtakene gjelder både 
selve Langholmen; gnr. 47, bnr. 26, og landdelen, gnr. 47, bnr. 816.
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Miljøutvalget 10.03.09

M-044/09 Vedtak:

1. Vedr.gnr.47  bnr.26, gis eier frist på 4 uker til å oppfylle de krav som ble satt i 
utfyllingstillatelse datert 13.01.2004.

2.
1) Miljøutvalget har nøye vurdert skriv datert 31.08.08 fra Terje Aarsland med 

flere, skriv datert 06.10.08 fra Eigersund Betongindustri AS, skriv datert 
16.12.08 fra Advokatfirma Rekve, skriv datert 19.01.09 fra Fylkesmannen i 
Rogaland, Reguleringsplan for Industriområde på S. Eigerøy og sakens øvrige
fakta og finner at de utførte arbeidene/utfyllingen på eiendommen gnr. 47 bnr. 
816, Bertelsen & Garpestad Eiendom AS, ikke er i samsvar med lovlige 
tillatelser.

Arbeidet er således ulovlig og må opphøre straks.

Vedtaket er fattet med hjemmel i §§ PBL 113-114-93 og 95.

2) Miljøutvalget har nøye vurdert skriv datert 31.08.08 fra Terje Aarsland med 
flere, skriv datert 06.10.08 fra Eigersund Betongindustri AS, skriv datert 
16.12.08 fra Advokatfirma Rekve, skriv datert 19.01.09 fra Fylkesmannen i 
Rogaland, Reguleringsplan for Industriområde på S. Eigerøy og sakens øvrige 
fakta og finner at det er foretatt ulovlig dumping av næringsavfall/betong på 
eiendommen gnr. 47 bnr. 816, Bertelsen & Garpestad Eiendom AS i strid med 
forurensingslovens bestemmelser. Miljøutvalget pålegger grunneier Bertelsen 
& Garpestad Eiendom AS å avslutte forurensningen umiddelbart. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i forurensingslovens §§ 7, 28 og 32. 

3) Dersom det skal foretas ytterligere utfylling på/ved Langholmen må det 
innsendes søknad om tillatelse etter Forurensingsloven til Fylkesmannen i 
Rogaland. 

Med hjemmel i forurensingslovens § 7 og § 28 pålegges Bertelsen & 
Garpestad Eiendom AS å rydde opp i de ulovlig fylte masser på eiendommen 
gnr. 47 bnr. 816, snarest og senest innen 8 uker etter at saken er endelig 
avgjort. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i forurensingslovens § 37.

3. Miljøutvalget ber kontrollutvalget se på saken vedr. den kommunale 
saksbehandlingen, Langholmen, gnr.47, bnr.26 og 816.

Vedtaket var enstemmig.

Miljøutvalget 01.10.09
M-165/09 Vedtak:
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Miljøutvalget har nøye vurdert klage fra advokatene Stokkeland & Sørensen datert 
16.04.09 på vegne av Egersund Betongindustri AS og kommentar til klagen fra 
Advokatfirma Rekve, Mitsem & Co i skriv datert 09.06.09 men finner ikke grunnlag for 
å ta klagen til følge da klagen ikke inneholder nye opplysninger av betydning for 
saken.

Saken oversendes fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.

Vedtaket var enstemmig.

Miljøutvalget 19.01.10:

M-006/10 Vedtak:

Administrasjonen utarbeider, sammen med tiltakshaver, en plan for hvordan de ikke 
oppfylte vilkår skal håndteres.
Planen forelegges miljøutvalget i neste møte den 15.02.10.

Vedtaket var enstemmig.

Særskilt klagenemnd 27.04.11:

SKL-002/11 Vedtak:

Særskilt klagenemnd har nøye vurdert klage fra advokatene Stokkeland & Sørensen
datert 16.04.09 på vegne av Egersund Betongindustri AS og kommentar til klagen fra 
Advokatfirma Rekve, Mitsem & Co i skriv datert 09.06.09. Særskilt klagenemnd finner 
ikke grunnlag for å ta klagen til følge da klagen ikke inneholder vesentlige nye 
opplysninger av betydning for saken som ikke var kjent da vedtaket det klages over 
ble fattet.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningslovens § 28.

Vedtaket var enstemmig.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Det ble sommeren 2011 søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4. 
Søknaden gjaldt oppfylling av de områdene på gnr. 47, bnr. 816 som på gjeldende 
reguleringsplan er regulert til industri. Området er allerede fylt opp.   
Naboene ble varslet og det forelå nabomerknader til søknaden.

I merknader fra Arnhild Håland, Torunn og Per Kristian Peersen, Grete og Bjørn Skaaland, 
Sissel June Malmei og Terje Aarsland, som er innsendt på e-post 12.07.11, skriver de først 
om deler av Miljøutvalgets vedtak av 10.03.09: ”de utførte arbeidene / utfyllingen på 
eiendommen gnr. 47 bnr. 816, Bertelsen & Garpestad Eiendom AS, ikke er i samsvar med 
gitte tillatelser.” De viser videre til følgende formulering i nevnte vedtak: ”Med hjemmel i 
forurensningslovens § 7 og 28 pålegges Bertelsen & Garpestad Eiendom AS å rydde opp i 
de ulovlig fylte masser på eiendommene gnr. 47, bnr. 816 og 26, snarest og seinest innen 8 
uker etter at saken er endelig avgjort.”
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De viser videre til følgende formulering i saksforelegget til klagesaken som ble behandlet 
01.10.09: ”Det foreligger ingen tillatelse til utfyllingsarbeider for B & G på den aktuelle 
eiendommen. Eventuelle utførte arbeider av B & G er således ulovlige.”
Naboene skriver videre at det med flere fotografier er dokumentert at hele fyllingen er utført 
etter at B & G overtok eiendommen, dvs. at hele fyllingen ifølge byggesakssjefen er ulovlig. 
De skriver videre at med den foreliggende søknaden innrømmer også B & G at de har fylt 
uten tillatelse, altså at fyllingen som sådan er ulovlig. 
De siterer videre fra et brev fra byggesakssjefen til B & G 30.05.11: ”Vedtaket i særskilt 
klagenemnd innebærer at politisk vedtak av 10.03.09 sak 044/09 (miljøutvalget) må 
etterkommes.” samt ”Byggesakssjefen vil kalle inn Bertelsen & Garpestad til samtale for 
gjennomføringen av vedtaket.”
Naboene påpeker at B & G likevel ikke har ryddet opp. Den dag i dag ligger denne 4-5 mål 
store ulovlige steinfyllingen der i sjøen på bnr. 816, ispedd store mengder restbetong og 
rivningsbetong, ifølge naboene. De skriver videre at bortsett fra å fjerne noe metallskrap og 
trevirke, så har B & G ikke ryddet opp og ikke fjernet noen betongmasser på sjøbunnen eller 
i fyllingen. De eneste de har gjort, er å grave masse over, ifølge naboene.
Naboene protesterer mot at det nå mange år i etterkant søkes om godkjenning av den 
ulovlige fyllingen. En godkjenning vil være i direkte strid med de politiske vedtakene som er 
gjort, ifølge naboene. 
De skriver videre at vedtakene i Miljøutvalget og Særskilt klagenemnd ikke kan forstås på 
annen måte enn at hele fyllingen er ulovlig og må fjernes, seinest innen 8 uker etter at saken 
er endelig avgjort. Naboene skriver at saken ble endelig avgjort i Særskilt klagenemnd 
27.04.11. Fristen er dermed ute ifølge naboene.
Saksbehandler merker seg at ikke alle som står som avsendere av brevet er naboer eller 
gjenboere til den aktuelle eiendommen.

Bertelsen & Garpestad AS har ved udatert brev med vedlegg sendt søknad til Fylkesmannen 
i Rogaland om godkjenning av utfylling i sjø på gnr. 47, bnr. 816, i forhold til forurensnings-
loven.

I et tilsvar til nabomerknadene kommenterer Bertelsen & Garpestad AS i udatert brev som er 
motatt av kommunen i september 2011 at denne utfyllingen har pågått over flere år. 
Utfyllingen er utført med sprengt stein, i hovedsak fra utbyggingen av Eikunda. De skriver 
videre at det uheldigvis er blitt tømt noe betong på området. B & G har foretatt en opprydding 
på området i juli og august. Betongrester er ifølge B & G fjernet, men det kan enkelte plasser 
forekomme betongklumper. 
De skriver videre at B & G overtok dette området fra Ryttervik Holding, og regnet med at 
utfyllingstillatelsen fulgte med. Det har ifølge B & G vært muntlig kommunikasjon med 
tidligere byggesakssjef Utvik om dette, hvor tillatelse til utfylling er gitt muntlig. B & G har 
vært i den tro at utfyllingstillatelse forelå. Da dette ble påpekt av kommunen, ble videre 
utfylling stoppet. De skriver videre at området nå er regulert til næringsområde og fyllingen 
som er etablert og omsøkt ligger innenfor de grenser som reguleringsplanen viser. Det er på 
området ikke lenger rivningsbetong med armering, men som tidligere nevnt kan det 
forekomme enkelte lommer med restbetong uten armering. Ifølge rapport fra SINTEF i 
desember 2007 tabell 3.1 kan slik betong brukes som fyllmasse skriver B & G.

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for industriområde på søndre Eigerøy mellom Nysundet og 
Vibberodden fyr og området rundt Langholmen, vedtatt av kommunestyret 10.06.65. Omsøkt 
areal er i planen regulert til industriområde. Gjeldende kommuneplan viser området som 
nåværende industriområde. Kommuneplanen gjelder foran reguleringsplanen, slik at 
reguleringsplanen kun gjelder der den er i samsvar med kommuneplanen. 

Vedtaket:
30.09.11 fattet byggesakssjefen følgende vedtak i sak BMD 385/11:
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I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av 
28.01.1999, godkjennes søknaden på følgende vilkår:

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
2. Tiltaket plasseres innenfor det området som er regulert til utfylling på gjeldende 

reguleringsplan.
3. Høyde topp fylling skal ikke overstige kote 2,0.
4. Tillatelsen er kun gyldig dersom også Fylkesmannen i Rogaland gir tillatelse til utfyllingen 

etter forurensningsloven.
5. Følgende ansvarlige godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 22:

- Bertelsen & Garpestad AS, alle arbeider.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og reguleringsplan 
for industriområde på Søndre Eigerøy mellom Nysundet og Vibberodden fyr og området 
rundt Langholmen.

Vedtaket ble kommunisert ut til partene ved utgående brev av 24.10.11. Grunnen til at 
vedtaket har dato 30.09.11, er at det er denne datoen brevet ble opprettet i kommunens 
saksbehandlingssystem.

Klagen:
14.11.11 sendte Terje Aarslad inn klage på vedtaket i sak BMD 385/11. I klagen skriver 
Aarsland bl.a. at han klager på at det i etterkant gis tillatelse til en ”stor ulovlig fylling i sjø 
som er utført uten å søke tillatelse fra noen offentlig myndighet.” Aarsland skriver videre at 
det er brukt ulovlig fyllmasse, restbetong, rivningsbetong m.m. i fyllingen og i sjøen. Klager 
skriver også at det ikke er ryddet opp i henhold til Miljøutvalgets vedtak av 10.03.09 som påla 
å ”rydde opp i de ulovlig fylte masser.” Aarsland skriver videre at det er fylt for mye / ut over 
grensene i vest i forhold til tillatelsen gitt i 1997 til Ryttervik Holding. Denne tillatelsen gjelder 
uansett ikke for B & G skriver klager. Det vises til e-post som ettersendes. Klager opplyser at 
han skriver på vegne av naboer til Langholmen. 

06.01.12 sendte Terje Aarsland inn et tillegg til klagen. Dette tilleggsskrivet er på 15 sider og 
finnes som vedlegg til saksforelegget. Aarsland skriver bl.a. at naboene vil anføre at denne 
saken allerede er avgjort ved de vedtakene som er fattet i kommunen, der B & G er pålagt å 
”rydde opp i de ulovlig fylte masser”. Aarsland skriver at klagefristen for vedtaket der B & G 
ble pålagt å rydde opp er gått ut for lenge siden, og at saken derfor er endelig avgjort. Man 
kan da ifølge Aarsland ikke i ettertid søke om noe som allerede er endelig avgjort.

Aarsland skriver videre at fyllmassene er ulovlige. Han mener at man ikke kan få tillatelse til 
en fylling der massene ”under enhver omstendighet” er ulovlige. Aarsland synes at det er 
tydelig at ”kommunen ønsker å ”hjelpe” en tung næringsaktør i kommunen”. Han viser til 
naustsaken der en nausteier ble ilagt en bot på kr. 50.000,- for bl.a. å ha ”lagt vann i naustet
på Lyngtangen”. Naboene mener at kommunens saksbehandling er skandaløs.
De hevder:
1) Administrasjonen trenerer politiske vedtak:

- inviterer B & G til å søke om tillatelse til ulovlig utført fylling i etterkant

- feiltolker ordlyden i vedtaket om å «rydde opp i ulovlig fylte masser». 

- Vi naboer mener hele fyllingen som sådan er ulovlig fylt masse (også de rene 
steinmassene) og at vedtaket må bety at hele fyllingen må fjernes.

- påser ikke at det er ryddet opp slik B & G feilaktig hevder

2) B & G har ikke ryddet opp - tidsfrister overholdes ikke
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3) B & G gir uriktige opplysninger om ulovlige fyllmasser, påstår feilaktig at det er ikke er lagt 
rivningsbetong i fyllingen, og at «det uheldigvis er tømt noe betong på området».

Aarsland redegjør så for sakens historikk, bl.a. siteres det fra Miljøutvalgets vedtak av 
10.03.09, og vedtak i særskilt klagenemnd av 27.04.11. Det blir også referert fra et møte 
mellom B & G og byggesakssjefen 10.06.11.

Aarsland stiller så spørsmålet om et slikt møte mellom tiltakshaver og byggesakssjefen er å 
etterkomme politisk vedtak. Han svarer selv at det ikke er det. 

Aarsland viser så til byggesakssjefens forslag i saksframlegget til Miljøutvalgets møte 
10.03.09, der det bl.a. fremkommer at ”Dersom miljøutvalget finner at de aktuelle 
byggetillatelsene ikke er gyldige eller at arbeidet ikke er utført i samsvar med disse, 
anbefaler rådmannen at tiltakshaver gis anledning til å søke om det utførte arbeidet.” 
Aarsland påpeker at muligheten for å søke om tillatelse til det utførte arbeidet ikke ble tatt 
med i Miljøutvalgets vedtak. Aarsland mener at byggesakssjefen ikke kan forstå vedtaket slik 
at fyllingen skal ligge. Han stiller også spørsmål ved hvordan man skal kunne fjerne 
restbetongen som er infiltrert i steinmassene uten å fjerne selve fyllingen. 

Aarsland mener at byggesakssjefen trenerer de politiske vedtakene ved sin håndtering av 
saken. ”Hans oppgave var å sørge for at det ryddes opp, i stedet tar han seg den frihet å 
invitere B & G til å søke om godkjenning av utført fylling.”

Aarsland viser også til e-posten fra Eigersund Venstre og byggesakssjefens svar til denne. 
Han viser bl.a. til følgende formulering i byggesakssjefens svar til Venstre:
”I denne saken er det viktig å holde følgende to problemstillinger atskilt:
1) Oppfylling i sjøen. Denne er utført før det forelå tillatelse.
2) Hvilke masser som fyllingen består av. Oppfylling av ulovlige masser.”

Aarsland mener at en slik tolking av problemstillingen er uhørt og uakseptabel. Aarsland 
mener at dette er feil, og ikke i tråd med virkeligheten og Miljøutvalgets vedtak. Det er også 
et forsøk på å bagatellisere den ”kriminaliteten som har foregått og som kommunen ikke har 
reagert på.” For Aarsland virker det som om det ikke er så farlig, det er bare det at det 
mangler en tillatelse, som de jo vil få hvis de søker.

Aarsland skriver så en del om deres tolkning av ”ulovlig fylte masser”, men han tar ikke med 
de foranliggende ordene ”rydde opp i”. 

Aarsland siterer så fra deler av byggesakssjefens svar til Eigersund Venstre, der muligheten 
for å søke om tillatelse til et tiltak i ettertid blir redegjort for. Aarsland skriver at det selvsagt 
ikke er forbud mot å søke om tillatelse til et tiltak som allerede er utført, men han mener at 
her har byggesakssjefen aktivt bedt om en søknad. 

Aarsland mener at de nødvendige forutsetningene for å gi tillatelse 30.09.11 ikke var til 
stede. Begrunnelsen er at B & G ikke har ryddet opp, og at de har brukt ulovlige masser, og 
de har brutt tinglyst avtale med Bolstad.

Aarsland kommenterer byggesakssjefens konklusjon i svaret til Venstre, datert 07.12.11. 
Han mener at når byggesakssjefens utgangspunkt er feil, så bli også konklusjonen feil. Han 
skriver at byggesakssjefen ikke har kontrollert massene. 

Når det gjelder formuleringen i vedtaksbrevet der det ble gitt tillatelse, om at kommunen ikke 
kan avslå en søknad dersom de nødvendige forutsetningene er til stede, så stiller Aarsland 
spørsmål ved på hvilket grunnlag man kan si dette. Han er dessuten av den formening at de 
nødvendige forutsetninger ikke er til stede, ettersom det ikke er ryddet opp i henhold til 
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Miljøutvalgets vedtak. Aarsland skriver videre at det er brudd på en tinglyst avtale mellom B 
& G og nabo Bolstad.

Aarsland spør om ikke kommunen kan avslå søknaden med en annen begrunnelse, for 
eksempel at søknaden ikke kan behandles før Miljøutvalgets vedtak er etterkommet, eller at 
det er brukt ulovlig fyllmasse og at fyllingen derfor ikke kan godkjennes.

Aarsland skriver videre at på mirakuløst vis gjør byggesakssjefen / miljøansvarlig i 
kommunen det ulovlige lovlig.

Aarsland skriver at dersom byggesakssjefen ikke i egenskap av kommunens 
bygningsmyndighet kan avslå en søknad, så må kommunens forurensningsmyndighet kunne 
nekte å behandle søknaden. Han mener at byggesakssjefen verken som bygningsmyndighet 
eller forurensningsmyndighet har fulgt opp verken ulovlig fylling eller forurensning, og nå 
følger han heller ikke opp vedtaket om den pålagte oppryddingen.

Aarsland siterer så byggesakssjefens formulering om at man ved å gi tillatelse til tiltaket, ikke 
tar stilling til om de massene som er brukt er godkjent eller ikke. Aarsland mener at det er 
kommunens ansvar å sørge for at det ikke skjer dumping av industriavfall slik det har skjedd 
på Langholmen i mange år. Han stiller spørsmål ved hvordan kommunen kan godkjenne en 
fylling som er utført og der søker nå feilaktig påstår at det skal brukes reine steinmasser. 

Aarsland kommenterer så byggesakssjefens opplysning om at dersom det viser seg at det er 
brukt ulovlig fyllmasse, skal dette bli fulgt opp på vanlige måter. Han mener at erfaringen i 
denne saken er at den ulovlige dumpingen / utfyllingen ikke blir tatt opp på vanlig måte fra 
kommuneadministrasjonens side, og ikke fulgt opp overhode. Tillatelsen til tiltak er etter 
Aarslands mening et eksempel på dette, og et uttrykk for at de politiske vedtakene saboteres 
av seksjon byggesak og miljøavdelingen. Han mener at det er dokumentert at det ikke kun er 
brukt godkjente masser. Han mener også at kommunen har ansvar for å sjekke hva slags 
masser som er brukt, og videre sjekke om det er ryddet opp, samt at fristene blir overholdt. 
Aarsland skriver at det fortsatt ligger armert rivingsbetong og restbetong i og på fyllingen og 
på sjøbunnen.

Aarsland siterer så formuleringen i tillatelsen, angående at administrasjonen har gjennomgått 
de foreliggende søknader om godkjenning av foretak og ikke har vesentlige merknader. 
Aarsland mener at det ut fra de politiske vedtak som er gjort komplett ubegripelig at 
administrasjonen ikke har vesentlige merknader, og stiller spørsmålet; Hva med hensynet til 
tredjepart, til naboer og miljøet?

Aarsland siterer så fra formuleringen i tillatelsen der Bertelsen og Garpestad ansees som 
kvalifisert for å få lokal godkjenning og ansvarsrett for prosjektering og utførelse av tiltaket. 
Han presiserer at selskapet har fylt uten tillatelse, brukt ulovlig fyllmasse og har etter hans 
formening til fulle vist at de ikke er til å stole på og at de ikke kvalifiserer for lokal godkjenning 
og ansvarsrett.

Når det gjelder Bertelsen & Garpestad AS skriver Aarsland at de ikke har overholdt fristen og 
at de ennå ikke har ryddet opp, nesten 6 måneder etter at fristen gikk ut 27.06.11. Han viser 
til at B & G opplyser at de har ryddet opp, men at de ikke har gjort det. Fyllingen ligger der 
fortsatt, ispedd store mengder restbetong og rivningsbetong, noe fotografiene viser. Han 
redegjør så for en del aktivitet fra B & Gs side sommeren 2011, samt hvordan tilstanden er i 
på det tidspunktet klagen skrives. Aarsland synes at det er helt utrolig at B & G kan vise slik 
forakt for de folkevalgte. Han synes at det er like utrolig at byggesakssjefen lar dette 
passere, ettersom det er byggesakssjefen som har oppgaven med å påse at oppryddingen 
skjer innen fristen. Han mener at dette er en skandale, og skriver at de har mistet all tillit til 
kommuneadministrasjonen. 
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Aarsland mener at B & G farer med usannheter. Det vises her til et svar fra B & G til 
byggesakssjefen der det fremkommer at det ”uheldigvis er tømt noe betong på området.” 
Dette er ifølge Aarsland ikke riktig. De har systematisk dumpet betongrester i fyllingen og i 
sjø i mange år fra 2004 / 2005 ifølge Aarsland. Aarsland mener også at uttalelsen fra B & G 
om den oppryddingen som er foretatt er overdrevet. Aarsland er heller ikke enig i utsagnet 
fra B & G om at på området ikke er lagt noe rivingsbetong med armering. Han mener at 
byggesakssjefen må kontrollere den påståtte oppryddingen. Aarsland bemerker at 
byggesakssjefen stoler fullt og helt på B & G sin egenrapportering, selv om B & G gjennom 
hele prosessen har vist at de ikke er til å stole på ifølge Aarsland.

Når det gjelder Fylkesmannen, nevner Aarsland søknaden fra B & G om godkjenning av 
utført fylling i sjøen, og siterer fra Fylkesmannens e-post med krav om at ny søknad må 
sendes inn. Aarsland synes at det er gledelig at det endelig blir stilt kritiske spørsmål. Det 
burde byggesakssjefen ha gjort for lenge siden, ifølge Aarsland. Aarsland skriver videre at 
det blir spennende å se om B & G kan redegjøre for hvor mye de har fylt av restbetong, 
rivingsbetong, samt hvor rivningsbetongen kommer fra.

Når det gjelder tidligere forløp / saksbehandling, skriver Aarsland bl.a. at B & G uten å søke 
om tillatelse har anlagt en 4 – 5 daa stor ulovlig fylling i sjøen, ispedd ulovlig fyllmasse som 
restbetong og rivingsbetong. Aarsland viser også til politiavhør av Rune Bertelsen i B & G. 
Aarsland kommenterer også forholdet til gjeldende kommuneplan. Han gir uttrykk for at det 
virker som om kommunen under behandlingen av kommuneplanen har ”tilpasset 
kommuneplanen etter terrenget som B & G har endret.” Han mener at ved rulleringen av 
kommuneplanen i 2007 var alle høringsinstanser uvitende om den pågående ulovlige 
utfyllingen. Verken Fylkesmannen eller Fiskeridirektoratet m.fl. kunne derfor komme med 
kommentarer eller innvendinger ifølge Aarsland. Han stiller spørsmål ved om dette er god 
saksbehandling fra kommunens side.

Når det gjelder kommunens / byggesakssjefens håndtering av saken, så mener Aarsland at 
byggesakssjefen ikke har gjort jobben sin. Han nevner bl.a. at kommunen ikke gjorde noe 
etter at naboene klagde allerede i 2005 på ulovlig dumping av restbetong. Heller ikke etter et 
skriftlig varsel fra naboene i 2008, skjedde det noe ifølge klager. Det var først da Dalane 
Tidende trykket fotografier av betongbil som dumpet restbetong i sjøen at byggesakssjefen 
tok affære. Aarsland skriver videre: ”Den daglige, storstilte ulovlige tømmingen av restbetong 
fortsatte i hele fire måneder til i to store oppgravde bassenger i fyllingen på gnr. 816, med 
Valle sin godkjennelse selv om han visste det var ulovlig. Valle kunne stoppet den ulovlige 
dumpingen av restbetong allerede i 2005, og i alle fall etter varsel om forurensning august 
2008.” Ifølge Aarsland har byggesakssjefen forsømt seg grovt i forhold til lovverket og i 
forhold til private innbyggeres krav på rettsvern.

Aarsland skriver videre om manglende søknad om tillatelse til utfylling, og at 
byggesakssjefen da han ble oppmerksom på at slik tillatelse ikke forelå, burde tatt affære i 
2008. Han skriver videre: ”Han prøvde å dekke over dette faktum.” Aarsland skriver også at 
byggesakssjefen i saken til Miljøutvalget i 2009 tåkela det faktum at B & G manglet tillatelse 
og var mer opptatt av å sikre utbyggers rettighet og unngå søksmål mot kommunen. Han 
skriver videre: ”Det er utrolig, men i Eigersund kommune går det altså an å anlegge en 4-5 
mål stor utfylling, i sjø ved strandsonen, tilsynelatende uten at byggesakssjef, 
forurensningsmyndighet eller planmyndighet vet om det eller bryr seg.”

Aarsland stiller også spørsmål ved om kommunen har noe å risikere om B & G velger å ta 
rettslige skritt, og han mener at det er B & G som har begått ulovlighetene. Han stiller også 
spørsmål ved naboenes rettstrygghet, og mener at byggesakssjefen ikke er opptatt av
denne.
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Aarsland mener at konsekvensen av dette er at B & G har ødelagt 2 hytteeiendommer og at 
naboer er skadelidende. En hytteeiendom er direkte truet av den ulovlige utfyllingen, og en 
annen hytteeiendom har ved rullering av kommuneplanen blitt innlemmet i industriområdet. 
Aarsland mener at B & G sin ulovlige virksomhet har ødelagt bomiljø også på oppsiden av 
Gamle Eigerøyveien. 

Når det gjelder det som skal skje framover, skriver Aarsland at ifølge B & G har de ikke noen 
planer for området. Dette er for ham en bekreftelse på det de hele tiden har hevdet, nemlig at 
B & G har brukt området som dumpingplass for restbetong og steinmasser, og at de nå vil 
selge med fortjeneste, og med kommunens velsignelse. Dette protesterer de mot på det 
kraftigste. Aarsland mener at dette er selvtekt, ikke demokrati. Han stiller spørsmål ved hvem 
som bestemmer i Eigersund kommune, er det politikerne, byråkratene eller B & G. Han spør 
også: ”Hva med tilliten til de folkevalgte?”. 

Aarsland mener at i Eigersund kommune er det forskjell på Kong Salomo og Jørgen 
Hattemaker. Han viser til en sak på Leidland, der en brygge måtte fjernes etter en rettssak i 
2009. Han viser også til kommunens advokat som i et skriv til Miljavdelingen av 07.07.11 
kommenterer Bertelsens utsagn i politiavhør om muntlig tillatelse. Aarsland stiller seg svært 
undrende til at byggesaksseksjonen tilsynelatende velger å se vekk fra advokatens skriv, og 
heller ikke har sendt de anbefalte dokumentene videre til politiet.

Aarsland skriver at kommunal saksbehandling har vært totalt fraværende fra B & G kjøpte 
eiendommen i 2004 og begynte å fylle ut i sjøen, fram til klage på søknad om ytterligere 
utfylling sommeren 2008, og varsel om forurensning. Han mener videre at all saksbehandling 
har favorisert lovbryter, og at nå skal alt på mirakuløst vis gjøres lovlig ”nærmest ved et 
pennestrøk eller tastetrykk.” Han stiller igjen spørsmål ved kommunens ansvar for å ivareta 
de vanlige innbyggernes interesser.

Aarsland skriver at byggesakssjefen ga selv B & G tillatelse til å fortsette dumpingen av 
restbetong i to oppgravde basseng i fyllingen, dette etter eget varsel om pålegg 26.09.08. 
Aarsland redegjør så for korrespondanse etter at B & G skal ha fortsatt med dumping av 
restbetong andre steder på fyllingen.  Aarsland skriver også om en henvendelse til 
byggesakssjefen 28.09.08 som ikke ble besvart. Han skriver også om en e-post fra 
byggesakssjefen til leder av Miljøutvalget 17.11.08 om Fylkesmannens rolle i saken.

Aarsland skriver så om protokollen fra møte i Miljøutvalgets møte 10.02.09, med spørsmål 
fra Astrid Robertson til byggesakssjefen og byggesakssjefens svar. Aarsland skriver at 
byggesakssjefen i sitt svar førte Miljøutvalget bak lyset. Han skriver videre at det var først i 
redegjørelsen til Kontrollutvalget 27.08.09 at byggesakssjefen innrømmer for første gang at 
B & G ikke hadde utfyllingstillatelse.

Aarsland viser så til Miljøutvalgets vedtak av 10.03.09. 

Aarsland skriver at B & G har fylt 2-3 meter over grensen for fyllingstillatelsen som Ryttervik 
Holding hadde. Dette er ifølge Aarsland bekreftet av kommunens egen oppmåling og 
demonstrert under befaring i forkant av Miljøutvalgets møte 10.03.09. Her har de ifølge 
Aarsland fylt kloss innpå hytteeiendommen. Han stiller spørsmål ved om man bare skal la 
dette få ligge.

Aarsland skriver videre at heller ikke på Langholmen har B & G fjernet restbetongen slik som 
avtalt i møtet.

Aarsland skriver at byggesakssjefen har gått utenom sitt mandat fra Særskilt klagenemnd, 
nemlig å rydde opp i ulovlig fylte masser.  Aarsland stiller spørsmål ved hvorfor B & G skal 
rydde opp hvis byggesakssjefen har godkjent fyllingen.
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Aarsland påpeker at saken har vært oppe til politisk behandling tre ganger, og så kommer 
byggesakssjefen og gjennomfører sin egen løsning på saken som er nærmest helt motsatt 
av det som er vedtatt. Dette er ifølge klager ikke lokaldemokrati og dette mener han ikke går 
an. Aarsland kan ikke akseptere at ulovlighetene skal resultere i økonomisk gevinst for 
lovbryter, på bekostning av miljøet og naboer. Det er dette byggesakssjefen nå gjør mulig 
ved å godkjenne den ulovlige fyllingen, ifølge Aarsland. 

Aarsland konkluderer med at Miljøutvalget 10.03.09 påla Bertelsen & Garpestad Eiendom 
AS ”å rydde opp i de ulovlig fylte masser på eiendommen gnr. 47 bnr. 816, snarest og 
seinest 8 uker etter at saken er endelig avgjort.” Dette vedtaket har seinere blitt bekreftet av 
Særskilt klagenemnd 27.04.11. Det er ifølge Aarsland ingen forutsetninger til stede for at 
fyllingen skal kunne godkjennes. B & G har ifølge Aarsland ikke ryddet opp. Han mener at 
hele fyllingen er ulovlig fylt masse. De krever at fyllingen fjernes.

Klagen er skrevet på vegne av 11 navngitte naboer til Langholmen.

I samsvar med forvaltningslovens § 33 tredje ledd, fikk søker anledning til å uttale seg til den 
innkomne klagen, både den foreløpige og tilleggsskrivet. Søker har ikke kommentert klagen.

SINTEF Rapport.
I Sintefs rapport av 18.12.07: ”Veiledning for behandling av restmaterialer ved 
betongproduksjon”, står det i avsnitt 4.2 Betongslumper bl.a. følgende:
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Saksbehandlers vurderinger:

Klager er som nabo part i saken. Klagen er innkommet innen klagefristen. Klagen tas derfor 
opp til behandling.

Tillatelse / godkjenning.
Selv om klager mange ganger i klagen hevder at byggesakssjefen ved sitt vedtak av 
30.09.11 har godkjent den nåværende fyllingen, så medfører dette ikke riktighet. Det er stor 
forskjell på å gi tillatelse til et tiltak og å godkjenne tiltaket etter at det er utført. 
Bygningsmyndighetene godkjenner søknader og tegninger / planer, men man godkjenner 
ikke det ferdige tiltaket. Man gir etter søknad ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse når 
tiltaket er utført i samsvar med gitte tillatelser.

Bygningsmyndighetene har altså ikke godkjent den eksisterende fyllingen, men gitt tillatelse 
– på visse vilkår – til å fylle opp det omsøkte området.

Søknad om tillatelse til tiltak.
Inntil det er gitt tillatelse til et tiltak, er et tiltak å anse som ulovlig dersom tiltaket er utført. 
Ettersom det ikke forelå noen tillatelse til fyllingen som er utført på landsiden av Langholmen, 
er denne fyllingen å anse som ulovlig inntil gyldig vedtak om tillatelse til tiltaket foreligger.

Plan- og bygningsloven gir ikke noe forbud mot å søke om tillatelse til et tiltak som allerede 
er utført. Bertelsen & Garpestad AS søkte om tillatelse til denne fyllingen sommeren / høsten 
2011. Kommunen er forpliktet til å saksbehandle alle innkomne søknader.

Når kommunen får inn en søknad om tillatelse til tiltak, skal man vurdere denne uavhengig
av om tiltaket er utført allerede eller ikke. Dersom de nødvendige forutsetninger er til stede,
skal søknaden innvilges. Kommunens bygningsmyndigheter har altså ikke anledning til å
avslå en søknad med den begrunnelse at tiltaket allerede er utført.

Byggesakssjefen fattet derfor 30.09.11 på delegert myndighet vedtak i forhold til søknaden 
om tillatelse til tiltak. Som det fremkommer i vedtaket, er tillatelsen kun gyldig dersom også 
Fylkesmannen gir tillatelse til utfyllingen etter forurensningsloven.

Brevet der vedtaket fremkommer, er vedlagt. Som det fremkommer under ”vurderinger”, 
betyr ikke tillatelsen fra bygningsmyndighetene at man har tatt stilling til om de massene som 
er brukt er godkjente eller ikke. Det er tiltakshavers ansvar at det kun er brukt godkjente 

Side 342 av 521



12

masser i fyllingen. Byggesakssjefen legger til grunn at Fylkesmannen også berører 
spørsmålet om bruk av lovlige masser i fyllingen. Dersom det viser seg at det er brukt urene / 
ulovlige masser, vil dette bli fulgt opp på vanlige måter.

Bertelsen & Garpestad AS har også sendt søknad til Fylkesmannen i forhold til 
forurensningsloven. Etter det vi kjenner til, har ikke Fylkesmannen fattet vedtak i forhold til 
den søknaden ennå.

Fjerning av eventuelle ulovlige / forurensende masser.
Bertelsen & Garpestad AS opplyser i udatert brev i forbindelse med søknaden om tillatelse til 
utfyllingen, at fyllingen nå består med ”rene masser, dvs. sprengstein.”

I et annet udatert brev fra Bertelsen & Garpestad AS som ble oversendt kommunen i 
september 2011, og som inneholder kommentarer til merknader fra naboer i forbindelse med 
søknad om tillatelse til utfyllingen, skriver de bl.a.: 

Merknader til tillegget til klagen, datert 06.01.12.

Slik byggesakssjefen ser det betyr ikke formuleringen ”rydde opp i de ulovlig fylte masser på 
eiendommen” at hele fyllingen skulle fjernes. Hadde det vært Miljøutvalgets oppfatning i 
2009 at hele fyllingen skulle fjernes, er byggesakssjefen overbevist om at man hadde vedtatt 
dette i klartekst. Byggesakssjefen har ikke i de 2-3 årene som har gått siden dette vedtaket 
ble fattet mottatt noen signaler fra Miljøutvalget i plenum eller fra enkeltmedlemmer om at 
utvalget mente at hele fyllingen skulle fjernes. 

Byggesakssjefen kan selvfølgelig ikke være enig i at saken har vært trenert fra hans side. 
Nedenstående oppstilling viser utviklingen i saken fra Miljøutvalget behandlet saken i møte 
10.03.09:
Dato Hendelse
10.03.09 Miljøutvalget behandlet saken og vedtok bl.a. at fyllingen ikke var i 

samsvar med lovlige tillatelser, at forurensningen måtte avsluttes straks, 
at det måtte ryddes opp i ulovlig fylte masser på eiendommen innen 8 
uker etter at saken er endelig avgjort, samt at kontrollutvalget ble bedt 
om å se på den kommunale saksbehandlingen.

20.03.09 Vedtaket i Miljøutvalget ble sendt til partene.
16.04.09 Klage fra Advokatene Stokkeland & Sørensen DA på vegne av 

Egersund Betongindustri AS.
05.06.09 Uttalelse fra Rogaland Revisjon på oppfordring fra Kontrollutvalget.
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09.06.09 Merknader til klagen fra Advokatfirma Rekve, Mitsem & Co DA 
02.09.09 Byggesakssjefen ber om opplysninger fra Bertelsen & Garpestad.
14.09.09 Informasjonsmøte for partene om status i Langholmensaken.
01.10.09 Miljøutvalget behandler klagen. Klager gis ikke medhold.
13.10.09 Vedtaket i klagesaken i Miljøutvalget sendes partene.
03.11.09 Vedtaket i klagesaken sendes Fylkesmannen i Rogaland til endelig 

avgjørelse.
19.01.10 Miljøutvalget behandler en sak med tittelen ”Krav som ikke er oppfylt, og 

uklare forhold”. Vedtak om at administrasjonen sammen med 
tiltakshaver skal utarbeide en plan for hvordan de ikke oppfylte vilkårene 
skal håndteres. Planen legges fram for Miljøutvalget i møte 15.02.10.

28.01.11 Ca 15 måneder etter at klagesaken ble oversendt til Fylkesmannen i 
Rogaland fatter Fylkesmannen vedtak om at vedtaket det klages over 
ikke er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven, og at klagen derfor 
skal behandles av kommunens eget klageorgan.

27.04.11 Særskilt klagenemnd behandler klagen på vedtaket av 10.03.09. Klager 
gis ikke medhold. Miljøutvalgets vedtak blir gjeldende.

20.05.11 Vedtaket i klagesaken sendes partene.
10.06.11 Møte mellom Bertelsen & Garpestad AS og kommunens 

saksbehandlere, der man konkluderer med følgende:
- Bertelsen & Garpestad AS sender snarest inn søknad om 

tillatelse til tiltak / utslippstillatelse for det utførte arbeidet på 
Langholmen.

- Bertelsen & Garpestad AS skal sjekke og rydde eventuell betong 
som ligger i fyllingen på Langholmen. Foretaket skal gjøre dette 
arbeidet så snart som mulig.

04.07.11 Kommunen mottar den første søknaden i denne omgang om tillatelse til 
fyllingen fra Bertelsen & Garpestad. 

19.07.11 Brev fra Eigersund kommune til Bertelsen & Garpestad AS. Søknaden 
er mangelfull.

27.09.11 Justerte søknadsdokumenter mottas fra Bertelsen & Garpestad AS.
24.10.11 Tillatelse til vedtak gis på delegert myndighet (vedtaket har dato 

30.09.11 ettersom det er denne datoen dokumentet ble opprettet).
14.11.11 Terje Aarsland klager på vedtaket om å gi tillatelse til tiltaket. Foreløpig 

klage.
14.12.11 Bertelsen & Garpestad AS får den foreløpige klagen til uttalelse.
06.01.12 Terje Aarsland sender inn tillegg til den foreløpige klagen.
09.01.12 Bertelsen & Garpestad får tillegget til klagen til uttalelse innen 24.01.12.

Opplistingen ovenfor er ikke uttømmende med hensyn til den omfattende korrespondansen 
som har vært i saken.

Det ligger vel i sakens natur at enhver som er part i en sak forventer / ønsker at nettopp 
denne saken skal prioriteres foran andre saker, ettersom deres sak er den aller viktigste. 
Byggesakssjefen må ut fra bestemmelser og signaler fra politisk og administrativ ledelse 
vurdere til enhver tid hvilke saker som skal prioriteres. Møtet med B & G ble avholdt 1,5 mnd. 
etter at Særskilt klagenemnd hadde fattet sitt vedtak. Mellom behandlingen av klagen i 
Miljøutvalget 01.10.09 og vedtaket i Særskilt klagenemnd 27.04.11 hadde byggesakssjefen 
ikke mulighet til å gripe inn i saken. B & G leverte et par måneder etter vedtaket i Særskilt 
klagenemnd inn en søknad om tillatelse til tiltak.

Ifølge forvaltningslovens § 11 første ledd har forvaltningen en veiledningsplikt innenfor sitt 
saksområde. Formålet med denne veiledningen er ”å gi parter og andre interesserte adgang 
til å ivareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte.” Byggesakssjefen er av den 
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oppfatning at det er i tråd med denne bestemmelsen at søker er blitt orientert om muligheten 
for å søke om tillatelse til tiltaket i ettertid. Det er ikke uvanlig at det avholdes møter mellom 
tiltakshaver / søker og ansatte i seksjon byggesak. Byggesakssjefen er av den oppfatning at 
det i en slik sak som denne var hensiktsmessig å avholde et møte i etterkant av endelig 
vedtak i klagesaken, for å få visshet i at tiltakshaver / søker hadde forstått hva vedtaket 
innebar for dem. Når det gjelder orienteringen om å søke om tillatelse til tiltak i ettertid, så er 
det også vanlig praksis når det avdekkes at tiltak ikke er i samsvar med tillatelser. 

Det faktum at bygningsmyndighetene ikke kan avslå en søknad om tillatelse til tiltak dersom 
de nødvendige forutsetningene er til stede, fremkommer bl.a. i forvaltningslovens 
bestemmelser. Ifølge § 24 første ledd skal et enkeltvedtak begrunnes. Et ”ja” eller ”nei” på en 
søknad er et enkeltvedtak. Bygningsmyndighetene kan ikke ”finne på” begrunnelser for å 
avslå en søknad der de nødvendige forutsetningene er til stede. Dersom man skulle forsøke 
seg på en slik handlemåte, vil dette bli kraftig satt på plass ved Fylkesmannens behandling 
av en klage på vedtaket, og vedtaket ville blitt kjent ugyldig.

Når det gjelder Aarslands overraskelse over at administrasjonen ikke har vesentlige 
merknader til søknader om godkjenning av foretak, så synes det å bero på at Aarsland har 
misforstått hva et foretak er for noe. Et foretak er en virksomhet / et selskap som søker om å 
bli godkjent som for eksempel ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende, ansvarlig utførende. 
Foretak er altså ikke det tiltaket det søkes om, i dette tilfelle utfyllingen. Det er godkjenningen 
av foretakene administrasjonen ikke har vesentlige merknader til, noe som er en standard 
formulering i de tilfeller de foretakene som søker, gis ansvarsrett for den delen av tiltaket 
som de har søkt om.

Når en klager kommer med krasse anklager mot en navngitt tjenestemann i kommunen, 
burde man forvente at klager undersøkte om vedkommende var ansatt på det tidspunkt det 
forventes at vedkommende skulle gripe inn. Byggesakssjef Valle begynte i sin stilling i 
01.03.07, og kunne derfor av naturlige grunner ikke gripe inn i denne saken i 2005, slik 
Aarsland krever at han skulle gjort: ”Valle kunne stoppet den ulovlige dumpingen av 
restbetong allerede i 2005, og i alle fall etter varsel om forurensning august 2008.”.

Saksbehandler vil også kommentere merknaden fra Bertelsen & Garpestad i september 
2011 der det fremkommer at ”Det har vært muntlig kommunikasjon med tidligere 
byggesakssjef Utvik vedrørende dette, hvor tillatelse til utfylling er gitt muntlig.”
Bygningsmyndighetene gir aldri muntlige tillatelser til tiltak. Det forekommer at man svarer på 
konkrete spørsmål fra publikum, at et tiltak ikke er søknadspliktig, men at en stor entreprenør 
skal ha en oppfatning at bygningsmyndigheten gir muntlig tillatelse til utfylling av et stort 
område, er uforståelig.

Konklusjon.
For å kunne avslå en søknad om tillatelse til tiltak, må det foreligge saklige grunner. Det at et 
tiltak er utført før det sendes inn søknad – noe som medfører at tiltaket er ulovlig på 
søknadstidspunktet – er ikke i seg selv en saklig grunn for å avslå en søknad. At klager 
påstår at det er brukt ulovlige masser i fyllingen, er heller ikke en saklig grunn for å avslå en 
søknad. Som nevnt ovenfor, vil byggesakssjefen, dersom det viser seg at det er brukt urene / 
ulovlige masser, følge opp på dette forholdet på vanlige måter.

Byggesakssjefen kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger som ikke var kjent da 
vedtaket det klages over ble fattet. Klager bør derfor ikke gis medhold.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:

Side 345 av 521



15

Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Terje Aarsland i forhold til vedtaket i delegert 
sak BMYD 385/11, 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.
2.

Vedtaket i sak BMD 385 /11, 30.09.11, oppheves.

Det sendes forhåndsvarsel til hjemmelshaver på gnr. 47, bnr. 816, om at hele fyllingen som 
er fortatt uten tillatelse på denne eiendommen må fjernes innen 3 måneder etter at endelig 
vedtak i saken er fattet.

Partene har klagerett på det nye vedtaket. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og reguleringsplan 
for industriområde på Søre Eigerøy mellom Nysundet og Vibberodden fyr og området rundt 
Langholmen. 

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

191621
Revidert/supplert søknad utfylling i sjø gnr. 47 bnr. 816 -  Langholmen AS, 
Langholmen

191632 Kart
191120 Svar på Naboklage.pdf

193894
Utfylling i sjø gnr. 47 bnr. 816 -  Langholmen AS, Langholmen. Tillatelse til tiltak, 
med forbehold om Fylkesmannens godkjennelse.

197257 Godkjente dokumenter gnr. 47 bnr. 816
201429 Erklæring om klage - utfylling i sjø gnr. 47 bnr. 816 - Langholmen
207942 Tilleggskommentarer til klage på tillatelse til tiltak, Ad. Utfylling i sjø gnr. 47 bnr. 816 
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- Langholmen.
203556 Svar vedr. Langholmsaken
212325 Adv Holst Sæther brev 070711.pdf
212344 Referat fra møte om Langholmen 100611.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 24.06.2011 Bertelsen & Garpestad
Ett trinns søknadsbehandling, utfylling 
Langholmen gnr. 47 bnr. 816 -  Langholmen AS

8 I 24.06.2011
Bertelsen & Garpestad 
AS

Revidert/supplert søknad utfylling i sjø gnr. 47 
bnr. 816 -  Langholmen AS, Langholmen

2 I 12.07.2011 Terje Aarsland m.fl.
Klage på søknad fra Bertelsen & Garpestad om 
utfylling i sjø gnr. 47 bnr. 816 -  Langholmen

5 I 12.07.2011

Torunn og Per Kristian 
Peersen; 
Grete og Bjørn 
Skaaland; 
Sissel June Malmei og 
Terje Aarsland; 
Olaug og Jan Anders 
Bolstad; 
Gro og Frank 
Haugsengen; 
Arnhild Håland

Klage på B & G sin søknad om godkjenning av 
utført fylling GNR 47 BNR 816, Langholmen

3 U 19.07.2011 Terje Aarsland m / flere
Utfylling i sjø gnr. 47 bnr. 816 -  Langholmen AS, 
Langholmen. Klage på byggesøknad.

4 U 19.07.2011
Bertelsen & Garpestad 
AS

Gnr. 47 bnr. 816 -  Langholmen. Søknad om 
tillatelse til tiltak. Mangelfull søknad.

6 I 14.09.2011
Egersund Bygg og 
Tomteutvikling AS

Søknad om utslippstillatelse - Mrk søknad om 
utfylling Langholmen gnr 47, bnr 816 Bertelsen & 
Garpestad AS. Saksnr 2011/7207

7 I 14.09.2011
Bertelsen & Garpestad 
AS

Langholmen - svar på naboklage og rapport fra 
Sintef

9 U 23.09.2011

Terje Aarsland; 
Arnhild Håland; 
Bjørn Skaaland; 
Frank Haugsengen; 
Jan Anders Bolstad; 
Per Kristian og Torunn 
Peersen; 
Sissel June Malmei

Utfylling i sjø gnr. 47 bnr. 816 -  Langholmen AS, 
Langholmen. Avvisning av klage på søknad.

10 I 27.09.2011
Bertelsen & Garpestad 
AS

Justerte søknadsvedlegg - utfylling i sjø gnr. 47 
bnr. 816 -  Langholmen

11 U 24.10.2011
Bertelsen & Garpestad 
AS

Utfylling i sjø gnr. 47 bnr. 816 -  Langholmen AS, 
Langholmen. Tillatelse til tiltak, med forbehold 
om Fylkesmannens godkjennelse.

12 X 24.10.2011 Godkjente dokumenter gnr. 47 bnr. 816

13 I 25.10.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Langholmen  gnr. 47 bnr. 816 - søknaden er ikke 
god nok, ny må sendes inn

14 I 14.11.2011 Terje Aarsland Erklæring om klage - utfylling i sjø gnr. 47 bnr. 
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816 - Langholmen
15 U 05.12.2011 Eigersund politistasjon Ang anmeldelsen mot B&G og Langholmen
16 U 07.12.2011 Eigersund venstre Svar vedr. Langholmsaken

18 U 14.12.2011
Bertelsen & Garpestad 
AS

Oversendelse av klage - Utfylling i sjø gnr. 47 
bnr. 816 -  Langholmen AS, Langholmen

17 I 27.12.2011 Eigersund venstre Spørsmål vedr. Langholmen og utfylling

20 I 06.01.2012 Terje Aarsland
Tilleggskommentarer til klage på tillatelse til tiltak, 
Ad. Utfylling i sjø gnr. 47 bnr. 816 - Langholmen.

22 U 09.01.2012 Terje Aarsland
Tilleggskommentarer til klage på tillatelse til tiltak 
- ad. utfylling i sjø gnr. 47 bnr. 816 - Langholmen

21 U 09.01.2012
Bertelsen & Garpestad 
AS

Oversendelse av tilleggskommentarer til klage -
Utfylling i sjø gnr. 47 bnr. 816 -  Langholmen AS, 
Langholmen

23 U 16.01.2012 Terje Aarsland Kan ikke åpne bildefiler vedr. Langholmen

24 I 08.02.2012
Bertelsen & Garpestad 
AS

Kopi av oversendelse til fylkesmannen i 
Rogaland av kart og etterspurt dokumentasjon 
vedrørende utfylling på Langholmen

Parter i saken:
            

Arnhild Håland Gamle Eigerøyveien 
90

4370 EGERSUND

SØK Bertelsen & Garpestad 
AS

Hovlandsveien 70 4370 EGERSUND

Bjørn Skaaland Gamle Eigerøyveien 
83

4370 EGERSUND

Frank Haugsengen Rugdeveien 8a 4318 SANDNES
Jan Anders Bolstad Ludvig Feylings gate 

17
4370 EGERSUND

TIL Langholmen A/S Hovlandsveien 70 4370 EGERSUND
Per Kristian og Torunn 
Peersen

Gamle Eigerøyveien 
85

4370 EGERSUND

Sissel June Malmei Gamle Eigerøyveien 
77

4370 EGERSUND

Terje Aarsland Gamle Eigerøyveien 
77

4370 EGERSUND
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EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
  

Bertelsen & Garpestad AS

Hovlandsveien 70
4370 EGERSUND

Vår ref.: 11/26418 / 11/1489 / GBR-47/816, FA-L42 Dato: 24.10.2011

Saksbehandler: Magne Eikanger Direkte telefon: 51 46 83 18 /   

E-post: magne.eikanger@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Utfylling i sjø gnr. 47 bnr. 816 -  Langholmen AS, Langholmen. Tillatelse til 
tiltak, med forbehold om Fylkesmannens godkjennelse.

Saken gjelder:
Det er søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4. Søknaden gjelder 
oppfylling av de områdene på gnr. 47, bnr. 816 som på gjeldende reguleringsplan er regulert til 
industri. Området er allerede fylt opp.   
Naboene er varslet og det foreligger nabomerknader til søknaden.

I merknader fra naboene Arnhild Håland, Torunn og Per Kristian Peersen, Grete og Bjørn 
Skaaland, Sissel June Malmei og Terje Aarsland, som er innsendt på e-post 12.07.11, 
skriver de først om deler av Miljøutvalgets vedtak av 10.03.09: ”de utførte arbeidene / 
utfyllingen på eiendommen gnr. 47 bnr. 816, Bertelsen & Garpestad Eiendom AS, ikke er i 
samsvar med gitte tillatelser.” De viser videre til følgende formulering i nevnte vedtak: ”Med 
hjemmel i forurensningslovens § 7 og 28 pålegges Bertelsen & Garpestad Eiendom AS å 
rydde opp i de ulovlig fylte masser på eiendommene gnr. 47, bnr. 816 og 26, snarest og 
seinest innen 8 uker etter at saken er endelig avgjort.”
De viser videre til følgende formulering i saksforelegget til klagesaken som ble behandlet 
01.10.09: ”Det foreligger ingen tillatelse til utfyllingsarbeider for B & G på den aktuelle 
eiendommen. Eventuelle utførte arbeider av B & G er således ulovlige.”
Naboene skriver videre at det med flere foto er dokumentert at hele fyllingen er utført etter at 
B & G overtok eiendommen, dvs. at hele fyllingen ifølge byggesakssjefen er ulovlig. 
De skriver videre at med den foreliggende søknaden innrømmer også B & G at de har fylt 
uten tillatelse, altså at fyllingen som sådan er ulovlig. 
De siterer videre fra et brev fra byggesakssjefen til B & G 30.05.11: ”Vedtaket i særskilt 
klagenemnd innebærer at politisk vedtak av 10.03.09 sak 044/09 (miljøutvalget) må 
etterkommes.” samt ”Byggesakssjefen vil kalle inn Bertelsen & Garpestad til samtale for
gjennomføringen av vedtaket.”
Naboene påpeker at B & G likevel ikke har ryddet opp. Den dag i dag ligger denne 4-5 mål 
store ulovlige steinfyllingen der i sjøen på bnr. 816, ispedd store mengder restbetong og 
rivningsbetong, ifølge naboene. De skriver videre at bortsett fra å fjerne noe metallskrap og 
trevirke, så har B & G overhodet ikke ryddet opp og ikke fjernet noen betongmasser på 
sjøbunnen eller i fyllingen. De eneste de har gjort, er å grave masse over, ifølge naboene.Side 365 av 521



Naboene protesterer mot at det nå mange år i etterkant søkes om godkjenning av den 
ulovlige fyllingen. En godkjenning vil være i direkte strid med de politiske vedtakene som er 
gjort, ifølge naboene. 
De skriver videre at vedtakene i Miljøutvalget og Særskilt klagenemnd ikke kan forstås på 
annen måte enn at hele fyllingen er ulovlig og må fjernes, seinest innen 8 uker etter at saken 
er endelig avgjort. Naboene skriver at saken ble endelig avgjort i Særskilt klagenemnd 
27.04.11. Fristen er dermed ute ifølge naboene.
Saksbehandler merker seg at ikke alle som står som avsendere av brevet er naboer eller 
gjenboere til den aktuelle eiendommen.

Bertelsen & Garpestad AS har ved udatert brev med vedlegg sendt søknad til Fylkesmannen 
i Rogaland om godkjenning av utfylling i sjø på gnr. 47, bnr. 816.

I et tilsvar til nabomerknadene kommenterer Bertelsen & Garpestad AS i udatert brev som er 
motatt av kommunen i september 2011 at denne utfyllingen har pågått over flere år. 
Utfyllingen er utført med sprengt stein i hovedsak fra utbyggingen av Eikunda. De skriver 
videre at det uheldigvis er blitt tømt noe betong på området. B & G har foretatt en opprydding 
på området i juli og august. Betongrester er ifølge B & G fjernet, men det kan enkelte plasser 
forekomme betongklumper. 
De skriver videre at B & G overtok dette området fra Ryttervik Holding, og regnet med at 
utfyllingstillatelsen fulgte med. Det har ifølge B & G vært muntlig kommunikasjon med 
tidligere byggesakssjef Utvik om dette, hvor tillatelse til utfylling er gitt muntlig. B & G har 
vært i den tro at utfyllingstillatelse forelå. Da dette ble påpekt av kommunen, ble videre 
utfylling stoppet. De skriver videre at området nå er regulert til næringsområde og fyllingen 
som er etablert og omsøkt ligger innenfor de grenser som reguleringsplanen viser. Det er på 
området ikke lenger rivningsbetong med armering, men som tidligere nevnt kan det 
forekomme enkelte lommer med restbetong uten armering. Ifølge rapport fra SINTEF i 
desember 2007 tabell 3.1 kan slik betong brukes som fyllmasse skriver B & G.

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for industriområde på søndre Eigerøy mellom Nysundet og 
Vibberodden fyr og området rundt Langholmen, vedtatt av kommunestyret 10.06.65. Omsøkt 
areal er i planen regulert til industriområde. Gjeldende kommuneplan viser området som 
nåværende industriområde. Kommuneplanen gjelder foran gjeldende reguleringsplan, slik at 
reguleringsplanen kun gjelder der den er i samsvar med kommuneplanen. 

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak
Saksnummer Vedtaksdato
385/11 Byggesakssjefen delegert 30.09.2011

Vurderinger:
Når kommunen får inn en søknad om tillatelse til tiltak, skal man vurdere denne uavhengig 
av om tiltaket er utført allerede eller ikke. Dersom de nødvendige forutsetninger er til stede, 
skal søknaden innvilges. Kommunens bygningsmyndigheter har altså ikke anledning til å 
avslå en søknad med den begrunnelse at tiltaket allerede er utført.

Når det i dette dokumentet blir gitt tillatelse til tiltaket, riktignok under forutsetning av at også 
Fylkesmannen gir tillatelse etter forurensningsloven, betyr det at opp-/ utfyllingen som sådan 
blir lovlig. Dette vedtaket tar ikke stilling til om de massene som er blitt brukt er godkjente 
eller ikke. Det er tiltakshavers ansvar at det kun er brukt godkjente masser i fyllingen.
Dersom det viser seg at det er brukt urene / ulovlige masser, vil dette bli fulgt opp på vanlig 
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måte. Byggesakssjefen forutsetter at denne problemstillingen også vurderes av Fylkes-
mannen i forbindelse med søknad om utslippstillatelse.

Administrasjonen har gjennomgått de foreliggende søknader om godkjenning av foretak og 
har ikke vesentlige merknader. Bertelsen & Garpestad AS anses som kvalifisert til å få lokal 
godkjenning og ansvarsrett for prosjektering og utførelse av tiltaket.

Ut fra dette kan søknad om tillatelse til tiltak godkjennes.

Generelt:
 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller till. bort, jfr. pbl. § 21-9.
 Med henvisning til plan- og bygningslovens § 28-2, må det på forhånd treffes nødvendige 

tiltak for å sikre mot at skade kan oppstå på person eller eiendom.
 Det må utføres nødvendig kontroll slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller i 

medhold av plan- og bygningsloven.
 Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av 

den opprinnelige og nye tiltakshaver. Det samme gjelder eierskifte, jfr. pbl § 23-2.

I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av 
28.01.1999, godkjennes søknaden på følgende vilkår:

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
2. Tiltaket plasseres innenfor det området som er regulert til utfylling på gjeldende 

reguleringsplan.
3. Høyde topp fylling skal ikke overstige kote 2,0.
4. Tillatelsen er kun gyldig dersom også Fylkesmannen i Rogaland gir tillatelse til utfyllingen 

etter forurensningsloven.
5. Følgende ansvarlige godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 22:

- Bertelsen & Garpestad AS, alle arbeider.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og reguleringsplan 
for industriområde på Søndre Eigerøy mellom Nysundet og Vibberodden fyr og området 
rundt Langholmen.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra mottakelsen av vedtaket. 
Eventuelle klager sendes Eigersund kommune, pb. 580, 4379 EGERSUND. Vedlagt følger 
orientering om klageadgangen.

Vedlagt følger ett sett av søknaden, godkjente tegninger og situasjonsplan sammen med 
godkjente søknader om ansvarsrett.

Behandlingsgebyr:
Type Pris Antall Beløp Mottaker
Lokal godkjenning og 
ansvarsrett

1.020 1 1.020 Langholmen AS

Andre tiltak, fylling 2.600,- 1 2.600 Langholmen AS
Behandling av ulovlig 
arbeid

9.282,- 1 9.282 Langholmen AS

Sum 12.902 Langholmen AS
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Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt. 

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Magne Eikanger

Kopi til:
Arnhild Håland Gamle Eigerøyveien 90 4370 EGERSUND
Bjørn Skaaland Gamle Eigerøyveien 83 4370 EGERSUND
Frank Haugsengen Rugdeveien 8a 4318 SANDNES
Miljøvernavd. Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

Jan Anders Bolstad Ludvig Feylings gate 17 4370 EGERSUND
Langholmen A/S Hovlandsveien 70 4370 EGERSUND
Per Kristian og Torunn 
Peersen

Gamle Eigerøyveien 85 4370 EGERSUND

Sissel June Malmei Gamle Eigerøyveien 77 4370 EGERSUND
Terje Aarsland Gamle Eigerøyveien 77 4370 EGERSUND
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Egersund, 06.01.2012 1

Til Eigersund kommune ved Rådmannen,
formannskapssekretær Leif E. Broch,
Planteknisk utvalg ved formann Bjørn Reidar Berentsen, 
Kontrollutvalget ved leder Sølvi Ege

Kopi til Fylkesmannen ved Marit Sundsvik Bendixen og Morten Sageidet
Kopi til Politiet ved Nordsjø- /Miljøseksjon, Kjetil Fossmark Nordvik 
Kopi til advokat Eyolf Lund

Egersund, 06.01.12

Tilleggskommentarer til klage på tillatelse til tiltak - fyllingen må fjernes!

Ad. Utfylling i sjø gnr. 47 bnr. 816 - Langholmen. Tillatelse til tiltak, med forbehold om 
Fylkesmannens godkjennelse.

Viser til skriv fra Eigersund kommune, Miljøavdelingen, Seksjon Byggesak datert 
24.10.2011. Utfylling i sjø gnr. 47 bnr. 816 - Langholmen AS, Langholmen. Tillatelse til tiltak, 
med forbehold om Fylkesmannens godkjennelse.

Viser til «Erklæring om klage» fra naboer datert 14.11.11. 

Vi naboer vil anføre at denne saken allerede er avgjort iht. fattede vedtak i kommunen hvor 
B & G ble pålagt «å rydde opp i de ulovlig fylte masser». Klagefristen for vedtaket er gått ut 
for lenge siden, og saken ble derfor avgjort endelig. Man kan da ikke i ettertid søke om en 
sak hvor det man søker om allerede er endelig avgjort.

Videre er fyllmassene ulovlige, og man kan da ikke få tillatelse til en fylling hvor massene 
under enhver omstendighet er ulovlige, hvilket fremgår av Fylkesmannens tidligere innspill 
i saken, ref. for eksempel Fylkesmannens skriv av 17.04.09. Saken har for lenge siden blitt 
en farse hvor det etter hvert tydelig fremkommer at Eigersund kommunen ønsker å 
«hjelpe» en tung næringsaktør i kommunen. Herunder vises det også til en sak hvor en 
nausteier ble ilagt en bot på 50.000kr for mellom annet å ha lagt inn vann i naustet på 
Lyngtangen. Eigersund kommunes saksbehandling fremstår også som mer enn underlig når 
man vet at kommunens advokat Kjell Holst Sæther av 07.07.11 konkluderer med at man 
ikke kan legge til grunn at det tidligere er gitt en muntlig tillatelse til fylling. Bare det at 
kommunen vurderte dette for å være en mulighet, at kommunen i en sak av slik alvorlighet
skulle gitt et firma muntlig tillatelse til å lage en fylling, og til å dumpe fyllmasser, viser bare 
at Eigersund kommune er på ville veier i denne saken.

Vi naboer mener at kommunens saksbehandling er skandaløs!
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Egersund, 06.01.2012 2

Vi hevder:
1) Administrasjonen trenerer politiske vedtak:

- inviterer B & G til å søke om tillatelse til ulovlig utført fylling i etterkant
- feiltolker ordlyden i vedtaket om å «rydde opp i ulovlig fylte masser». 

- Vi naboer mener hele fyllingen som sådan er ulovlig fylt masse (også de rene 
steinmassene) og at vedtaket må bety at hele fyllingen må fjernes.

- påser ikke at det er ryddet opp slik B & G feilaktig hevder
2) B & G har ikke ryddet opp - tidsfrister overholdes ikke
3) B & G gir uriktige opplysninger om ulovlige fyllmasser, påstår feilaktig at det er ikke er 
lagt rivningsbetong i fyllingen, og at «det uheldigvis er tømt noe betong på området».

I - Bakgrunn:

Miljøstyret vedtok 10.03.2009 at «de utførte arbeidene/utfyllingen på eiendommen gnr. 47 
bnr. 816, Bertelsen & Garpestad Eiendom AS, ikke er i samsvar med lovlige tillatelser.»

«Med hjemmel i forurensingslovens § 7 og § 28 pålegges Bertelsen & Garpestad
Eiendom AS å rydde opp i de ulovlig fylte masser på eiendommen gnr. 47 bnr.
816, snarest og senest innen 8 uker etter at saken er endelig avgjort.»

Særskilt klagenemnd vedtok 27.04.2011: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

SKL-002/11 Vedtak:

Særskilt klagenemnd har nøye vurdert klage fra advokatene Stokkeland & 
Sørensen datert 16.04.09 på vegne av Egersund Betongindustri AS og kommentar 
til klagen fra Advokatfirma Rekve, Mitsem & Co i skriv datert 09.06.09. Særskilt 
klagenemnd finner ikke grunnlag for å ta klagen til følge da klagen ikke inneholder 
vesentlige nye opplysninger av betydning for saken som ikke var kjent da vedtaket 
det klages over ble fattet.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningslovens § 28.

Vedtaket er enstemmig.

Vedtaket i særskilt klagenemnd innebærer at politisk vedtak av 10.03.09 sak 
044/09 (miljøutvalget) må etterkommes.
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Egersund, 06.01.2012 3

Hva gjør så byggesakssjefen:
Valle skriver i sitt brev til B & G datert 30.05.11: «Vedtaket i særskilt klagenemnd 
innebærer at politisk vedtak av 10.03.09 sak 044/09 (miljøutvalget) må 
etterkommes.»

Videre: «Byggesakssjefen vil kalle inn Bertelsen & Garpestad til samtale for 
gjennomføringen av vedtaket.»

Det foreligger referat fra møte 10.06.2010:

Referat fra møte vedrørende ulovlig dumping i sjø gnr. 47 bnr. 26 og 816 -
Langholmen

Det ble den 10.06.11. avholdt møte mellom Eigersund kommune og Bertelsen & 
Garpestad AS i anledning miljøutvalgets vedtak M-044/09 av 10.03.09 og særskilt 
klagenemnds vedtak SKL-002/11 av 27.04.11 - Fyllingsarbeid på Langholmen, gnr 
47 bnr. 26 mfl.

Til stede:
Rune Bertelsen og Øyvind Langemyr, Bertelsen & Garpestad AS
Jarle Valle,
Magne Eikanger og Tom Grøsfjell, Eigersund kommune

Bakgrunnen for møtet var avklaring av innholdet i kommunens vedtak samt det 
videre fremdriften i sakskomplekset.
Det ble enighet om følgende:

- Bertelsen & Garpestad AS sender snarest inn søknad om tillatelse til tiltak/ 
utslippstillatelse for det utførte arbeidet på Langholmen.
- Bertelsen & Garpestad AS skal sjekke og rydde eventuell betong som ligger i 
fyllingen på Langholmen. Foretaket skal gjøre dette arbeidet så snart som mulig.

Med vennlig hilsen
Jarle Valle
Byggesakssjef

«Vedtaket i særskilt klagenemnd innebærer at politisk vedtak av 10.03.09 sak 044/09
(miljøutvalget) må etterkommes.»

Er dette å etterkomme politisk vedtak av 10.03.09?
Nei det er ikke det. Det var ikke dette vedtaket gikk ut på, men «rydde opp i de 
ulovlig fylte masser», dvs. masser som er fylt ulovlig, også reine steinmasser som er 
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Egersund, 06.01.2012 4

fylt uten tillatelse fra kommune og Fylkesmann. 

Men Valles handlemåte nå er i stil med hans eget forslag i saksframlegget til miljøutvalgets 
møte 10.03.2009, der han skriver:

«Dersom miljøutvalget finner at de aktuelle byggetillatelsene ikke er gyldige eller at 
arbeidet ikke er utført i samsvar med disse, anbefaler rådmannen at tiltakshaver gis 
anledning til å søke om det utførte arbeidet. Miljøutvalget kan så ta stiling til tiltaket etter at 
det er innsendt komplett søknad. Dette sikrer rettstryggheten til utbygger og gir 
kommunen en bedre sak om utbygger skulle velge å ta rettslige skritt.»

Denne formuleringen, muligheten for å søke om det utførte arbeidet, valgte Miljøutvalget å 
ikke ta med i sitt vedtak. Nå relanserer Valle denne løsningen i direkte strid med 
Miljøutvalgets vedtak. Det står ingenting i vedtaket om at det gis anledning til å søke 
om godkjenning i ettertid. Det står at «Dersom det skal foretas ytterligere utfylling 
på/ved Langholmen må det innsendes søknad om tillatelse etter Forurensningsloven 
til Fylkesmannen i Rogaland.» Dette er jo noe helt annet enn å søke om det som 
allerede er ulovlig utfylt. Da kan ikke Valle bare forstå vedtaket dit hen at fyllingen 
skal ligge. Og hvordan skal de kunne fjerne restbetongen som er infiltrert i 
steinmassene uten å fjerne selve fyllingen?

Mandatet fra Miljøutvalget og Særskilt klagenemnd var å håndheve Miljøutvalgets vedtak 
fra 10.03.2009: «Med hjemmel i forurensningslovens § 7 og § 28 pålegges Bertelsen & 
Garpestad Eiendom AS å rydde opp i de ulovlig fylte masser på eiendommen gnr. 47 
bnr 816, snarest og senest innen 8uker etter at saken er endelig avgjort.»

Det var dette Valle skulle håndheve. I stedet trenerer Valle dette vedtaket med sin 
håndtering av saken. Hans oppgave var å sørge for at det ryddes opp, i stedet tar han seg 
den frihet å invitere B & G til å søke om godkjenning av utført fylling. Dette stod det 
ingenting om i vedtaket og mandatet fra miljøutvalget!! Når det så framgår av hans tillatelse 
datert 24.10.2011 at kommunen ikke har anledning til å avslå slik søknad, ser det ut som at 
beskjeden fra Valle til B & G i møtet 10.06.11 var at hvis dere sender inn søknad så vil dere 
få tillatelse, kommunen har ikke anledning til å avslå. Dette fortoner seg som avtalt spill, 
Valle og B & G bestemmer selv hvordan de skal løse saken til fordel for seg selv.

Dette er sabotering av miljøutvalgets vedtak!! Det har ikke bare kommet inn en søknad fra 
B & G sånn uten videre. Det er Valle som har bedt om/bestilt søknaden med løfte om 
godkjenning.

Forståelig nok har Valle ikke lagt ved møtereferatet fra 10.06.11. i sin orientering til Tor-
Inge Rake datert 07.12.11. Dette er jo et viktig dokument i saken, og er derfor gjengitt 
ovenfor.
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Egersund, 06.01.2012 5

Så, 24.10.11., foreligger den forespeilte tillatelsen/tilgivelsen.

Viser igjen til: «Vedtaket i særskilt klagenemnd innebærer at politisk vedtak av 10.03.09 sak 
044/09 (miljøutvalget) må etterkommes.»

Er en slik tillatelse å etterkomme politisk vedtak av 10.03.09? Nei det er det ikke! Og det er 
fortsatt ikke ryddet opp i ulovlig fylte masser!

Viser til Valle sin orientering angående «Langholmensaken» til gruppeleder i Eigersund 
Venstre, Tor-Inge Rake datert 07.12.2011.

Tor-Inge Rake spurte i e-post, datert 02.12.11:
«Har kommunen (politisk og eller administrativt) gått tilbake på vedtaket i Særskilt 
klagenemnd?»

Valle innfører i sitt svar en egen privat forståelse/oppdeling av saken:

«I denne saken er det viktig å holde følgende to problemstillinger atskilt:
1) Oppfylling i sjøen. Denne er utført før det forelå tillatelse.
2) Hvilke masser som fyllingen består av. Opprydding av ulovlige masser.»

En slik tolkning av problemstillingen er uhørt og uakseptabelt. Det er feil, og ikke i tråd med 
virkeligheten og Miljøutvalgets vedtak. Det er et forsøk å bagatellisere den kriminaliteten 
som har foregått og som kommunen ikke har reagert på. Det virker som om at det ikke er så 
farlig, det er bare det at det mangler en tillatelse, som de jo vil få hvis de bare søker.

Valle skriver i sin orientering:
«Slik byggesakssjefen tolker de gyldige vedtakene, er det ikke krevd at den ulovlige 
fyllingen skal fjernes i sin helhet, men at forurensingen og videre utfylling skulle stanses, og 
at ulovlige masser skulle fjernes innen angitt frist.»

Dette er hans personlige tolkning, ikke i tråd med ordlyden i vedtaket. Har han overhodet 
konferert med noen av politikerne? Dessuten har han heller ikke sørget for at ulovlige 
masser er fjernet innen angitt frist.

Vi hevder at «ulovlig fylte masser» er noe helt annet enn «ulovlige masser». «Ulovlig fylte
masser» omfatter i denne sammenheng rene steinmasser som er fylt uten tillatelse, altså 
«ulovlig fylte masser», dvs. hele fyllingen som sådan består av «ulovlig fylte masser», i 
tillegg er der store mengder «ulovlige masser», som restbetong, rivningsbetong mm. Å 
rydde opp i «de ulovlig fylte masser» kan ikke forstås på annen måte enn at hele fyllingen 
må ryddes vekk. Med andre ord har Miljøutvalget pålagt B&G å fjerne hele fyllingen!!

Videre skriver Valle:
«Inntil det er gitt tillatelse til et tiltak, er et tiltak å anse som ulovlig dersom tiltaket er 
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utført. Ettersom det ikke forelå noen tillatelse til fyllingen som er utført på landsiden av 
Langholmen, er denne fyllingen å anse som ulovlig inntil gyldig vedtak om tillatelse til 
tiltaket foreligger. Plan- og bygningsloven gir ikke noe forbud mot å søke om tillatelse til et 
tiltak som allerede er utført. Bertelsen & Garpestad AS søkte om tillatelse til denne fyllingen 
sommeren/høsten 2011. Kommunen er forpliktet til å saksbehandle alle innkomne 
søknader.»

Det er selvsagt ikke forbud mot å søke om tillatelse til et tiltak som allerede er utført, men 
her har byggesakssjefen selv aktivt bedt om slik søknad, og kommunen kan jo ikke være 
forpliktet til å saksbehandle den innkomne søknad før B&G har etterkommet politisk 
vedtak av 10.03.09, som jo innebærer å fjerne den samme fyllingen!!

Videre:
«Dersom de nødvendige forutsetninger er tilstede, skal søknaden innvilges.»
De nødvendige forutsetninger er ikke tilstede. De har ikke ryddet opp, de har brukt ulovlige 
masser, og de har brutt tinglyst avtale med Bolstad. 

Valle sin konklusjon på spørsmålet fra Tor-Inge Rake:
«Etter byggesakssjefens syn har man fra administrasjonens side ikke gått tilbake på 
vedtaket i Særskilt klagenemnd av 27.04.11. jf. vedtaket i Miljøutvalget 10.03.09, men man 
har saksbehandlet den søknaden om tillatelse til tiltak som man er forpliktet etter plan og 
bygningsloven til å behandle, og sett til at det er kommet inn erklæring fra hjemmelshaver 
om at ulovlige masser er fjernet» 

Når utgangspunktet er helt gal, så blir konklusjonen også gal. B & G har den dag i dag ikke 
fjernet de «ulovlige massene», heller ikke fjernet «de ulovlig fylte massene». Valle har ikke 
kontrollert. Dette faller på sin egen urimelighet!

I skrivet fra Seksjon Byggesak 24.10.11. står det:
1) «Når kommunen får inn en søknad om tillatelse til tiltak skal man vurdere uavhengig om 
tiltaket er utført eller ikke.» Videre: «dersom de nødvendige forutsetninger er til stede, skal 
søknaden innvilges.»

På hvilket grunnlag kan de si dette, refereres det til lovverket? Uansett, de nødvendige 
forutsetningene er absolutt ikke tilstede, det er jo ikke ryddet opp i henhold til 
Miljøutvalget sitt vedtak 10.03.2009. Det er videre brudd på en tinglyst avtale mellom B & G 
og nabo Bolstad.

2) «Kommunens bygningsmyndigheter har ikke anledning til å avslå en søknad med den 
begrunnelse at tiltaket er utført.»

Hva med å avslå med annen begrunnelse, at søknaden i det hele tatt ikke kan behandles før 
Miljøutvalgets vedtak er etterkommet? Eller at det er brukt ulovlig fyllmasse og at 
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utfyllingen derfor ikke kan godkjennes?

3) «Når det i dette dokumentet blir gitt tillatelse til tiltaket, riktignok under forutsetning av 
at også Fylkesmannen gir tillatelse etter forurensningsloven, betyr det at opp-/utfyllingen 
som sådan blir lovlig.»

På mirakuløst vis gjør byggesakssjefen/miljøansvarlig i kommunen det ulovlige lovlig.

Hvis ikke Valle i egenskap av kommunens bygningsmyndighet kan avslå søknad, så må jo 
Valle i egenskap av kommunens forurensningsmyndighet kunne nekte å behandle 
søknaden. Saken er den at Valle, verken som kommunens bygningsmyndighet eller som 
forurensningsmyndighet, har fulgt opp verken ulovlig utfylling eller forurensing, og nå 
følger han heller ikke opp vedtaket om den pålagde opprydding.

4) «Dette vedtaket tar ikke stilling til om de massene som er blitt brukt er godkjente eller 
ikke. Det er tiltakshavers ansvar at det kun er brukt godkjente masser i fyllingen.»

Det er jo kommunens ansvar å sørge for at det ikke skjer dumping av industriavfall slik det 
har skjedd ved Langholmen i mange år. Hvordan kan kommunen da godkjenne en fylling 
som er utført og der søker (søknad fra B&G 30.06.11) nå feilaktig påstår at det skal brukes 
reine steinmasser?

5) «Dersom det viser seg at det er brukt ulovlig fyllmasse skal dette tas opp på vanlig måte.»

Erfaringen i denne saken siden den ulovlige utfyllingen og dumpingen startet i 2004/2005 
viser at det ikke blir tatt opp på vanlig måte fra kommuneadministrasjonens side. Det har jo 
vist seg at det er blitt brukt ulovlig fyllmasse, men det blir ikke tatt opp på vanlig måte, og 
det som verre er, det blir ikke fulgt opp i det hele tatt!! Dette dokumentet (tillatelse til 
tiltak) er jo i seg selv et bevis på dette, et uttrykk for at de politiske vedtakene saboteres av 
Seksjon Byggesak og Miljøetaten. 

Det er dokumentert at det ikke er brukt bare godkjente masser. Men kommunen har ansvar 
for å følge opp - sjekke hva slags masse som er brukt - og videre sjekke at det er ryddet opp, 
og at fristene blir fulgt. Det er dokumentert at det fortsatt (06.01.12) ligger armert 
rivningsbetong og restbetong i og på fyllingen og på sjøbunnen.

6) «Administrasjonen har gjennomgått de foreliggende søknader om godkjenning av 
foretak og har ikke vesentlige merknader.»

Det er ut fra det som har skjedd i denne saken og ut fra de politiske vedtak som er gjort 
komplett ubegripelig at administrasjonen ikke har vesentlige merknader. Og hva med 
hensynet til tredjepart, til naboer og til miljøet?

7) «Bertelsen & Garpestad AS ansees som kvalifisert til å få lokal godkjenning og 
ansvarsrett for prosjektering og utførelser av tiltaket.» 
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B & G har fylt uten tillatelse, brukt ulovlig fyllmasse og har til fulle vist at de ikke er til å 
stole på og at de ikke kvalifiserer for lokal godkjenning og ansvarsrett!

II - B & G:

Bertelsen & Garpestad holder ikke fristen, de har ennå ikke ryddet opp nesten seks mnd. 
etter at fristen gikk ut, 27.06.2011! Nå påstår B & G at de har ryddet opp. Det har de ikke 
gjort. Den dag i dag, 06.01.2012, ligger fortsatt fyllingen der i sjøen, ispedd store mengder 
restbetong og rivningsbetong, noe som fotografiene beviser. Både Valle og B & G viser 
manglende respekt for de folkevalgtes vedtak.

Halvannen mnd. etter at fristen gikk ut, torsdag 11.08.2011 og fredag 12.08.2011, var det en 
gravemaskin på fyllingen 816. Det ble gravd opp restbetong fra «det lille bassenget» og 
masse ble lagt i en haug. Fredag ettermiddag ble den gravd over igjen. 
Gravemaskinføreren hadde fått beskjed av Langemyr om å rydde og legge i en haug så 
kunne kommunen komme å inspisere.

De har ikke gravd opp «det store bassenget», heller ikke fjernet restbetong som er i sjøen 
eller i selve fyllingen. Det ligger fortsatt en haug med restbetong og rivningsbetong på 
fyllingen i dag 06.01.2012. Vi naboer har ikke observert at noen er masse kjørt vekk. 
Haugen ligger der som bevis på at det er dumpet rivningsbetong i fyllingen, i motsetning til 
det Langemyr hevder. I tillegg inneholder fyllingen store menger restbetong som ikke er 
gravd opp. Denne «liksomoppryddingen» er et spill for galleriet, og dette kan vi ikke 
akseptere!

Valle har ikke gjort jobben sin dersom han ikke har vært og inspisert det såkalte 
oppryddingsarbeidet. Han fester sin lit til B & G sin egenrapportering, som han skriver: « ... 
og sett at til at det at det er kommet inn erklæring fra hjemmelshaver om at ulovlige masser 
er fjernet.»

Det er helt utrolig at B&G kan vise slik forakt for de folkevalgte. Det er like utrolig at Valle 
lar dette passere, det er han som har oppgaven med å påse at oppryddingen skjer (skulle 
skje) innen fristen. Dette er en skandale! Vi har mistet all tillit til 
kommuneadministrasjonen. 

B & G farer med usannheter:
I skrivet fra Byggesakssjefen siteres skriv fra Langemyr der det hevdes «at det uheldigvis er 
tømt noe betong på området.» Dette er ikke riktig. De har systematisk dumpet betongrester 
i fyllingen og i sjø i mange år fra 2004/2005.

Videre hevder Langemyr at «B & G har foretatt en opprydding på området i juli og august. 
Betongrester er fjernet, men det kan enkelte plasser forekomme betongklumper.»
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Det gis inntrykk av at det har pågått omfattende oppryddingsarbeid i to måneder. Dette er 
heller ikke riktig. B & G har fortsatt ikke ryddet opp! For det første var fristen allerede gått 
ut 27.06.11. For det andre var det en gravemaskin på fyllingen kun to dager, 11. og 12. 
august, som grafset litt på overflaten og laget haug med restbetong/rivningsbetong. Det 
ligger fortsatt masse restbetong og rivningsbetong også på overflaten og i fyllingen som de 
ikke har gravd opp, og fyllingen som sådan ligger der jo fortsatt!!

Videre hevder Langemyr: «... det er på området ikke lagt noe rivningsbetong med 
armering.» Dette er heller ikke riktig. På fyllingen ligger det fortsatt (pr. 06.01.12) en 
stor haug med restbetong og rivningsbetong, også armert. Denne haugen er ikke kjørt vekk 
og ligger der som bevis på den ulovlige fyllmassen som er brukt, og på at det ikke er ryddet 
opp. Se vedlagte fotografier. Vi har også som et eksempel kjennskap til at det ved en 
anledning ble dumpet 6,5kubikk med fiberarmert ferskbetong i fyllingen. Det må kunne 
forventes at Byggesakssjefen kontrollerer det påståtte oppryddingsarbeidet ved selvsyn 
med en befaring på området, som en oppfølgning til miljøutvalgets vedtak. I stedet ser det 
ut for at Byggesakssjefen nøyer seg med å godta B&G sine feilaktige opplysninger om 
opprydding. Byggesakssjefen stoler altså fullt og helt på B & G sin egenrapportering, selv 
om B & G gjennom hele prosessen har vist at de ikke er til å stole på!!

III - Fylkesmannen:

B&G har i udatert skriv søkt Fylkesmannen om godkjenning av ferdig utført fylling i sjø ved 
bnr. 816. Viser til e-post fra Fylkesmannen til B & G 25.10.2011 Langholmen - Søknaden er 
ikke god nok, ny må sendes inn.

Kartene som er sendt inn kan ikke brukes. Finn noe nye! Det skal være navn på 
kartene og forklarende beskrivelse til. På et av kartene er det sendt inn rød, grønn 
og blå strek (for henholdsvis fylt pr 2011, regulert og kommuneplan). 
Kommuneplanstreken ender i løse luften. Slik det ser ut nå er deler av det som er 
fylt ut ikke innenfor kommuneplanen. 

Det må oppgis hva det er fylt med stein, betong ...? Det må også oppgis hvor mye 
som er brukt av ulike typer masser (oppgitt i volum). Det må også oppgis hva som 
er tenkt som oppfyllingsmasser i det som gjenstår av utfyllingen. Opprinnelig 
strandlinje må tegnes inn. 

Det må også beskrives om utfyllingen startet uten at det forelå en regulering for 
tiltaket. 

Med vennlig hilsen 
Kristin Espeset, senioringeniør
Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Rogaland
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Det er gledelig at det endelig blir stilt kritiske spørsmål. Disse spørsmålene burde jo Valle 
ha stilt for lenge siden! Så blir det spennende å se om B & G kan redegjøre for hvor mye de 
har fylt av restbetong, rivningsbetong, og hvor rivningsbetongen kommer fra.

IV - Tidligere foreløp/saksbehandling:
B&G har uten å søke tillatelse fra noen som helst offentlig myndighet anlagt en 4-5mål stor 
ulovlig fylling i sjø, ispedd ulovlig fyllmasse som restbetong og rivningsbetong. Attpåtil sier 
B&G nå at de ikke har noen planer for området. I politiavhør, 26.05.11, erkjenner Rune 
Bertelsen at Bertelsen & Garpestad har foretatt utfylling på eiendom Gnr. 47 bnr. 816 slik 
det er beskrevet i politianmeldelsen fra naboer til Langholmen, datert 21.01.09.

Nåværende kommuneplan gjaldt så vidt vi kjenner til ikke da B&G startet utfyllingen i 2005, 
det vises til reguleringsplan fra 1965. Det foreligger kommuneplan fra 2007, to ulike 
kartversjoner. Den ene som ble sendt ut til høringsinstanser viser ikke at der er 
industriområde i sjøen mellom fastlandet og selve Langholmen, der hvor B&G har fylt 
ulovlig. Den versjonen som var vedlagt den vedtatte kommuneplanen viser sjøen også 
inkludert i industriområde. Det virker som kommunen i ettertid har tilpasset 
kommuneplanen etter terrenget som B&G har endret. Dog ikke helt, for heller ikke det siste 
kartet viste den store ulovlige fyllingen som allerede da var på plass i sjøen. Ved rullering av 
kommuneplanen var således alle høringsinstanser uvitende om den pågående ulovlige 
utfyllingen. Fylkesmannen, Fiskeridirektorat m. fl. og kunne således ikke komme med 
kommentarer eller innvendinger. Er dette god saksbehandling fra Eigersund kommune sin 
side?

Kommunen har forsømt seg, har ikke fulgt med på den ulovlig utfylling og dumping av 
restbetong som har pågått over mange år. Kommunen har ikke sørget for at miljøutvalgets 
vedtak blir håndhevet og at det blir ryddet opp i de ulovlig fylte masser. Nå gis det tillatelse 
til den ulovlige fyllingen i etterkant.

V - Eigersund kommune - Valle sin håndtering av saken

Tidligere behandling: 
Valle har ikke gjort jobben som byggesakssjef og forurensingsmyndighet. Naboer klagde 
allerede i 2005 på ulovlig dumping av restbetong på land, i fyllingen og i sjø. Eigersund 
kommune gjorde ingenting, selv om det er kommunens plikt som forurensningsmyndighet. 
Selv etter skriftlig varsel om forurensning fra naboene, 31.08.2008, skjedde det ingenting. 
Ikke før bildet i Dalane Tidende av betongbil som dumpet restbetong i sjø tok Valle affære 
med sitt varsel om pålegg 26.09.2008. Han sørget heller ikke da for at B & G ryddet opp. Den 
daglige, storstilte og ulovlige tømmingen av restbetong fortsatte i hele fire måneder til i to 
store oppgravde bassenger i fyllingen på gnr. 816. med Valle sin godkjennelse selv om han 
visste det var ulovlig. Valle kunne stoppet den ulovlige dumpingen av restbetong allerede i 
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2005, og i alle fall etter varsel om forurensing august 2008. I stedet tillot han at den ulovlige 
dumpingen fortsatte i fem måneder etter skriftlig varsel fra naboene. Dette på tross av at 
han var kommunens forurensingsmyndighet. Han har forsømt seg grovt i forhold til 
lovverket og i forhold til private innbyggeres krav på rettsvern.

Vedr. manglende fyllingstillatelse: 
Naboene spurte august 2008 kommunen om å få se fyllingstillatelsen, men det viste seg at i 
kommunens arkiv fantes det ingen søknad og ingen saksdokumenter overhodet vedr. B&S 
sin fylling i sjø ved bnr. 816! Ikke et eneste dokument! Og hva gjorde Valle med det? 
Ingenting. Han prøvde å dekke over dette faktum. Han burde selvfølgelig tatt tak i dette og 
tatt affære, i det minste beklaget det.

Om Valle i det hele tatt visste om den 4-5mål store fyllingen i sjø som B & G utførte fra 2005 
til 2008, er uvisst. Men han ble gjort kjent med at det ikke forelå fyllingstillatelse høsten 
2008. Likevel innrømmet han ikke dette før kontrollutvalget ba om orientering ett år 
senere. I mellomtiden forberedte han sak for miljøutvalget 10.03.2009 der han tåkela det 
faktum at B&G manglet fyllingstillatelse og var mest opptatt av å sikre utbyggers 
rettssikkerhet og unngå søksmål mot kommunen. Det er utrolig, men i Eigersund kommune 
går det altså an å anlegge en 4-5mål stor fylling, i sjø ved strandsonen, tilsynelatende uten 
at byggesakssjef, forurensningsmyndighet eller planmyndighet vet om det eller bryr seg.

I sitt saksframlegg til Miljøutvalget 10.03.2009 konkluderer Valle: «Da det foreligger 
tillatelser til utfylling i samsvar med godkjent reguleringsplan er ikke selve utfyllingen 
ulovlig.» Og videre: «Dersom miljøutvalget finner at de aktuelle byggetillatelsene ikke er 
gyldige eller at arbeidet ikke er utført i samsvar med disse, anbefaler rådmannen at 
tiltakshaver gis anledning til å søke om det utførte arbeidet. Miljøutvalget kan så ta stilling 
til tiltaket etter at det er innsendt komplett søknad. Dette sikrer rettstryggheten til 
utbygger, og gir kommunen en bedre sak om utbygger skulle velge å ta rettslige skritt.»

Men har kommunen overhodet noe å risikere om B&G velger å ta rettslige skritt? Det er jo 
B&G som har begått ulovlighetene. Og hva med naboene sin rettstrygghet, det er Valle 
overhodet ikke opptatt av!

Disse rådene fra Valle avviste miljøutvalget og tok ikke dette med i sitt vedtak 10.03.09. Nå, 
i 2011/12, ser Valle sitt snitt til å gjennomføre dette på egenhånd, selv om miljøutvalget 
tidligere har avvist denne framgangsmåten.

Konsekvenser:
B&G og ødelagt for to hytteeiendommer, naboene blir skadelidende. En hytteeiendom 
direkte truet av den ulovlige fyllingen, en annen hytteeiendom har ved rullering av 
kommuneplanen i år blitt innlemmet i industriområde. En enebolig ble i tolvte time spart, 
men store deler av eiendommen ble inkludert i industriområdet. B&G sin ulovlige 
virksomhet har ødelagt bomiljø også på oppsiden av Gamle Eigerøyveien.
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Framover:
Nå sier B&G at de ikke har noen planer for området! De bekrefter det vi hele tiden har 
hevdet, at de har brukt området som dumpingplass for restbetong og steinmasser, og nå vil 
de selge med fortjeneste. Med kommunens velsignelse! Dette protesterer vi mot på det 
kraftigste!

Dette er selvtekt, ikke demokrati. Hvem bestemmer i Eigersund kommune? Politikerne, 
byråkratene eller B&G? Hva med tilliten til de folkevalgte?

I Eigersund kommune er det forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker. Viser til 
bryggene på Leidland som måtte fjernes etter rettssaken i 2009. Viser kommunens egen 
advokat Holst Sæther sitt skriv til Miljøavdelingen datert 07.07.11, hvor han kommenterer 
Bertelsens utsagn i politiavhør om muntlig tillatelse og sammenligner med saken rundt 
bryggene på Leidland.

Uten noen nærmere dokumentasjon for det som Rune Bertelsen har hevdet i avhør, 
finner jeg ikke noe grunnlag for å legge til grunn at det foreligger en muntlig 
godkjennelse av utfylling slik dette er utført.

Jeg viser også til at spørsmål om muntlig byggetillatelse også var et tema når 
Dalane tingrett behandlet tilsvarende sak 27.05.2009 [Leidland]. Staten 
v/Miljøverndepartementet ble frifunnet i saken. Til tross for at saksøkerne jo 
mente at de måtte ses på som private utbyggere i forhold til at Bår Utvik [tidligere 
Byggesakssjef] skulle ha gitt muntlig byggetillatelse. 

Kommunens tilbakemelding til politiet må derfor etter min mening bli at det ikke 
er grunnlag for å legge vekt på en slik uttalelse fra hans side når vurdering av 
ansvar skal skje. Det er mulig at dere bør legge med kopi av Dalane tingretts dom 
ved oversendelse av uttalelse til rette myndighet. 

Vi stiller oss svært undrende til at byggesaksavdelingen tilsynelatende velger å se vekk fra 
Holst Sether sitt skriv, og heller ikke har sendt de anbefalte dokumenter videre til politiet. 

Kommunal saksbehandling har vært totalt fraværende fra B&G kjøpte eiendommen 2004 og 
begynte fylling i sjø uten tillatelse og dumping av restbetong og fram til klage på søknad om 
ytterligere utfylling sommer 2008 og varsel om forurensning.

All saksbehandling har favorisert lovbryter. Nå skal alt det ulovlige på mirakuløst vis 
gjøres lovlig nærmest ved et pennestrøk eller tastetrykk. Men hva med kommunens ansvar 
for å ivareta de vanlige innbyggere sin interesser?

Valle har hele tiden trenert saken!
Valle har ikke tatt tak i ulovlighetene mens de pågikk. Fått kritikk for dette av 
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Kontrollutvalget.

Han ga selv B&G tillatelse til å fortsette dumpingen av restbetong i to oppgravde basseng i 
fyllingen, dette etter eget varsel om pålegg 26.09.2008. Sørget aldri for at de ryddet opp den 
gang heller.

Da naboer via e-post samme dag påpekte at Bertelsen og Garpestad grov to store og dype 
groper i fyllingen som de tømte restbetong i, og om Eigersund kommune hadde gitt 
tillatelse til dette, svarte han pr. e-post 29.09.2008: «Jeg gjør oppmerksom på at tømming av 
produksjonsavfall i sjø er klart ulovlig. Men støping på egen eiendom kan være lovlig (og er 
det som oftest).» Dette selv om han hadde fått fylkesmannen sitt regelverk om håndtering 
av restbetong levert på sin pult.

Da naboer spurte Valle i e-post 28.09.2008 om B&G hadde gyldig fyllingstillatelse, svarte 
han ikke i det hele tatt, selv om han alt da visste at de ikke hadde slik tillatelse.

Valle skrev i en e-post til leder i miljøutvalget Arne Stapnes 17.11.2008: «NB. Det er 
Fylkesmannen i Rogaland (som overordnet forurensingsmyndighet m.m.) som nå holder 
Bertelsen & Garpestad i ørene og har gitt direkte pålegg om å rette opp 4 avvik. Forholdene 
må være brakt i orden innen 01.02.09. Eigersund kommune skal ikke gjøre noe konkret i 
denne saken.»

I protokollen fra miljøutvalgets møte 10.02.09 står det å lese under Spørsmål/ 
orienteringer:

«16/09: ASTRID H. ROBERTSON (H) ba byggesakssjefen redegjøre for situasjonen på 
Langholmen. Har kommunen vært på befaring på området? BYGGESAKSSJEFEN orienterte 
om at han og plansjefen hadde vært på befaring sammen med en person fra Bertelsen & 
Garpestad på området. Byggesakssjefen kunne ikke se noe ureglementert.»

Han så ikke den 4-5mål store ulovlige fyllingen i sjøen og heller ikke restbetongen!! og førte 
således miljøutvalget bak lyset!

Ikke før i redegjørelse til Kontrollutvalget 27.08.2009 innrømmer Valle for første gang at 
B&G ikke har utfyllingstillatelse: «Det foreligger ingen tillatelse til utfyllingsarbeider for 
B&G på den aktuelle eiendommen. Eventuelle utførte arbeider av B&G er således ulovlige.»

Miljøutvalget gikk likevel mot Valle sine anbefalinger, nevnt tidligere, og vedtok 10.03.2009 
at: «de utførte arbeidene/utfyllingen på eiendommen gnr. 47 bnr. 816, Bertelsen & 
Garpestad Eiendom AS, ikke er i samsvar med lovlige tillatelser.» Og videre: «Med 
hjemmel i forurensingslovens § 7 og § 28 pålegges Bertelsen & Garpestad
Eiendom AS å rydde opp i de ulovlig fylte masser på eiendommen gnr. 47 bnr.
816, snarest og senest innen 8 uker etter at saken er endelig avgjort.»

Ellers vil vi nevne at B&G faktisk har fylt 2-3meter over grensen for fyllingstillatelsen til 
Ryttervik Holding, dette er bekreftet ved kommunens egen oppmåling og demonstrert ved 
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befaring i forkant av Miljøutvalgsmøte 10.03.2009. Her har de fylt kloss innpå 
hytteeiendommen. Skal man bare la dette også få ligge?

Heller ikke på bnr. 26 selve Langholmen har B&G fjernet restbetong slik som avtalt i møtet!

Valle har her gått utenom mandatet til Særskilt klagenemnd, nemlig å rydde opp i ulovlig 
fylte masser. På denne måten saboterer han vedtaket. For å snu saken på hodet, hvorfor i all 
verden skal B&G rydde opp hvis Valle allerede har godkjent fyllingen?

Nå har saken vært oppe til politisk behandling tre ganger, hver gang er vedtaket enstemmig, 
og så kommer én mann, Jarle Valle, og gjennomfører sin egen løsning på saken som er 
nærmest helt motsatt av det som er vedtatt. Dette er ikke lokaldemokrati! Dette går ikke an!
Nå vil B&G la fyllingen ligge, eller selge. Dette viser at de har ikke hatt andre planer enn å 
bruke fyllingen som dumpingplass for restbetong og fyllmasser fra «Eikundautbyggingen»! 
Vi kan ikke akseptere at ulovlighetene skal resultere i økonomisk gevinst for lovbryter, på 
bekostning av miljøet og naboer. Dette er det Valle nå gjøre mulig ved å godkjenne den 
ulovlige fyllingen i etterkant!

Konklusjon
Miljøutvalget påla 10.03.09  Bertelsen & Garpestad Eiendom AS «å rydde opp i de ulovlig 
fylte masser på eiendommen gnr. 47 bnr.816, snarest og senest innen 8 uker etter at saken 
er endelig avgjort.» Vedtaket har blitt bekreftet av Særskilt klagenemnd, 27.04.2011, 
enstemmig vedtatt: «Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningslovens § 28. 
Vedtaket er enstemmig. Vedtaket i særskilt klagenemnd innebærer at politisk vedtak av 
10.03.09 sak 044/09 (miljøutvalget) må etterkommes.»

Det er ingen forutsetninger til stede for at fyllingen skal kunne godkjennes. B&G har ikke 
ryddet opp. Valle, med sin tillatelse til tiltak og manglende oppfølgning av 
oppryddingsarbeid, saboterer politiske vedtak. 

Hele fyllingen er ulovlig fylt masse! Vi krever at fyllingen skal fjernes!

Fra naboer av Langholmen:
Arnhild Håland, Torunn og Per Kristian Peersen, Grete og Bjørn Skaaland, Sissel June 
Malmei, Terje Aarsland, Olaug og Jan Anders Bolstad, Gro og Frank Haugsengen
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Vedlegg, lagt ved i tilknyttet e-post:

1. Byggesakssjef Valles orientering til Egersund Vestre ved Tor-Inge Rake, datert 
07.12.2011, inkludert «Tillatelse til tiltak», datert 24.10.2011

2. K. Holst Sæther sitt skriv, datert 07.07.2011

3. Referat fra møte, 10.06.2011, mellom Eigersund kommune og Bertelsen & Garpestad AS 

Fotografier
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 17.02.2012
Arkiv: :GBR-13/1838, 
FA-L42
Arkivsaksnr.:
09/2345
Journalpostløpenr.:
12/297

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
047/12 Planteknisk utvalg 13.03.2012

Oppføring av levegg og terrasse gnr. 13 bnr. 1838 - Jan 
Lorentz Tollefsen, Hammers gate 8. Klagebehandling.
  

Sammendrag:
Det er kommet inn klage på byggesakssjefens delegerte vedtak om å gi tillatelse til oppføring 
av gjerde, trapp og platting på Hammersgate 8, på visse vilkår. Det klages over at det kreves 
at tiltakshaver må dokumentere at tiltaket er utført på egen eiendom. Det søkes om 
reduksjon i ilagt gebyr for ulovlig byggearbeid. Saksbehandler anbefaler at klager ikke gis 
medhold, ettersom det i klagen ikke kommer fram vesentlige nye opplysninger som ikke var 
kjent da vedtaket det klages over ble fattet, samt at søknaden om reduksjon i ilagt gebyr 
avslås.

Saksgang:
Klagen behandles av Planteknisk utvalg. Dersom klager gis medhold, stopper saken der, 
men partene har klagerett på det nye vedtaket. Hvis klager ikke gis medhold, sendes klagen
over til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. Partene har klagerett på den delen 
av vedtaket som gjelder avslag på søknaden om redusert gebyr.

Rådmannens forslag til vedtak 17.02.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Jan Lorentz Tollefsen på den delen av 
vedtaket i sak BMD 467/10 som gjelder krav om at det må sendes inn situasjonskart som 
viser at gjerdet er oppført i tråd med oppmålt nabogrense, 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. 

Planteknisk utvalg har også vurdert søknaden om å redusere ilagt gebyr, og har etter en 
samlet vurdering kommet til at søknaden avslås med den begrunnelse at ilagt gebyr anses 
som riktig i forhold til det merarbeid kommunen har hatt ved at byggearbeidene ble utført før 
tillatelse forelå. 

Byggesakssjefens vedtak i sak BMD 467/10 opprettholdes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. Gebyrregulativ for plan- og 
byggesaker Eigersund kommune 2010.

Partene har klagerett på avslag på søknad om redusert gebyr.

Klagen på den delen av vedtaket som gjelder kravet om oppmåling oversendes til 
Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.
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Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Ved brev av 03.09.09 fra Advokatfirma Engelsen Seth Langva ble Eigersund kommune ved 
byggesakskontoret gjort oppmerksom på ”ulovlig og grenseoverskridende tiltak fra eierne av 
Hammersgate 8”. Brevet var skrevet på vegne av Heidi Nilsen i Hammersgate 10. I brevet 
beskrives en del tiltak som er gjennomført i Hammersgate 8. Byggesakskontoret ble bedt om 
å foreta en vurdering av om de utførte tiltakene er i strid med plan- og bygningsloven og / 
eller lokale forskrifter / retningslinjer. I tillegg stilles det spørsmål ved om tiltakene har 
medført en reduksjon i arealet på eiendommen til Nilsen. 

07.04.10 sendte byggesakssjefen notat til regionantikvaren der man ba om en uttalelse til de 
arbeider som er utført på Hammersgate 8.

09.04.10 skrev byggesakssjefen brev til hjemmelshaver av Hammersgate 8, der det ble 
orientert om at eiendommen ligger i Bevaringssone 2. Alle tiltak innenfor denne sonen er 
søknadspliktige og avhengige av uttalelse fra regionantikvar. Det ble bedt om at det ble 
sendt inn søknad om de aktuelle tiltakene. Det ble også gjort oppmerksom på 
straffebestemmelsene i da gjeldende plan- og bygningslov §§ 110 – 116 b, og at disse 
bestemmelsene kunne komme til anvendelse.

I notat datert 07.04.10 skriver regionantikvar Kluge at han ikke kan avgi noen uttalelse før det 
foreligger noen søknad.

Visjon Bygg AS søkte 06.05.10 på vegne av tiltakshaver Jan Lorentz Tollefsen om tillatelse 
til diverse tiltak på gnr. 13, bnr. 1838, Hammersgate 8.  De opplistede tiltakene er: Oppføring 
av levegg og oppføring av terrasse. I et vedlegg til søknaden er også følgende tiltak tatt med: 
Bytte eksisterende vindu med skyvedør. I et vedlagt brev fra Dalane Kreditt og Tomte-
utvikling AS fremkommer det at med unntak av søknad om innsettelse av dør til erstatning 
for vinduer i fasade mot vest, er de omsøkte arbeidene allerede utført. Søknaden om 
fasadeendring ønskes behandlet separat dersom resten av søknadsbehandlingen skulle 
trekke i langdrag.

I notat fra regionantikvar Kluge datert 07.06.10 skriver han bl.a. at i utgangspunktet er det 
ikke noe i veien for at eksisterende karnapp kan skiftes ut med en tofløyet dør med glass. 
Ulempen med dette er at en kan svekke veggen konstruktivt og følgelig med ødeleggende 
resultat. Dette henger sammen med ytterveggens konstruksjon. Ellers skal døren ha et 
tidstypisk uttrykk og skal være utført med gjennomgående sprosser. Termoglass kan 
benyttes. Belistning og lignende skal være i høvlet materiale og med tidstypisk utforming.

Ved brev av 09.08.10 fatter byggesakssjefen vedtak i sak BMD 296/10 om at dør kan 
erstatte vinduer i fasade mot nordvest. Dette vedtaket ble ikke påklaget.

Ved brev av 10.11.10 fatter byggesakssjefen vedtak i sak BMD 467/10 om å gi tillatelse til 
trapp, gjerde og platting:
I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av 
28.01.1999, godkjennes søknaden på følgende vilkår:

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
2. Det ilegges overtredelsesgebyr for ulovlig byggearbeid pålydende Kr. 9100,-
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3. Gjerdet skal plasseres i nabogrense og må utstikkes av oppmålingskontoret eller annet 
godkjent foretak.

4. Det må sendes inn situasjonskart som viser at gjerdet er oppført i tråd med oppmålt 
nabogrense. 

5. Utforming av gjelder må avklares med regionantikvar. 
6. Følgende ansvarlige foretak godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens § 98:

- Ingvar Toften gis ansvarsrett i henhold til søknad datert 18.04.10.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 93-95.

Ved brev av 01.12.10 kommenterer Jan Lorentz Tollefsen vedtaket av 10.11.10. Disse 
kommentarene tolkes som en klage på deler av vedtaket, ettersom kommentarene er stilet til 
Fylkesmannen.

Innledningsvis skriver Tollefsen at saksbehandler har ”glemt” å referere til ”angiverbrevet” 
som startet denne saken. Det gjelder den henvendelsen kommunen fikk fra advokatfirmaet, 
datert 03.09.09. Tollefsen siterer også følgende fra vedtaksbrevet: ”Det fremgår av 
situasjonskartet at gjerdet er oppført på naboeiendommen gnr. 13, bnr. 1839, Hammersgate 
10.” Tollefsen presiserer at grensen mellom eiendommene er vist som usikre, dvs. ikke 
koordinatfestet grense og at det står på kartet at ”Det tas forbehold om at det kan forekomme 
feil / mangler på kartet. Bl.a. gjelder dette eiendomsgrenser…”. Det står videre at eier av 
Hammersgate 10 aldri har lagt fram dokumenter som viser deres forståelse av hvor grensen 
går. Han skriver videre at eier av Hammersgate 8 har lagt fram godkjente byggetegninger av 
begge eiendommer, som viser at gjerdet er plassert godt inn på Hammersgate 8. Han 
refererer til svarbrev som ligger ved byggesøknaden. Han ber om at dette brevet blir lagt ved 
til Fylkesmannen.

Tollefsen skriver videre at betongplattingen er bygget i hht. avtale med kommunens tidligere 
saksbehandler. Han ville i utgangspunktet bygge en treplatting, men saksbehandler foreslo 
en platting av betong i bakkenivå pga kravet til brannsikring.

Når det gjelder overtredelsesgebyret, så skriver Tollefsen at han ikke kjente til at 
Hammersgate var en del av vernesonen. Hvis overtredelsesgebyret kommunen har ilagt ham 
er for at han ikke var klar over dette, og det er et ”standard” gebyr, så kan han godta dette. 
Hvis gebyret derimot er regnet ut for:

 ”Oppføring av gjerde mot nabo”. Dette er eksisterende gjerder / hekk som er erstattet 
med nye gjerder med litt justering på høyde og utseende.

 Betongplatting, godkjent av kommunens saksbehandler.
 ”Endring av inngangsparti”. Størrelse på dører og trapp er ikke endret.

Da ber han om at kommunen vurderer om størrelsen på gebyret er riktig.

Tollefsen viser så til at kommunens saksbehandler skriver at ”Det må sendes inn 
situasjonskart som viser at gjerdet er oppført i tråd med oppmålt nabogrense:” Han ber 
Fylkesmannen vurdere om han kan pålegges å gjøre denne oppmålingen. Han minner om 
at:
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I samsvar med forvaltningslovens § 33 tredje ledd fikk nabo Heidi Nilsen anledning til å 
komme med merknader til klagen. Hun har ikke sendt inn merknader innen fristen.

Saksbehandlers vurderinger:
Klager er part i saken. Klagen er innsendt innen klagefristen. Klagen tas derfor opp til 
behandling.

Byggesakssjefen beklager at klagen er blitt liggende så lenge uten at den er fremmet for 
politisk behandling.

Klager skriver at kommunens eiendomskart viser at eiendomsgrensen mellom Hammersgate 
8 og Hammersgate 10 er usikker. Dette skulle etter saksbehandlers syn medføre at enhver 
tiltakshaver er ytterst årvåken for ikke å utføre tiltak utenfor egen eiendom. Det er 
tiltakshaver som må dokumentere at tiltaket er utført på egen eiendom, evt. etter gjennomført 
kartforretning, og tiltakshaver kan ikke skylde på at naboen ikke har dokumentert hvor 
vedkommende mener at grensen går. 

Saksbehandler kan ikke akseptere utsagnet om at betongplattingen er bygget i hht. avtale 
med kommunes tidligere saksbehandler. Saksbehandlere ved byggesakskontoret gjør ikke 
avtaler med tiltakshavere om hvordan byggetiltak skal utføres. Bestemmelse av bl.a. 
utforming og evt. materialvalg fremkommer kun i form av vedtak.

Når det gjelder det gebyret som er ilagt; ”Behandling av ulovlig byggearbeid - §§ 113 og 
114”, så er det et gebyr som kan ilegges for det merarbeid seksjon byggesak har hatt i 
forbindelse med at det er utført byggearbeid før det foreligger tillatelse til tiltaket. Dette 
gebyret har altså ikke noe med det å gjøre at tiltakshaver ikke visste at eiendommen hans lå 
i en bevaringssone, men for det merarbeidet kommunen har hatt ved at tiltaket ble utført før 
det forelå tillatelse. Gebyret har heller ikke noe med gjerde mot veg og nabo å gjøre. Det er 
ilagt eget gebyr for dette på kr. 1.400,- jf. kommunens gebyrregulativ. Det samme gjelder for 
fasadeendringen. 

Fylkesmannen i Rogaland har i andre tilfeller der det er klaget over ilagt gebyr, fattet vedtak 
om at klagen avvises ettersom det etter Fylkesmannens syn ikke er klagerett på ilagte 
byggesaksgebyrer. Dersom det fremmes en søknad om å få redusert ilagt gebyr, er det en 
søknad som kommunen må behandle, og vedtaket på søknaden er et enkeltvedtak som kan 
påklages. I dette tilfelle tolker byggesakssjefen denne delen av brevet fra Tollefsen som en 
søknad om redusert gebyr: ”Ber jeg dere vurdere om størrelsen på gebyret er riktig.”

Fra saksbehandler side ansees det som nødvendig at tiltakshaver dokumenterer at oppsatt 
gjerde er oppført på egen eiendom. Dette ansees ikke som et unødvendig eller urimelig krav.
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Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Jan Lorentz Tollefsen på deler av vedtaket i 
sak BMD 467/10, 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.
2. 

Byggesakssjefen vedtak i sak BMD 467/10 oppheves hva gjelder punkt 4.

Planteknisk utvalg finner at søknaden om redusert gebyr for ulovlig byggearbeid, §§ 113 og 
114; kr. 9.100,-, er for høyt i forhold til det merarbeidet som kommunen har hatt som følge av 
at byggearbeidet var utført før tillatelse forelå, og reduserer gebyret skjønnsmessig til kr 
5.000,-.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. Gebyrregulativ for plan- og 
byggesaker Eigersund kommune 2010.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

145175
Tillatelse til tiltak - oppføring av trapp, gjerde og platting, gnr. 13 bnr. 1838 - Jan 
Lorentz Tollefsen, Hammers gate 8

149364 Merknader til saksbehandling ang. gnr. 13 bnr. 1838 - Hammers gate 8
122256 Situasjonskart
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122270 Tegninger
213771 Fotografier i tilknytning til platting og gjerde.pdf
214148 Reg plan Hammersgate.pdf
214149 Reg bestemmelser Hammersgate.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 03.09.2009
Advokatfirma DA 
Engelsen Seth Langva

Tiltak på  gnr. 13 bnr. 1838 og 
grenseoverskridelse til gnr. 13 bnr. 1389

2 U 27.10.2009
Advokatfirma DA 
Engelsen Seth Langva

Henvendelse vedr. Hammersgate 10, gnr. 13 
bnr. 1838

5 U 09.04.2010 Jan l. Kielland Tollefsen
Vedrørende oppført terrasse og gjerde i 
bevaringsområde II, gnr. 13 bnr. 1838,

6 U 16.04.2010 DKT Eiendom AS
Gnr. 13, bnr. 1883 vedr. terrasse og gjerde i 
bervaringssone 2

7 I 18.04.2010 DKT Eiendom AS Gjenpart av nabovarsel - gnr. 13 bnr. 1838

8 I 26.04.2010 Heidi Nilsen
Vedr. mottatt nabovarsel om tiltak på gnr. 13 bnr. 
1838, Hammersgate 8

9 I 06.05.2010 DKT Eiendom AS
Søknad om enkle tiltak, oppføring av levegg og 
terrasse gnr. 13 bnr. 1838, Hammers gate 8

10 U 22.05.2010 Vision Bygg AS
Foreløpig svar - oppføring av levegg og terrasse 
gnr. 13 bnr. 1838, Hammers gate 8

14 X 09.08.2010
Godkjent tegning og ansvarsrett ny dør gnr. 13 
bnr. 1838

13 U 09.08.2010 Vision Bygg AS
Tillatelse til fasadeendring gnr. 13 bnr. 1838 -
Jan Lorentz Tollefsen, Hammers gate 8

16 X 10.11.2010 Godkjent ansvarsrett gnr. 13 bnr. 1838

15 U 10.11.2010 Vision Bygg AS
Tillatelse til tiltak - oppføring av trapp, gjerde og 
platting, gnr. 13 bnr. 1838 - Jan Lorentz 
Tollefsen, Hammers gate 8

17 I 01.12.2010 Jan Lorentz Tollefsen
Merknader til saksbehandling ang. gnr. 13 bnr. 
1838 - Hammers gate 8

19 U 04.01.2012 Heidi Nilsen
Oppføring av levegg og terrasse gnr. 13 bnr. 
1838 - Jan Lorentz Tollefsen, Hammers gate 8. 
Innkommet klage.

Parter i saken:
            

Heidi Nilsen Hammers gate 10 4370 EGERSUND
TIL Jan L. Tollefsen Hammers gate 8 4370 EGERSUND
SØK Vision Bygg AS Postboks 517 4379 EGERSUND
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EIGERSUND KOMMUNE
Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

Vision Bygg AS
Postboks 517
4379 EGERSUND

Vår ref.: 10/27756 / 09/2345 / GBR-13/1838, FA-L42 Dato: 10.11.10
Saksbehandler: Tina Tønnessen Myklebust Direkte telefon: 51 46 83 18
E-post: tina.toennessen@eigersund.kommune.no

Tillatelse til tiltak - oppføring av trapp, gjerde og platting, gnr. 13 bnr. 1838 -
Jan Lorentz Tollefsen, Hammers gate 8

Saken gjelder:
Det er den 07.05.10 søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 93-95. Søknaden 
gjelder oppføring gjerde og platting, inngangsdør og trapp på eiendom gnr. 13 bnr. 1838. 
Naboene er varslet og det foreligger nabomerknad til søknaden fra eier av eiendom gnr. 13 bnr. 
1839, Hammersgate 10. 

Kommunen sendte forhåndsvarsel om ulovlig byggearbeid i brev datert 09.04.10.  

Søknad behandles etter plan og bygningsloven av 1985 ettersom søknad er mottatt før 
01.07.10. 

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for deler av Egersund sentrum, vedtatt av kommunestyret 
18.02.91. Omsøkt areal er i planen regulert til spesialområde bevaring, byggeområde – bolig i 
bevaringssone 2. 

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak BMD 467/10 den 10.11.10

Eier av hammersgate 10 gnr. 13 bnr. 1839 opplyser om følgende i brev datert 26.04.10 (utdrag):
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Søker besvarer merknad med følgende i brev datert 06.05.10 (utdrag)
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Saken har vært forelagt regionantikvar og det er mottatt uttalelse datert 07.06.10 (utdrag):

Slik en oppfatter ekspedisjonen dreier det seg om tre forhold:
1. Å få formalisert de arbeider som er utført på selve huset.
2. Søknad om å etablere dør i eksisterende karnappvindu, og
3. Plassering og oppføring av murt gjerde i eiendomsskille mellom 8 og 10.

Vedrørende punkt 1
De arbeider som så langt er utført er av en slik art at hvis det hadde blitt søkt på korrekt måte
ville tiltakene i all hovedsak blitt godkjent. Unntaket ville antagelig ha vært utførelse av
enkelte detaljer og materialbruk.

Vedrørende punkt 2
I utgangspunktet er det ikke noe i veien for at eksisterende karnapp kan skiftes ut med en 
tofløyet dør med glass.
Ulempen med dette tiltak er at en kan svekke veggen konstruktivt og følgelig med et
ødeleggende resultat. Dette henger sammen med ytterveggens konstruksjon.
Undertegnede kan om ønskelig bistå.
Ellers skal døren ha et tidstypisk uttrykk og skal være utført med gjennomgående sprosser.
Termoglass kan benyttes. Belistning og liknende skal være i høvlet materiale og med 
tidstypisk utforming.

Vedrørende punkt 3
Etableringen av murt grensegjerde er heller ikke formelt byggemeldt. Men da dette involverer 
forhold av privatrettslig karakter er det vanskelig å si noe om utformingen av dette.
Når det er oppnådd enighet mellom de to parter må en finne frem til en løsning og utforming som 
vil være akseptabel for alle parter.

Portstolpe:
Kommunen anser dette som av privatrettslig karakter og tar ikke stilling til ansvarsforholdene her. 

Oppføring av gjerde i nabogrense og mot veg:
Gjerde mot veg er søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven. Gjerde mot veg er 
søknadspliktig. Gjerde mot nabo er i utgangspunktet unntatt søknadsplikt forutsatt at naboer er 
enige om plassering og utforming, men ettersom denne eiendommen inngår i spesialområde 
bevaring i reguleringsplanen er alle tiltak avhengig godkjenning fra kommunen. 
Det går frem av situasjonskartet at gjerdet er oppført på naboeiendom gnr. 13 bnr. 1839, 
Hammersgaten 10. Det foreligger en utredelse fra søker som viser at gjerdet er oppført ut i fra en 
plassering vist i byggetegninger for begge eiendommene. Grensen mellom eiendommene er i 
dag ”usikre” det vil si at de ikke er koordinatfestet. 
For at kommunen skal kunne godkjenne et gjerde mellom eiendommene må det utføres en 
oppmåling av grenselinjen ettersom kommunen ikke kan gi tillatelse til tiltak på annen eiendom 
enn den omsøkte.
Kommunen gir tillatelse til oppføring av gjerde mellom eiendommene og mot veg, utforming av 
gjerdet må skje i samråd med regionantikvar og eiere av gnr. 8 bnr. 189, Hammergaten 10. 

Betongplatting:
Platting i betong som ligger nærmere nabogrense enn 4 meter til nabogrensen og er dermed 
avhengig formell søknad, samt at området inngår i spesialområde bevaring i 
reguleringsplanen. Platting kan tillates oppført i nabogrense under forutsetning at det tas 
nødvendig hensyn til at drenering og avrenning av vann ikke fører til urimelig ulempe for 
naboeiendom jamfør plan- og bygningslovens § 89. 

Side 408 av 521



Vedrørende overtredelsesgebyr etter Plan og bygningslovens §§ 110 og 116b:
Det er konstatert at det er utført søknadspliktige tiltak på eiendom gnr. 13 bnr. 1838, 
Hammersgaten 8, oppføring av gjerde mot veg og nabo, platting i grense, endring av 
inngangspart, uten nødvendig godkjenning fra kommunen. 
Tiltakshaver ilegges et overtredelsesgebyr for utført arbeid pålydende Kr. 9100,-. 

Generelt:
 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller till. bort, jfr. pbl. § 96.
 Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før 

ferdigattest er gitt, jfr. pbl. § 99.
 Med henvisning til plan- og bygningslovens § 100, må det på forhånd treffes nødvendige 

tiltak for å sikre mot at skade kan oppstå på person eller eiendom.
 Det må utføres nødvendig kontroll slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller i 

medhold av plan- og bygningsloven.
 Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av 

den opprinnelige og nye tiltakshaver. Det samme gjelder eierskifte, jfr. pbl § 97.

I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av 
28.01.1999, godkjennes søknaden på følgende vilkår:

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
2. Det ilegges overtredelsesgebyr for ulovlig byggearbeid pålydende Kr. 9100,-
3. Gjerdet skal plasseres i nabogrense og må utstikkes av oppmålingskontoret eller annet 

godkjent foretak.
4. Det må sendes inn situasjonskart som viser at gjerdet er oppført i tråd med oppmålt 

nabogrense. 
5. Utforming av gjelder må avklares med regionantikvar. 
6. Følgende ansvarlige foretak godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens § 98:

- Ingvar Toften gis ansvarsrett i henhold til søknad datert 18.04.10.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 93-95.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra mottakelsen av vedtaket. 
Eventuelle klager sendes Eigersund kommune, pb. 580, 4379 EGERSUND. Vedlagt følger 
orientering om klageadgangen.

Vedlagt følger ett sett av byggemeldingen.

Behandlingsgebyr:
Type Pris Antall Beløp Mottaker
Behandling av 
ulovlig byggearbeid 
- §§ 113 og 114

9100 1 9100 Jan L. Tollefsen

gjerde, støyskjerm 
Støttemur 1400 1 1400 Jan L. Tollefsen

§ 93. b.  
Fasadeendring 1400 1 1400 Jan L. Tollefsen

Ved lokal 
godkjenning av 
ansvarsrett (pr. 
foretak)

1000 1 1000 Jan L. Tollefsen

SUM 12900 Jan L. Tollefsen
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Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 et. Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 49 10 38
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt. 

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Kopi til:
Knut Jan Kluge Regionantikvar 4370 EGERSUND
Jan L. Tollefsen Hammersgate 8 4370 EGERSUND
DKT Eiendom AS Pb.313 4379 EGERSUND
Heidi Nilsen Hammersgate 10 4370 EGERSUND
Kurt Knubedal Avdelingsingeniør
Adv. DA Engelsen Seth 
Langva 6001 ÅLESUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 17.02.2012
Arkiv: :GBR-16/6, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
10/1613
Journalpostløpenr.:
12/2386

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
048/12 Planteknisk utvalg 13.03.2012

Brygge gnr. 16 bnr. 6 - Andreas Stokka, Lygre. Klagesak.
  

Sammendrag:
Fylkesmannen i Rogaland har påklaget vedtakene i Formannskapet og Miljøutvalget om å gi 
tillatelse til / dispensasjon for den allerede oppgraderte / utvidede brygga i Lygre. 
Fylkesmannen ønsker at vedtakene skal gjøres om med den begrunnelse at tillatelsen / 
dispensasjonen vil skape presedens, at tiltaket ligger i en ellers inngrepsfri sone og av 
hensynet til trafikksikkerheten.

Det anbefales at klager ikke gis medhold, ettersom klagen ikke inneholder vesentlige nye 
opplysninger som ikke var kjent da vedtakene det klages over ble fattet.

Saksgang:
Klagen behandles av Planteknisk utvalg. Dersom klager gis medhold, stopper saken der, 
men partene har klagerett på de nye vedtakene. Hvis klager ikke gis medhold, sendes 
klagen over til Fylkesmannen i Rogaland for endelig behandling.

Rådmannens forslag til vedtak 17.02.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Fylkesmannen i Rogaland og merknadene til 
klagen fra tiltakshavers advokat, og har etter en samlet vurdering kommet til at klager ikke 
gis medhold, ettersom klagen ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent 
da vedtaket det klages over ble fattet.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig behandling hos settefylkesmann.

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

Eventuell tidligere politisk behandling:
Søknad om tillatelse til brygga ble behandlet i Formannskapet 23.05.11:
FS-052/11 Vedtak:
1. Formannskapet har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra kommuneplanen
for å oppgradere brygge på gnr. 16, bnr. 6, og har etter en samlet vurdering kommet
til at dispensasjon kan gis ettersom:
a. Følgende fordeler ved en dispensasjon er klart større enn ulempene samlet sett:
- Tiltaket er minimalt, og vil ikke påvirke reguleringsbestemmelsene.
b. En dispensasjon ikke vil sette formålet i kommuneplanen (LNF-område) vesentlig
til side.
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Vedtaket er truffet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19, jf. kommuneplan for
Eigersund.
Vedtaket er enstemmig.

Søknad om tillatelse til tiltak ble behandlet i Miljøutvalget 12.05.11:
M-092/11 Vedtak:
1. Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om tillatelse til å oppgradere / utvide
brygge på gnr. 16, bnr. 6, og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden
om tillatelse innvilges.
2. Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra reguleringsplan for
Skalldyrpark Lygre for å oppgradere / utvide brygge på gnr. 16, bnr. 6, og har etter
en samlet vurdering kommet til at dispensasjon kan anbefales ettersom:
a) Følgende fordeler ved en dispensasjon er klart større enn ulempene
samlet sett:
- Tiltaket er minimalt, og vil ikke påvirke
reguleringsbestemmelsene.
b) En dispensasjon ikke vil sette formålet i reguleringsplanen (friluftsområde i
sjø) vesentlig til side.
Vedtaket er truffet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19, jf. § 20, jf.
Reguleringsplan skalldyrpark Lygre.
Før endelig tillatelse / dispensasjon gis, må det innehentes uttalelse fra
Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen.
Votering:
Eies forslag vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for rådmannens innstilling (AP).

Miljøutvalget behandlet søknaden om tillatelse til brygge i møte 20.09.11 og fattet følgende 
vedtak:
M-161/11 Vedtak:
Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak og dispensasjon fra
arealbruk i reguleringsplanen for den delen av tiltaket som inngår i reguleringsplan for
Skalldyrpark Lygre, sammen med uttalelsene fra Fylkesmannen i Rogaland og
Statens vegvesen, og har etter en samlet vurdering kommet til at tillatelse til tiltaket
og dispensasjon gis for den delen av tiltaket som ligger i reguleringsplan for
Skalldyrpark Lygre.
Dispensasjonen medfører ikke at hensynet bak formålsbestemmelsen i plan- og
bygningsloven eller bestemmelsen det dispenseres fra (friluftsområde sjø) blir
vesentlig tilsidesatt.
Dispensasjonen har følgende fordeler:
- Tiltaket er minimalt og vil ikke påvirke reguleringsbestemmelsene.
Dispensasjonen anses ikke å ha noen ulemper.
Vilkåret om at fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene etter en
samlet vurdering er dermed oppfylt.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1, samt
reguleringsplan for Skalldyrpark Lygre.
Gyas forslag vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for rådmannens innstilling (AP).

Formannskapet behandlet søknaden om tillatelse til brygge i møte 28.09.11, og fattet 
følgende vedtak:

FS-105/11 Vedtak:
Formannskapet har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak og dispensasjon fra
bestemmelsen om forbud mot tiltak i 100-metersbeltet for den delen av tiltaket som
inngår i kommuneplanen for Eigersund kommune, sammen med uttalelsene fra
Fylkesmannen i Rogaland og Statens vegvesen, og har etter en samlet vurdering
kommet til at tillatelse til tiltaket og dispensasjon gis for den delen av tiltaket som
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ligger i kommuneplan for Eigersund kommune.
Dispensasjonen medfører ikke at hensynet bak formålsbestemmelsen i plan- og
bygningsloven eller bestemmelsen det dispenseres fra (LNF-område og byggeforbud
i 100- metersbeltet) blir vesentlig tilsidesatt.
Dispensasjonen har følgende fordeler:
- Tiltaket er minimalt og vil ikke påvirke reguleringsbestemmelsene.
Dispensasjonen anses ikke å ha noen ulemper.
Vilkåret om at fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene etter en
samlet vurdering er dermed oppfylt.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 20-1 og 1-8, samt
kommuneplan for Eigersund kommune.
Rådmannens innstilling unntatt setning om parkering vedtatt enstemmig.
Skogens forslag enstemmig vedtatt.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Etter at vedtakene om å gi tillatelse til tiltaket ble sendt ut, har Fylkesmannen i Rogaland 
påklaget vedtakene, ved brev av 07.12.11.

Klagen:
I klagen skriver Fylkesmannen bl.a. at det er etablert en brygge på gnr. 16, bnr. 6 som krever 
dispensasjon både fra reguleringsplan for Skalldyrpark Lygre og LNF i kommuneplanen og 
byggeforbud mot sjø. Fylkesmannen konstaterer at eier har søkt om dispensasjon for 
brygga.

Dispensasjonssaken er behandlet både i Miljøutvalget og Formannskapet, ettersom 
Miljøutvalget behandler dispensasjoner fra reguleringsplaner og Formannskapet behandler 
dispensasjoner fra kommuneplanen og byggeforbud mot sjø. Fylkesmannen konstaterer så 
at både Miljøutvalget og Formannskapet har gitt dispensasjon. Disse to dispensasjonene 
samlet innebærer at kommunen har gitt dispensasjon til brygga slik den allerede er oppført. 
Fylkesmannen skriver videre at kommunen ikke har stilt vilkår for dispensasjonen, men har 
akseptert brygga slik den ligger med begrunnelse at tiltaket vurderes som minimalt og at det 
derfor ikke påvirker reguleringsbestemmelsene. Videre at tiltaket ikke anses å ha noen 
ulemper.

Fylkesmannen skriver videre at han i høringsrunden den 03.07.11 skrev følgende 
høringsuttalelse: 
”Ved behandling av saken er det viktig at kommunen har oversikt over hva som er oppført 
ulovlig.
Ut i fra tilsendte bilder og kart, ser ikke dette ut som en egnet plass for en brygge. Bryggen 
har ingen naturlig atkomst fra landsiden, og i tillegg splitter den opp en sammenhengende 
inngrepsfri strandsone.
Det er viktig at kommunen ikke behandler bryggesøknaden mildere fordi at den allerede er 
oppført.
Det er viktig at kommunen vurderer dispensasjonsspørsmålet på samme vis som om dette 
var en ordinær bryggesøknad.
Ut i fra tilsendt dokumentasjon kan ikke Fylkesmannen se at det er grunnlag for 
dispensasjon. Vi vil derfor frarå dispensasjon til en brygge slik den framstår i dag. Området 
bør derfor tilbakeføres til naturtilstand.”

I tillegg til høringsuttalelsen har Fylkesmannen supplerende vurderinger av saken. 
Fylkesmannen mener at denne saken kan danne presedens for de andre eiendommene som 
ligger ned til sjøen i området. Dersom det åpnes for brygge på denne eiendommen, kan det 
utløse tilsvarende bryggesøknader på naboeiendommene. Det er viktig at det inngrepsfrie 
preget til strandsonen i området blir beholdt og ikke splittet opp med nye byggetiltak, mener 
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Fylkesmannen. Fylkesmannen skriver videre at for denne saken er faren for presedens 
spesielt overhengende, ettersom det er mange eiendommer lokalt der situasjonen er den 
samme. Han konstaterer at det fra kommunens side ikke er lagt fram vektige argumenter for 
dispensasjon som er spesielle for akkurat denne eiendommen. Dvs. at de andre 
eiendommene i nærområdet vil ”kvalifisere” til dispensasjon med de samme argumentene, 
skriver Fylkesmannen.

Fylkesmannen skriver videre at det at brygga er lagt til en strandsonestrekning som i 
hovedsak er inngrepsfri, gjør at hensynet til byggeforbudsbestemmelsen i plan- og 
bygningsloven § 1- 8 blir vesentlig tilsidesatt.

Fylkesmannen konstaterer at Statens vegvesen fraråder dispensasjon med grunnlag i at 
eiendommen mangler avkjørsel fra Fv. 44, og at avstanden til gårdsbruket er stor. 
Vegvesenet antar derfor at brygga ikke ligger i naturlig gangavstand. Ut fra hensynet til 
trafikksikkerhet langs Fv. 44 fraråder Statens vegvesen dispensasjon. At eiendommen 
mangler avkjørsel og forholdet til trafikksikkerhet styrker Fylkesmannens vurdering av at det 
ikke er grunnlag for dispensasjon. 

Fylkesmannen konkluderer med at med grunnlag i ovenstående begrunnelse, påklager 
Fylkesmannen vedtakene i Miljøutvalget i sak 161 / 11 og Formannskapet i sak 105 / 11 om 
å gi dispensasjon til allerede oppført brygge på gnr. 16, bnr. 6 ved Lygre. Brygga ligger i 
strandsonestrekning som i dag fremstår som inngrepsfri, og en dispensasjon vil kunne danne 
presedens for andre eiendommer i området.

Merknader fra tiltakshaver:
I samsvar med forvaltningslovens § 33 tredje ledd fikk den som er motpart til klager i 
klagesaken anledning til å uttale seg til klagen. Haver Advokatfirma ved adv. Elisabeth 
Nygård kommenterte ved brev av 09.01.12 klagen på vegne av hjemmelshaver Andreas 
Stokka. I brevet skriver adv. Nygård innledningsvis at Fylkesmannen anfører at saken kan 
danne presedens, samt trafikksikkerhetshensyn. Stokka stiller seg undrende til at 
Fylkesmannen har påklaget vedtakene med de nevnte begrunnelsene. Advokaten viser til at 
man også tidligere har påpekt at det er direkte feil når Fylkesmannen forutsetter at brygga 
”splitter opp en sammenhengende inngrepsfri sone”. Dersom Fylkesmannen hadde tatt seg 
tid til å dra på befaring hadde man sett at området like sør for Stokkas brygge er bebygd med 
flrere hytter, naust / brygger, og at det i forbindelse med utbedring av det som i dag er Fv. 44 
ble fylt ut store mengder sprengt stein som ligger i en fylling langs sjøen like ved den 
omsøkte brygga, skriver adv. Nygård. Det står videre i merknaden at noe av denne steinen 
også ble lempet på Stokkas eiendom, med den konsekvens at den omsøkte brygga 
(steinbrygga) ble påført skader. Det vises til vedlagte fotografier som skal dokumentere at 
det på Stokkas eiendom ligger en rekke steiner som stammer fra vegarbeidet. Videre er det 
vedlagt fotografier som skal dokumentere at steinene også falt ned i området ved den gamle 
steinbrygga. Dette er bl.a. grunnen til at Stokka i sitt brev av 20.08.10 opplyste kommunen 
om at bryggeplatået før utbedringen tok til besto av grove steiner.

Adv. Nygård skriver videre at i tillegg har noen steiner falt ut i sjøen og vanskeliggjorde 
atkomst for større båter.  Dette er grunnen til at Stokka i forbindelse med det omsøkte tiltaket 
ønsket å trekke brygga ca 70 – 80 cm ut i sjøen. Det nevnes også at det oppleves som sterkt 
urimelig at ikke Stokka skal få anledning til å utbedre skader som bl.a. det offentlige har 
påført. 

I tillegg vises det i merknadene fra adv. Nygård til at den omsøkte brygga fra gammelt av har 
tilhørt Puntervollgårdene i sameie og således har utgjort en del av gårdens drift / 
ressursgrunnlag. Når Fylkesmannen i klageskrivet fastholder tidligere uttalelse om at 
området bør tilbakeføres til naturtilstand, blir dette totalt feilslått og illustrerer med all 
tydelighet at Fylkesmannen umulig kan ha satt seg inn i sakens faktum og bakgrunn, skriver 
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adv. Nygård. Det står videre i merknadene at det må være rimelig åpenbart at det ikke 
foreligger noen overhengende fare for at saken kan få uheldige presedensvirkninger, slik 
som forutsatt av Fylkesmannen. Det presiseres at det i dette tilfellet er utbedring av en 
allerede eksisterende brygge, som bl.a. er påført skader av det offentliges anleggsarbeid. 
Det vedlegges kopi av foto av brygga slik den så ut før utbedringsarbeidet. Adv. Nygård 
mener derfor at Fylkesmannens anførsel om at de andre eiendommene i nærområdet vil 
kvalifisere til dispensasjon med de samme argumentene således er direkte feil.

Når det gjelder Fylkesmannens anførsel mht. trafikksikkerhet, er det ifølge adv. Nygård verd 
å merke seg at vegvesenet ikke har påklaget dispensasjonsvedtaket. Stokka stiller seg 
derfor kritisk til Fylkesmannens legitimitet til å påklage vedtaket med denne begrunnelsen.

Adv. Nygård skriver at Stokka ikke behøver å bruke kjøretøy for å komme til den aktuelle 
teigen av landbrukseiendommen. Det vises til advokatens brev av 09.08.11 der det opplyses 
at Stokka går til fots langs Puntervoll, og følger den gamle sjøveien til brygga. Dette gjorde 
familien Stokka så seint som sommeren 2011. Stokka føler seg derfor indignert av 
saksbehandlerens uttalte skepsis til opplysningene om at de ikke behøver å bruke bil for å 
komme seg til den omsøkte brygga. 

Adv. Nygård viser til at en parsell av Stokkas eiendom langs Fv. 44 i gjeldende 
reguleringsplan er regulert til parkering. Dersom Stokka på sikt ønsker å legge til rette for 
atkomst med bil, kan de i forbindelse med en opparbeiding av det regulerte området sikre 
seg parkeringsplass. Det vil ifølge adv. Nygård ikke være unaturlig at Stokka i forhandlinger 
med andre grunneiere sikrer seg en slik rett, mot å avstå nødvendig grunn til opparbeidelse 
av parkeringsarealet. Det vises til vedlagt kopi av situasjonskart for den aktuelle parsellen, 
der Stokka eier deler av det området som er regulert til parkering, enten man legger Stokkas 
eller vegvesenets anførsel til grunn. 

Med bakgrunn i administrasjonens saksframlegg datert 05.09.11, vil de bemerke at Stokka 
fastholder at brygga utgjør en del av ressursgrunnlaget på gården. Det vises til 
dokumentasjon framlagt i klagen datert 18.11.10 og advokatens brev av 29.12.10. Adv. 
Nygård mener at det for øvrig burde være tilstrekkelig å vise til at Stokka neppe ville fått 
tillatelse til å skille fra teigen, nettopp med den begrunnelse at den utgjør en del av gårdens 
drifts- og ressursgrunnlag. Da mener advokaten at Stokka som et minstemål må kunne 
forvente at det offentlige bidrar med å legge forholdene til rette for at eksisterende tiltak kan 
utbedres.

Adv. Nygård ber om at kommunen fastholder sine vedtak om å innvilge dispensasjon for 
utbedringsarbeidet, og at saken derfor blir oversendt til vedkommende fylkesmann som blir 
oppnevnt som settefylkesmann.

I tilfelle bes det om at vedkommende settefylkesmann drar på befaring. Stokka er av den 
klare oppfatning at befaring vil være helt nødvendig for å kunne sikre betryggende 
saksbehandling. Det bes også om at Stokka blir informert om tidspunkt for når befaring vil bli 
avholdt. Adv. Nygård ber om å bli holdt orientert om den videre saksbehandlingen, og ber om 
å få tilsendt administrasjonens framlegg så snart det er utarbeidet. Alternativt bes det om når 
saken vil bli behandlet slik at de kan få innhentet dokumentasjon på egen hånd. 

Saksbehandlers vurderinger:
Klager har klagerett på de påklagede vedtakene, og klagen er innkommet innen klagefristen. 
Klagen tas derfor opp til behandling.

Presedens:
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Kravet er at like saker skal behandles likt. Byggesakssjefen synes Fylkesmannen går langt i 
å forhåndsbehandle eventuelt andre klager/ søknader som måtte komme i dette området når 
han skriver: ”Dvs at de andre eiendommene i nærområdet vil ”kvalifisere” til dispensasjon 
med de samme argumentene.”
Dersom man får inn søknader om å oppgradere eksisterende brygger i nærområdet, må man 
behandle disse ut fra hva loven på det tidspunkt sier, og etablert praksis. Søknader om å 
etablere nye brygger må eventuelt kunne behandles forskjellig fra en søknad om å 
oppgradere / utvide en eksisterende brygge.

Inngrepsfri sone.
Byggesakssjefen kan ikke være enig i at brygga ligger i en inngrepsfri sone av strandsona. 
Det vises til vedlagt flyfoto og foto tatt fra sjøsiden i forbindelse med administrasjons befaring 
i 2011. Begge fotografiene viser at det har foregått betydelige terrenginngrep helt i nærheten 
av brygga. På fotografiet fra sjøen ligger den hvite båten ved den omsøkte brygga.

Trafikksikkerhet.
Byggesakssjefen er enig med merknadene fra adv. Nygård i at dersom Statens vegvesen 
mente at det var en uakseptabel risiko ved å tillate avkjørsel til Fv.44, så ville vegvesenet ha 
klaget på vedtaket om å gi dispensasjon.  

”Vektige argumenter for dispensasjon som er spesielle for akkurat denne 
eiendommen”.
I klagen skriver Fylkesmannen bl.a.: ”Det er heller ikke fra kommunens side lagt fram vektige 
argument for dispensasjon som er spesielle for akkurat denne eiendommen.”
Det er ikke noe krav i dagens plan- og bygningslov at det skal foreligge vektige argumenter 
for dispensasjon som er spesielle for akkurat den aktuelle eiendommen. Forutsatt at 
dispensasjonen ikke fører til at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt, og fordelene ved å gi 
dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, er det anledning til å gi 
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 ~
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Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Fylkesmannen i Rogaland og merknadene til 
klagen fra tiltakshavers advokat, og har etter en samlet vurdering kommet til at klager gis 
medhold, ettersom klagen inneholder følgende vesentlige nye opplysninger som ikke var 
kjent da vedtaket det klages over ble fattet:
1.
2.

Vedtaket i Miljøutvalget i sak M161/11 oppheves.

Vedtaket i Formannskapet i sak 105/11 oppheves.

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
189566 Brygge gnr. 16 bnr. 6 - Andreas Stokka. Dispensasjon og tillatelse til tiltak.

206198
Klage på dispensasjon fra reguleringsplan for allerede oppført brygge på gnr. 16 bnr. 
6 Lygre

209739
Klagesak - brygge gnr. 16 bnr. 6 - dispensasjonssøknad om utvidelse/oppgradering 
av eksisterende brygge

209740 Fotodokumentasjon
209741 Situasjonskart
167895 Reg plan Lygre.pdf
167896 Bestemmelser Lygre.pdf
213330 Flyfoto.pdf
213331 Foto fra sjøen.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 X 30.07.2010 Fotografier av brygge gnr. 16 bnr. 6

3 U 30.07.2010 Andreas Stokka
Varsel om pålegg - Brygge, gnr. 16 bnr. 6 -
Andreas Stokka

2 X 30.07.2010 Situasjonskart gnr. 16 bnr. 6

4 I 20.08.2010
Møyfrid og Andreas 
Stokka

Vedr. varsel om pålegg, brygge gnr. 16 bnr. 6

5 U 28.10.2010 Andreas Stokka
Pålegg om retting og stans av ulovlig bruk -
Brygge gnr. 16 bnr. 6 - Andreas Stokka

6 I 18.11.2010
Advokatfirmaet Haver & 
Co Ans

Klage på vedtak av 28.10.0 gnr. 16 bnr. 6 -
brygge

8 I 27.12.2010
Advokatfirmaet Haver & 
Co. Ans

Klage på vedtak gnr.16 bnr. 6 i Eigersund 
kommune

7 I 27.12.2010 Advokatfirmaet Haver & Klage på vedtak gnr. 16 bnr. 6
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Co. Ans

9 I 29.12.2010
Advokatfirmaet Haver & 
Co Ans

Utbedring av brygge på gnr.16 bnr.6 i Eigersund 
kommune - søknad om tiltak

10 U 04.01.2011
Advokatfirmaet Haver & 
Co Ans.

Brygge gnr. 16 bnr. 6 - Andreas Stokka. Betaling 
av gebyr.

12 U 05.01.2011
Advokatfirmaet Haver & 
Co Ans.

Brygge gnr. 16 bnr. 6 - Andreas Stokka. Mangler 
ved søknaden. Forespørsel om ytterligere
opplysninger.

13 I 15.02.2011
Advokatfirmaet Haver & 
Co Ans

Gjenpart av nabovarsel gnr. 16 bnr. 6

14 U 22.03.2011 Andreas Stokka Brygge gnr. 16 bnr. 6 - Andreas Stokka. Befaring.

15 I 29.03.2011
Byggmester G. Friestad 
AS

Søknad om ett - trinns søknadsbehandling -
brygge gnr. 16 bnr. 6 - Andreas Stokka

16 U 02.05.2011
Byggmester G. Friestad 
AS; 
Andreas Stokka

Varsel/informasjon om befaring

17 U 30.05.2011

Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen

Oversendelse av miljøutvalgets vedtak og 
formannskapets vedtak - dispensasjon/brygge, 
gnr. 16 bnr. 6 - Andreas Stokka

18 I 10.06.2011
Jan Sveinung 
Heskestad

Formannskapsmøte 23.05.11 - sak nr 052/11: 
Angående søknad om tillatelse til 
tiltak/dispensasjon

21 I 03.07.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan for Skalldyrpark Lygre og 
byggeforbudet i

19 I 06.07.2011 Statens vegvesen
Uttalelse vedr. søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanen for oppgradering/utvidelse av 
brygge

20 U 12.07.2011
Jan Sveinung 
Heskestad

Brygge gnr. 16 bnr. 6 - Andreas Stokka.

22 I 03.08.2011
Haver Advokatfirma 
ANS

Uttalelse til dispensasjonssøknad - ber om 
utsettelse på uttalelsefrist

24 I 09.08.2011
HAVER Advokatfirma 
AS

Uttalelse brygge gnr. 16 bnr. 6 -
dispensasjonssøknad om utvidelse, 
oppgradering av brygge

23 U 12.08.2011 Elisabeth Nygård
Brygge gnr. 16, bnr. 6 Eigersund kommune -
Andreas Stokka - uttsettelse av uttalefrist

25 U 16.08.2011
Advokatfirmaet Haver & 
Co Ans

Brygge gnr. 16 bnr. 6  - Andreas Stokka -
oversendelse av uttalelse fra fylkesmannen

26 I 30.08.2011
Advokatfirmaet Haver & 
Co Ans.

Uttalelse til dispensasjonssøknad om utvidelse 
oppgrading av brygge gnr. 16 bnr. 6

28 U 18.11.2011

Andreas Stokka; 
Byggmester G. Friestad 
AS; 
Jan Sveinung 
Heskestad; 
Advokatfirmaet Haver & 
Co Ans.; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen

Oversendelse av politisk vedtak - Dispensasjon 
og tilltatelse til tiltak- brygge gnr. 16 bnr. 6 -
Andreas Stokka

Side 435 av 521



9

29 I 07.12.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klage på dispensasjon fra reguleringsplan for 
allerede oppført brygge på gnr. 16 bnr. 6 Lygre

30 U 23.12.2011 Andreas Stokka
Brygge gnr. 16 bnr. 6 - Andreas Stokka. Mottatt 
klage

31 I 09.01.2012
Advokatfirmaet Haver & 
Co Ans

Klagesak - brygge gnr. 16 bnr. 6 -
dispensasjonssøknad om utvidelse/oppgradering 
av eksisterende brygge

Parter i saken:
            

Andreas Stokka Heggdalsveien 310 4370 EGERSUND
SØK Byggmester G. Friestad 

AS
Skåraveien 35 4370 EGERSUND

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

Haver Advokatfirma 
ANS

Postboks 443 4349 BRYNE

Jan Sveinung 
Heskestad

Postboks 395 4379 EGERSUND

Rogaland 
fylkeskommune

Postboks 130 4001 STAVANGER

Statens vegvesen Region vest 6863 LEIKANGER
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 05.09.2011
Arkiv: :GBR-16/6, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
10/1613
Journalpostløpenr.:
11/23828

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

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Magne Eikanger
Konsulent
51 46 83 18
magne.eikanger@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
161/11 Miljøutvalget 20.09.2011
105/11 Formannskapet 28.09.2011

Brygge gnr. 16 bnr. 6 - Andreas Stokka. Dispensasjon og 
tillatelse til tiltak.
  

Sammendrag:
Etter at kommunen ble kjent med at det var gjort søknadspliktige arbeider på en brygge, uten 
at det var søkt om tillatelse til tiltaket, ble det sendt varsel om pålegg. Det er nå sendt inn 
søknad om tillatelse til tiltaket og dispensasjon. Ettersom dispensasjonen gjelder både 
reguleringsplanen for Skalldyrpark Lygre og kommuneplanen, må søknaden behandles både 
av Formannskapet og Miljøutvalget. Både Miljøutvalget og Formannskapet har anbefalt 
dispensasjon. Fylkesmannen har etter det frarådet dispensasjon og Statens vegvesen 
skriver i sin uttalelse at ut fra bl.a. hensynet til trafikksikkerheten langs Fv. 44 finner de ikke å 
kunne akseptere at kommunen gir dispensasjon fra kommuneplanen for den omsøkte 
oppgraderingen / utvidelsen av brygga. Ut fra det faktum at både Miljøutvalget og 
Formannskapet har uttalt seg positivt til dispensasjon, legges saken fram med positiv 
innstilling, men med det forbehold at tiltakshaver fremskaffer tinglyst erklæring om 
parkeringsplass i umiddelbar nærhet av brygga, eller at Statens vegvesen gir tillatelse til ny 
avkjørsel til parkering på tiltakshavers egen grunn.

Saksgang:
Søknaden om dispensasjon og tillatelse til tiltak behandles både av Miljøutvalget (tiltak over 
sjø) og Formannskapet (tiltak på land). 
Partene har klagerett på vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 05.09.2011:
Miljøutvalget:
Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak og dispensasjon fra arealbruk i 
reguleringsplanen for den delen av tiltaket som inngår i reguleringsplan for Skalldyrpark 
Lygre, sammen med uttalelsene fra Fylkesmannen i Rogaland og Statens vegvesen, og har 
etter en samlet vurdering kommet til at tillatelse til tiltaket og dispensasjon gis for den delen 
av tiltaket som ligger i reguleringsplan for Skalldyrpark Lygre. 
Dispensasjonen medfører ikke at hensynet bak formålsbestemmelsen i plan- og 
bygningsloven eller bestemmelsen det dispenseres fra (friluftsområde sjø) blir vesentlig 
tilsidesatt. 
Dispensasjonen har følgende fordeler:

- Tiltaket er minimalt og vil ikke påvirke reguleringsbestemmelsene.
Dispensasjonen anses ikke å ha noen ulemper.
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Vilkåret om at fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering er dermed oppfylt.
Tillatelsen forutsetter at hjemmelshaver fremlegger tinglyst erklæring om at han har rett til 
parkering i umiddelbar nærhet (maks 300 m fra brygga på østsiden av Lygrefjorden), eller at 
Statens vegvesen gir tillatelse til ny avkjørsel til parkering på tiltakshavers egen grunn.

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

Formannskapet:
Formannskapet har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak og dispensasjon fra 
bestemmelsen om forbud mot tiltak i 100-metersbeltet for den delen av tiltaket som inngår i 
kommuneplanen for Eigersund kommune, sammen med uttalelsene fra Fylkesmannen i 
Rogaland og Statens vegvesen, og har etter en samlet vurdering kommet til at tillatelse til 
tiltaket og dispensasjon gis for den delen av tiltaket som ligger i kommuneplan for Eigersund 
kommune. 
Dispensasjonen medfører ikke at hensynet bak formålsbestemmelsen i plan- og 
bygningsloven eller bestemmelsen det dispenseres fra (LNF-område og byggeforbud i 100-
metersbeltet) blir vesentlig tilsidesatt. 
Dispensasjonen har følgende fordeler:

- Tiltaket er minimalt og vil ikke påvirke reguleringsbestemmelsene.
Dispensasjonen anses ikke å ha noen ulemper.
Vilkåret om at fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering er dermed oppfylt.
Tillatelsen forutsetter at hjemmelshaver fremlegger tinglyst erklæring om at han har rett til 
parkering i umiddelbar nærhet (maks 300 m fra brygga på østsiden av Lygrefjorden), eller at 
Statens vegvesen gir tillatelse til ny avkjørsel til parkering på tiltakshavers egen grunn.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 20-1 og 1-8, samt 
kommuneplan for Eigersund kommune.

20.09.2011 Miljøutvalget

Møtebehandling:
TOVE HELEN LØYNING (AP) foreslo:

”Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak og dispensasjon for 
den delen av tiltaket som inngår i reguleringsplan for Skalldyrpark Lygre, sammen 
med uttalelsene fra Fylkesmannen i Rogaland og Statens vegvesen, og har etter en 
samlet vurdering kommet til at dispensasjon ikke kan gis for den delen av tiltaket som 
ligger i reguleringsplan for Skalldyrpark Lygre ettersom fordelene ved dispensasjon
ikke er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
De utførte byggearbeidene må fjernes innen 3 måneder etter at endelig vedtak i 
saken foreligger.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1, samt 
reguleringsplan for Skalldyrpark Lygre.”

TOR OLAV GYA (SP) foreslo:
”Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak og dispensasjon fra 
arealbruk i reguleringsplanen for den delen av tiltaket som inngår i reguleringsplan for 
Skalldyrpark Lygre, sammen med uttalelsene fra Fylkesmannen i Rogaland og 
Statens vegvesen, og har etter en samlet vurdering kommet til at tillatelse til tiltaket 
og dispensasjon gis for den delen av tiltaket som ligger i reguleringsplan for 
Skalldyrpark Lygre. 
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Dispensasjonen medfører ikke at hensynet bak formålsbestemmelsen i plan- og 
bygningsloven eller bestemmelsen det dispenseres fra (friluftsområde sjø) blir 
vesentlig tilsidesatt. 
Dispensasjonen har følgende fordeler:

- Tiltaket er minimalt og vil ikke påvirke reguleringsbestemmelsene.
Dispensasjonen anses ikke å ha noen ulemper.
Vilkåret om at fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering er dermed oppfylt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1, samt 
reguleringsplan for Skalldyrpark Lygre.”

Votering:
Løynings forslag falt med 3 stemmer for (AP).
Gyas forslag vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for rådmannens innstilling (AP).

M-161/11 Vedtak:

Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak og dispensasjon fra 
arealbruk i reguleringsplanen for den delen av tiltaket som inngår i reguleringsplan for 
Skalldyrpark Lygre, sammen med uttalelsene fra Fylkesmannen i Rogaland og 
Statens vegvesen, og har etter en samlet vurdering kommet til at tillatelse til tiltaket 
og dispensasjon gis for den delen av tiltaket som ligger i reguleringsplan for 
Skalldyrpark Lygre. 
Dispensasjonen medfører ikke at hensynet bak formålsbestemmelsen i plan- og 
bygningsloven eller bestemmelsen det dispenseres fra (friluftsområde sjø) blir 
vesentlig tilsidesatt. 
Dispensasjonen har følgende fordeler:

- Tiltaket er minimalt og vil ikke påvirke reguleringsbestemmelsene.
Dispensasjonen anses ikke å ha noen ulemper.
Vilkåret om at fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering er dermed oppfylt.

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

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

28.09.2011 Formannskapet

Møtebehandling:

Rolf Magne Skogen (AP) foreslo slikt vedtak: 
”Følgende tas ut: Tillatelsen forutsetter at hjemmelshaver fremlegger tinglyst 
erklæring om at han har rett til parkering i umiddelbar nærhet (maks 300 m fra brygga 
på østsiden av Lygrefjorden), eller at Statens vegvesen gir tillatelse til ny avkjørsel til 
parkering på tiltakshavers egen grunn.”

Votering:
Rådmannens innstilling unntatt setning om parkering vedtatt enstemmig. 
Skogens forslag enstemmig vedtatt. 
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Formannskapet har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak og dispensasjon fra 
bestemmelsen om forbud mot tiltak i 100-metersbeltet for den delen av tiltaket som 
inngår i kommuneplanen for Eigersund kommune, sammen med uttalelsene fra 
Fylkesmannen i Rogaland og Statens vegvesen, og har etter en samlet vurdering 
kommet til at tillatelse til tiltaket og dispensasjon gis for den delen av tiltaket som 
ligger i kommuneplan for Eigersund kommune. 

Dispensasjonen medfører ikke at hensynet bak formålsbestemmelsen i plan- og
bygningsloven eller bestemmelsen det dispenseres fra (LNF-område og byggeforbud 
i 100- metersbeltet) blir vesentlig tilsidesatt. 

Dispensasjonen har følgende fordeler:
- Tiltaket er minimalt og vil ikke påvirke reguleringsbestemmelsene.

Dispensasjonen anses ikke å ha noen ulemper.
Vilkåret om at fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering er dermed oppfylt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 20-1 og 1-8, samt 
kommuneplan for Eigersund kommune.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
Formannskapet behandlet søknaden i møte 23,05.11, sak 052/11, og fattet følgende vedtak:

1. Formannskapet har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra kommuneplanen 
for å oppgradere brygge på gnr. 16, bnr. 6, og har etter en samlet vurdering kommet 
til at dispensasjon kan gis ettersom:

a. Følgende fordeler ved en dispensasjon er klart større enn ulempene samlet sett:
- Tiltaket er minimalt, og vil ikke påvirke reguleringsbestemmelsene. 

b. En dispensasjon ikke vil sette formålet i kommuneplanen (LNF-område) vesentlig 
til side.

Vedtaket er truffet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19, jf. kommuneplan for 
Eigersund.

Vedtaket er enstemmig. 

Miljøutvalget behandlet søknaden i møte 12.05.11, sak 092/11, og fattet følgende vedtak:

1. Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om tillatelse til å oppgradere / utvide
brygge på gnr. 16, bnr. 6, og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden 
om tillatelse innvilges.

2. Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra reguleringsplan for 
Skalldyrpark Lygre for å oppgradere / utvide brygge på gnr. 16, bnr. 6, og har etter 
en samlet vurdering kommet til at dispensasjon kan anbefales ettersom:

a) Følgende fordeler ved en dispensasjon er klart større enn ulempene 
samlet sett:
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- Tiltaket er minimalt, og vil ikke påvirke 
reguleringsbestemmelsene.

b) En dispensasjon ikke vil sette formålet i reguleringsplanen (friluftsområde i 
sjø) vesentlig til side.

Vedtaket er truffet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19, jf. § 20, jf. 
Reguleringsplan skalldyrpark Lygre.

Før endelig tillatelse / dispensasjon gis, må det innehentes uttalelse fra 
Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Vedtakene i Formannskapet og Miljøutvalget ble sendt til uttalelse til Rogaland 
fylkeskommune, Fylkesmannen i Rogaland og Statens vegvesen 30.05.11. 

Fylkesmannen i Rogaland skriver i en uttalelse datert 03.07.11 at ved behandling av saken 
er det viktig at kommunen har oversikt over hva som er oppført ulovlig. Ut fra tilsendte bilder 
og kart, ser ikke dette ut for å være en egnet plass for en brygge, skriver Fylkesmannen. Han 
skriver videre at brygga ikke har noen naturlig atkomst fra landsiden, og i tillegg splitter den 
opp en sammenhengende inngrepsfri strandsone. Fylkesmannen presiserer også at det er 
viktig at kommunen vurderer dispensasjonsspørsmålet på samme måte som om det var en 
ordinær byggesøknad. Ut fra tilsendt dokumentasjon kan ikke Fylkesmannen se at det er 
grunnlag for dispensasjon. Han fraråder dispensasjon til en brygge, slik den fremstår i dag. 
Området bør derfor etter Fylkesmannens syn tilbakeføres til naturtilstand.

Statens vegvesen skriver i en uttalelse datert 06.07.11 bl.a. at eiendommen på 
kommuneplanen er avsatt til LNF-område og eiendommen har ikke avkjørsel fra fylkesvegen. 
De skriver videre at avstanden til gårdsbruket er så stor at brygga ikke ligger i naturlig 
gangavstand. De forutsetter at brukerne må komme med kjøretøy. Fartsgrensen på denne 
strekningen er 60 km/t. Fv 44 har en trafikkmengde her på 2.100 kjøretøyer per døgn (ÅDT), 
og er i vegvesenets rammeplan for behandling av avkjørselsspørsmål plassert i 
holdningskategori 2 (streng holdning). I forhold til rammeplanen skal etablering av ny 
avkjørsel fra veger med denne holdningskategori kun tillates etter stadfestet reguleringsplan 
eller godkjent detaljplan etter vegloven.
Ifølge vegvesenet viser statistikken at 15 – 20 % av trafikkulykkene langs våre veger skjer i 
direkte tilknytning til avkjørsler. Av den grunn prøver de å redusere antallet avkjørsler, samt å 
få gjort de nødvendige avkjørsler mer synlige. Ut fra hensynet til trafikksikkerheten langs Fv. 
44, og på bakgrunn av det som er skrevet ovenfor, finner vegvesenet ikke å kunne akseptere 
at kommunen gir dispensasjon fra kommuneplan for den omsøkte oppgradering / utvidelse 
av bryggen. Vegvesenets uttalelse er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og kan 
derfor ikke påklages. 
I telefonsamtale mellom vegvesenets saksbehandler og kommunens saksbehandler, 
opplyses det at vegvesenet vil vurdere å påklage et kommunalt vedtak om å gi tillatelse til 
det omsøkte tiltaket.

Jan Sveinung Heskestad skriver merknader til Formannskapets vedtak 23.05.11, ved brev av 
10.06.11. I brevet skriver han bl.a. at han er en av 7 grunneiere som har strandparsell i det 
aktuelle området. Etter gjeldende utskiftingsforretning fra 1972 har samtlige felles avkjørsel 
og felles atkomstvei fra Fv. 44, ifølge Heskestad. Derfor skulle samtlige 7 grunneiere vært 
varslet som naboer angående det aktuelle tiltaket, skriver Heskestad. 
I forbindelse med rullering av kommuneplanen i 2006 / 2007 ble det fra disse 7 grunneierne 
fremmet innspill om å få bygge naust på de aktuelle eiendommene. Fylkesmannen fremmet 
innsigelse mot naustene. Innspillene ble derfor ikke tatt med på kommuneplanen. Også i Side 441 av 521



2000 hadde grunneierne fremmet forslag om å nytte sine eiendommer. Heskestad skriver 
videre at eierne av gnr. 16, bnr. 6 og 8, som har felles grense, søkte i 2004 om å føre opp en 
felles brygge, med halvparten på hver eiendom. Søknaden ble avslått av byggesakssjefen. 
Heskestad skriver videre at 2-3 år etter dette ble angjeldende brygge bygget uten videre. 
Heskestad mener at de omtalte dokumentene burde vært vedlagt saken. Han mener at 
spørsmålet som skulle vært vurdert var om tiltakshaver hadde fått byggetillatelse / 
dispensasjon dersom tiltaket ble byggeanmeldt før tiltaket ble igangsatt. Dette svaret er 
allerede gitt, ifølge Heskestad, og viser til kommunens vedtak av 04.10.04. 
Heskestad skriver videre at de aktuelle steinbryggene ligger ca 70 – 80 m fra hverandre. Han 
skriver også at ved å behandle omsøkte tiltak som enkeltsak framfor reguleringsplan får man 
ikke en samlet vurdering av strandsonen, men man får tvert om en isolert behandling av 
denne ene eiendommen. Ifølge Heskestad vil dispensasjon her legge føringer for tilsvarende 
tiltak på naboeiendommene. Han nevner at gnr. 16, bnr. 8, lojalt har forholdt seg til 
kommunens vedtak av 04.10.04. Eier av bnr. 7 kan ifølge Heskestad dokumentere at det på 
hans strandparsell var oppført naust. Dette blåste ned i en storm i september 1969. 
Grunnmuren står fortsatt. Spørsmålet blir da ifølge Heskestad om dette kan bygges opp igjen 
med henvisning til de historiske fakta.
Heskestad nevner også at eier av bnr. 8 ved da pågående rullering av kommuneplanen har 
kommet med innspill for sin eiendom. Innstillingen fra saksbehandler var da negativ. Ingen 
av medlemmene i kommunplanutvalget hadde merknader ved første gangs behandling av 
kommuneplanen ifølge Heskestad. Han skriver videre at dersom Formannskapets vedtak blir 
stående, vil det garantert komme innspill om eiendommer i denne strandsonen ved neste 
rullering av kommuneplanen. Kravet om likebehandling vil da være ufravikelig ifølge 
Heskestad. 
Heskestad kommenterer også at det i saksdokumentene er lagt ved et gammelt bilde av 4 
fiskerbønder. Brevskrivers morfar var eier av bnr. 4. Morfarens søskenbarn var eier av bnr. 5. 
De hadde hvert sitt naust. I tillegg hadde morfaren 2 steinbrygger der han alternativt la til kai. 
Hele strandsonen var felles eie fram til 1972 ifølge Heskestad, men hver eier hadde sine 
bruksrettigheter, dvs. naust, brygge og garnrekkeplasser. Det gamle bildet dokumenterer 
ifølge Heskestad til fulle at det var bnr. 4 og 5 som ”drev sjøen”, dvs. aktivt fiske.
Bnr 4 har ifølge Heskestad vært i slektens eie fra 1751. Heskestad sin morfar sluttet som 
fisker i 1943. Det skapes ifølge Heskestad et feilaktig inntrykk av at bnr. 6 har hatt erverv / 
inntekter fra sjøen. Etter at Møyfrid Stokkas morfar kjøpte bnr. 6 i 1918 / 1919, har ingen av 
eierne av dette bruket hatt ”fem flate øre” i inntekt fra sjørelatert virksomhet, ifølge 
Heskestad. Han avslutter med at heller ikke etablering av skalldyrparken på 1990-tallet 
genererte inntekter til noen av brukene.

Adv. Elisabeth Nygård i Haver Arkitektfirma ANS skriver i i brev av 09.08.11 at Statens 
vegvesen i brev av 06.07.11 stiller seg negativ til at dispensasjonssøknaden innvilges ut fra 
hensynet til trafikksikkerheten. Nygård viser til at vegvesenet forutsetter at ”brukerne må 
komme med kjøretøy”, og at det derfor må etableres en ny avkjørsel fra Fv. 44. Nygård viser 
til at dispensasjonssøknaden ikke gjelder oppføring av en ny brygge, men oppgradering / 
utvidelse av en allerede eksisterende brygge. Hun viser i den forbindelse til 
dokumentasjonen som er fremlagt tidligere. Ettersom det ikke dreier seg om en ny brygge, er 
det vanskelig å se at hensynet til trafikksikkerhet, herunder avkjørselsproblematikk, kan 
tillegges avgjørende vekt ved vurderingen av om dispensasjon bør gis, ifølge adv. Nygård.
Adv. Nygård skriver videre at det ikke er riktig at Stokka må bruke kjøretøy for å komme til 
brygga. Hun oppgir at Stokka, på tilsvarende vis som hans rettighetsforgjengere, går til fots 
langs Hegdalsveien, og følger den gamle sjøveien ned til brygga, som vist på vedlagt skisse. 
Det tar ifølge Nygård ca 15 minutter å gå fra våningshuset ned til brygga, mens det tar ca 9 
minutter å kjøre bil ned til brygga. Det er slik Stokka ser det ikke nevneverdig tidsbesparelse 
på å benytte bil i stedet for å gå til fots. 
Adv. Nygård skriver videre at det er lite treffende når Statens vegvesen i sin uttalelse legger 
til grunn at eiendommen i gjeldende kommuneplan er ”avsatt til LNF-område” og ikke har 
”avkjørsel fra FV. 44”. Hun viser til at en parsell av eiendommen på gjeldende Side 442 av 521



reguleringsplan for Dyrnes - Kvå er avsatt til parkering. Hun vedlegger kopi av plankartet. 
Stokka kan dersom han på sikt ønsker å legge til rette for atkomst med bil, ved å opparbeide 
nevnte areal, sikre seg nødvendig parkeringsplass på egen grunn, skriver Nygård. Adv. 
Nygård avslutter med at det ikke foreligger noen saklig grunn for å avslå 
dispensasjonssøknaden under henvisning til hensynet til trafikksikkerheten. 

Adv. Nygård skriver nye kommentarer 30.08.11. I dette brevet kommenteres uttalelsen fra 
Fylkesmannen. Hun referer til Fylkesmannens begrunnelse for å fraråde dispensasjon. 
Stokka reagerer kraftig på at Fylkesmannen kommer med den type innspill uten å ha vært på 
befaring på eiendommen. Hun viser til at det er direkte feil når det fremkommer at det 
aktuelle området er en inngrepsfri strandsone. Hun forutsetter at kommunen er kjent med at 
området like sør for Stokkas brygge er bebygd med en rekke naust / brygger. Også nord for 
brygga er det oppført et naust. Nygård påpeker at den aktuelle strandsonen ikke blir benyttet 
av allmennheten, verken til fots eller via sjøveien. Hun minner igjen om at 
dispensasjonssøknaden ikke gjelder oppføring av en ny brygge, men oppgradering / 
utvidelse av en allerede eksisterende brygge. Hun nevner at det tidligere er påpekt og 
dokumentert at den aktuelle brygga fra gammelt av har tilhørt gården, og således utgjort en 
del av gårdens driftsgrunnlag. Når Fylkesmannen i sin uttalelse anfører at området bør 
tilbakeføres til sin naturtilstand, blir dette totalt feilslått og illustrerer med all tydelighet at 
Fylkesmannen umulig kan ha satt seg inn i sakens fakta og bakgrunn, ifølge Nygård. Hun 
avslutter med at det ikke foreligger noe saklig grunnlag for å avslå dispensasjonssøknaden.

Saksbehandlers vurderinger:
Adv. Nygård legger til grunn at det må foreligge et saklig grunnlag for å avslå en 
dispensasjonssøknad. Ingen har krav på dispensasjon fra plan- og bygningsloven eller 
tilhørende bestemmelser, herunder kommuneplaner og reguleringsplaner. Plan- og 
bygningslovens § 19-2 stiller opp visse betingelser for at det skal kunne gis dispensasjon. 
For det første kan det ikke gis dispensasjon dersom hensynet bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. For det andre må 
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Ifølge forvaltningslovens § 24 skal et enkeltvedtak begrunnes. Når det gjelder en 
dispensasjonssøknad vil begrunnelsen for et eventuelt avslag kunne være at en 
dispensasjon vil medføre at bestemmelsen det søkes dispensasjon fra eller lovens 
formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt, eller at fordelene ved en dispensasjon ikke vil 
være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Når det gjelder vegvesenets ankepunkter, manglende parkering, så er det på 
reguleringsplanen for Dyrnes – Kvå regulert inn en felles parkeringsplass langs Fv. 44 ca. 
100 m sør for den aktuelle brygga. I de tilhørende reguleringsbestemmelsene står det i punkt 
3.4: ”Avkjørsler og felles parkeringsplass merket P med avkjørsel fra Rv. 44 skal være 
opparbeidet og godkjent av Statens vegvesen før byggearbeid for nye hytter / naust 
igangsettes.”  Når det er regulert en ”felles parkeringsplass”, så er det å forstå som at den er 
felles for de som har eiendom og / eller rettigheter i planområdet. 
Det området som mesteparten av den innregulerte parkeringsplassen ligger på er på 
kommunens eiendomskart vist med to gårds- og bruksnummer: bnr. 6: Andreas og Møyfrid 
Stokka og bnr. 14: Statens vegvesen. Ifølge oppmålingssjef Johnny Monsen, er 
eiendomsretten til den parsellen omstridt, ettersom både vegvesenet og Stokka mener at de 
eier parsellen. Ifølge Monsen kan Stokka da ikke disponere denne parkeringsplassen som 
sin egen, før det eventuelt er fastslått at han er rettmessig eier. På reguleringsplanen er det 
vist en innkjøring om lag midt på lengden av plassen. Det er ikke opparbeidet noen 
avgrenset avkjørsel fra Fv. 44 til parkeringsplassen, som i dag fremstår som en åpen plass, 
med ”utflytende” inn- og utkjøring.

Når det gjelder opplysningene om at Stokka vil gå mellom gården på Puntervoll og brygga, 
heller enn å kjøre, slik hans rettighetsforgjengere gjorde, så stiller saksbehandler seg Side 443 av 521



skeptisk til dette, spesielt når man ser denne opplysningen i forhold til det som er kommet 
fram i tidligere brev fra adv. Nygård. Det er i dispensasjonssøknaden vist til at brygga er 
viktig for å opprettholde ressursgrunnlaget på gården. Det er omlag 100 m høydeforskjell 
mellom brygga og gården og gården ligger ca 1 km fra brygga (gangavstand).

Adv. Nygård legger stor vekt på at det ikke er en ny brygge, men en oppgradering / utvidelse 
av en eksisterende brygge. Som det fremkommer i brev fra Andreas Stokka, datert 20.08.10, 
besto selve bryggeplatået før oppgraderingen av grove steiner som krevde en planering for å 
kunne benyttes. Utbedringen besto ifølge samme brev av at de har lagt trebord direkte over 
den gamle steinbrygga. For å kunne legge inntil brygga med båt, ble brygga trukket ca. 70-
80 cm utover den steinlødde bryggekanten. Dette tolker saksbehandler slik at man ikke 
kunne legge til med båt ved brygga slik den var før oppgraderingen / utvidelsen fant sted. 
Når man tidligere ikke kunne legge til brygga, er det etter saksbehandlers syn i praksis tale 
om en ny brygge. Overgang fra at brygga ikke kunne brukes til at den kan brukes, medfører 
dermed behov for en avkjørsel i nærheten. Trafikksikkerhet og avkjørselsproblematikken 
anses derfor å være relevant i denne saken.

Når Fylkesmannen skriver at ”Bryggen har ingen naturlig atkomst fra landsiden, og i tillegg 
splitter den opp en sammenhengende inngrepsfri sone” så er saksbehandler uenig i at dette 
er en inngrepsfri sone. I forbindelse med utbedring av det som nå er Fv. 44, er det fylt ut 
store mengde sprengt stein som ligger i fylling helt fra fylkesvegen til sjøen. Denne fyllinga er 
ca 35 m bred i sjøkanten. Den omsøkte brygga ligger ca 35 m nord for denne fyllinga.

Ifølge adv. Nygård er ”området like sør for Stokkas brygge bebygd med en rekke naust / 
brygger.”  Det er ca 130 m fra brygga til nærmeste bebygde område på sørsiden, og her er 
det ikke ”en rekke naust / brygger”. På nordsiden av brygga det ca 250 m til nærmeste bygg.

Dersom søknaden om dispensasjon avslås, anbefales det at det kreves at de ulovlig utførte 
byggearbeidene fjernes seinest 3 måneder etter at endelig vedtak i saken foreligger.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~
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Alternative løsninger:
Miljøutvalget:
Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak og dispensasjon for den delen 
av tiltaket som inngår i reguleringsplan for Skalldyrpark Lygre, sammen med uttalelsene fra 
Fylkesmannen i Rogaland og Statens vegvesen, og har etter en samlet vurdering kommet til 
at dispensasjon ikke kan gis for den delen av tiltaket som ligger i reguleringsplan for 
Skalldyrpark Lygre ettersom fordelene ved dispensasjon ikke er klart større enn ulempene 
etter en samlet vurdering.
De utførte byggearbeidene må fjernes innen 3 måneder etter at endelig vedtak i saken 
foreligger.

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

Formannskapet:
Formannskapet har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak og dispensasjon for den 
delen av tiltaket som inngår i kommuneplan for Eigersund kommune, sammen med 
uttalelsene fra Fylkesmannen i Rogaland og Statens vegvesen, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at dispensasjon ikke kan gis for den delen av tiltaket som ligger i 
kommuneplan for Eigersund kommune ettersom fordelene ved dispensasjon ikke er klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering.
De utførte byggearbeidene må fjernes innen 3 måneder etter at endelig vedtak i saken 
foreligger.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 20-1 og 29-4, samt 
kommuneplan for Eigersund kommune.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

184603
Uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Skalldyrpark Lygre og 
byggeforbudet i

183597
Uttalelse vedr. søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for 
oppgradering/utvidelse av brygge

186678
Uttalelse brygge gnr. 16 bnr. 6 - dispensasjonssøknad om utvidelse, oppgradering 
av brygge

186679 Situasjonskart
189148 Uttalelse til dispensasjonssøknad om utvidelse oppgrading av brygge gnr. 16 bnr. 6
167895 Reg plan Lygre.pdf
167896 Bestemmelser Lygre.pdf
189955 Reg plan Dyrnes - Kvå.pdf
189954 Reg bestemmelser Dyrnes - Kvå.pdf

180261
Formannskapsmøte 23.05.11 - sak nr 052/11: Angående søknad om tillatelse til 
tiltak/dispensasjon

180262 Skriv ang.naust/brygge
180263 Kopi av brev til Møyfrid Stokka fra Eigersund kommune av 04.10.04
180264 Skisse over område
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Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 X 30.07.2010 Fotografier av brygge gnr. 16 bnr. 6

3 U 30.07.2010 Andreas Stokka
Varsel om pålegg - Brygge, gnr. 16 bnr. 6 -
Andreas Stokka

2 X 30.07.2010 Situasjonskart gnr. 16 bnr. 6

4 I 20.08.2010
Møyfrid og Andreas 
Stokka

Vedr. varsel om pålegg, brygge gnr. 16 bnr. 6

5 U 28.10.2010 Andreas Stokka
Pålegg om retting og stans av ulovlig bruk -
Brygge gnr. 16 bnr. 6 - Andreas Stokka

6 I 18.11.2010
Advokatfirmaet Haver & 
Co Ans

Klage på vedtak av 28.10.0 gnr. 16 bnr. 6 -
brygge

8 I 27.12.2010
Advokatfirmaet Haver & 
Co. Ans

Klage på vedtak gnr.16 bnr. 6 i Eigersund 
kommune

7 I 27.12.2010
Advokatfirmaet Haver & 
Co. Ans

Klage på vedtak gnr. 16 bnr. 6

9 I 29.12.2010
Advokatfirmaet Haver & 
Co Ans

Utbedring av brygge på gnr.16 bnr.6 i Eigersund 
kommune - søknad om tiltak

10 U 04.01.2011
Advokatfirmaet Haver & 
Co Ans.

Brygge gnr. 16 bnr. 6 - Andreas Stokka. Betaling 
av gebyr.

12 U 05.01.2011
Advokatfirmaet Haver & 
Co Ans.

Brygge gnr. 16 bnr. 6 - Andreas Stokka. Mangler 
ved søknaden. Forespørsel om ytterligere 
opplysninger.

13 I 15.02.2011
Advokatfirmaet Haver & 
Co Ans

Gjenpart av nabovarsel gnr. 16 bnr. 6

14 U 22.03.2011 Andreas Stokka Brygge gnr. 16 bnr. 6 - Andreas Stokka. Befaring.

15 I 29.03.2011
Byggmester G. Friestad 
AS

Søknad om ett - trinns søknadsbehandling -
brygge gnr. 16 bnr. 6 - Andreas Stokka

16 U 02.05.2011
Byggmester G. Friestad 
AS; 
Andreas Stokka

Varsel/informasjon om befaring

17 U 30.05.2011

Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen

Oversendelse av miljøutvalgets vedtak og 
formannskapets vedtak - dispensasjon/brygge, 
gnr. 16 bnr. 6 - Andreas Stokka

18 I 10.06.2011
Jan Sveinung 
Heskestad

Formannskapsmøte 23.05.11 - sak nr 052/11: 
Angående søknad om tillatelse til 
tiltak/dispensasjon

21 I 03.07.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan for Skalldyrpark Lygre og 
byggeforbudet i

19 I 06.07.2011 Statens vegvesen
Uttalelse vedr. søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanen for oppgradering/utvidelse av 
brygge

20 U 12.07.2011
Jan Sveinung 
Heskestad

Brygge gnr. 16 bnr. 6 - Andreas Stokka.

22 I 03.08.2011
Haver Advokatfirma 
ANS

Uttalelse til dispensasjonssøknad - ber om 
utsettelse på uttalelsefrist

24 I 09.08.2011
HAVER Advokatfirma 
AS

Uttalelse brygge gnr. 16 bnr. 6 -
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oppgradering av brygge

23 U 12.08.2011 Elisabeth Nygård
Brygge gnr. 16, bnr. 6 Eigersund kommune -
Andreas Stokka - uttsettelse av uttalefrist

25 U 16.08.2011
Advokatfirmaet Haver & 
Co Ans

Brygge gnr. 16 bnr. 6  - Andreas Stokka -
oversendelse av uttalelse fra fylkesmannen

26 I 30.08.2011
Advokatfirmaet Haver & 
Co Ans.

Uttalelse til dispensasjonssøknad om utvidelse 
oppgrading av brygge gnr. 16 bnr. 6

Parter i saken:
            

Andreas Stokka Heggdalsveien 310 4370 EGERSUND
SØK Byggmester G. Friestad 

AS
Skåraveien 35 4370 EGERSUND

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

Jan Sveinung 
Heskestad

Postboks 395 4379 EGERSUND

Rogaland 
fylkeskommune

Postboks 130 4001 STAVANGER

Statens vegvesen Region vest 6863 LEIKANGER
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Postadresse:
Postboks 59 Sentrum,
N-4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44, Stavanger

T: 51 56 87 00
F: 51 56 88 11
E: postmottak@fmro.no

www.fylkesmannen.no/rogaland

Deres ref.:   Vår dato: 07.12.2011
Vår ref.: 2011/6134
Arkivnr.:  421.4

Eigersund kommune
Postboks 580
4379  Egersund

Klage på dispensasjon fra reguleringsplan, kommuneplan og 
byggeforbud mot sjø for allerede oppført brygge på 16/6, Lygre

Vi viser til kommunens oversendelse fra 18.11.2011.

Bakgrunn

Det er etablert en brygge på gnr 16/6, som krever dispensasjon både fra reguleringsplan for 
Skalldyrpark Lygre, LNF i kommuneplanen og byggeforbudet mot sjø. Eier av eiendommen har 
søkt om dispensasjon for brygga.

Dispensasjonssaken er behandlet både i miljøutvalget og formannskapet, siden miljøutvalget 
behandler dispensasjoner fra reguleringsplaner, mens formannskapet behandler dispensasjoner fra 
kommuneplanen og byggeforbudet mot sjø. I sak M-161/11 den 20.09.11 gir miljøutvalget
dispensasjon for den delen av brygga som ligger innenfor reguleringsplanen. Formannskapet gir i 
sak FS-105/11 den 28.09.11 dispensasjon for den delen av brygga der kommuneplanen og 
byggeforbudet mot sjø er styrende. Disse to dispensasjonsvedtakene samlet innebærer at kommunen 
har gitt dispensasjon til brygga slik den allerede er oppført. 

Kommunen har ikke satt vilkår for dispensasjonen, men akseptert brygga slik den ligger med 
begrunnelse at tiltaket vurderes som minimalt og derfor ikke påvirke reguleringsbestemmelsene. 
Videre at tiltaket ikke anses å ha noen ulemper.

Vurdering

I høringsrunden hadde Fylkesmannen den 03.07.2011 følgende høringsuttalelse:

”Ved behandling av saken er det viktig at kommunen har oversikt over hva som er oppført ulovlig.

Ut i fra tilsendte bilder og kart, ser ikke dette ut som en egnet plass for en brygge. Bryggen har 
ingen naturlig atkomst fra landsiden, og i tillegg splitter den opp en sammenhengende inngrepsfri 
strandsone. 
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Det er viktig at kommunen ikke behandler bryggesøknaden mildere fordi at den allerede er oppført. 
Det er viktig at kommunen vurderer dispensasjonsspørsmålet på samme vis som om dette var en 
ordinær bryggesøknad.

Ut i fra tilsendt dokumentasjon kan ikke Fylkesmannen se at det er grunnlag for dispensasjon. Vi vil 
derfor frarå dispensasjon til en brygge slik den framstår i dag. Området bør derfor tilbakeføres til 
naturtilstand.”

I tillegg til vår høringsuttalelse, har vi følgende supplerende vurderinger av saken:

Denne saken kan danne presedens for de andre eiendommene som ligger ned til sjøen i området. 
Åpnes det for brygge på denne eiendommen, kan det utløse tilsvarende bryggesøknader på 
naboeiendommene bort over. Det er viktig at det inngrepsfrie preget til strandsonen i området blir 
beholdt og ikke splittet opp med nye byggetiltak. For denne saken er faren for presedens spesielt 
overhengende, siden det er mange eiendommer lokalt der situasjonen er den samme. Det er heller
ikke fra kommunens side lagt fram vektige argument for dispensasjon som er spesielle for akkurat 
denne eiendommen. Dvs at de andre eiendommene i nærområdet vil ”kvalifisere” til dispensasjon 
med de samme argumentene.

At bryggen er lagt til en strandsonestrekning som i hovedsak er inngrepsfri, gjør at hensynet til 
byggeforbudsbestemmelsen i § 1-8 i plan- og bygningsloven blir vesentlig tilsidesatt.

Statens vegvesen frarår også dispensasjon med grunnlag i at eiendommen mangler avkjørsel fra 
fylkesveg 44, og avstanden til gårdsbruket er stor. Vegvesenet antar derfor at bryggen ikke ligger i 
naturlig gangavstand. Ut i fra hensynet til trafikksikkerhet langs fylkesveg 44, frarår vegvesenet 
dispensasjon. At eiendommen mangler avkjørsel og forholdet til trafikksikkerhet styrker 
Fylkesmannens vurdering av at det ikke er grunnlag for dispensasjon.

Konklusjon

Med grunnlag i begrunnelsen over, påklager Fylkesmannen vedtakene i miljøutvalget (M-161/11) 
og formannskapet (FS-105/11) om å gi dispensasjon til allerede oppført brygge på 16/6 ved Lygre.
Bryggen ligger i strandsonestrekning som i dag framstår som inngrepsfri, og en dispensasjon vil 
kunne danne presedens for andre eiendommer i området.

Med hilsen

Harald Thune May Britt Jensen
fylkesmiljøvernsjef

Saksbehandler: Morten Sageidet
Saksbehandler telefon: 51 56 89 11
E-post: morten.sageidet@fmro.no

Kopi til:
Andreas Stokka Heggedalsv 310 4370 EGERSUND
Adv. Haver og Co Ans Postboks 443 4349 BRYNE
Rogaland fylkeskommune Sentrum Postboks 130 4001 Stavanger
Byggmester G. Friestad Skåraveien 35 4370 EGERSUND

Side 449 av 521



Side 450 av 521



Side 451 av 521



Side 452 av 521



Side 453 av 521



Side 454 av 521



Side 455 av 521



Side 456 av 521



Side 457 av 521



Side 458 av 521



Side 459 av 521



Side 460 av 521



Side 461 av 521



Side 462 av 521



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 17.02.2012
Arkiv: :GBR-8/399, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
09/1873
Journalpostløpenr.:
11/23172

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
049/12 Planteknisk utvalg 13.03.2012

Naust/båthus gnr. 8 bnr. 399 - Svein Petter Hovland, 
Fuglodden. Klagebehandling
  

Sammendrag:
Etter at Miljøutvalget i møte 12.04.11, sak 066/11, avslo søknaden fra Svein Petter Hovland 
om å få beholde det betongdekket som er bygget en del større enn det gitt tillatelse tilsier, 
samt å heve taket med 0,45 m, er det kommet inn klage på vedtaket. Klager viser bl.a. til at 
kostnadene med å fjerne dekket og bygge nytt dekke er uforholdsmessig store, samt til 
likehetsprinsippet i forhold til at man på naboeiendommen har fått tillatelse til et bygg som er 
enda høyere.

Det anbefales at klager ikke gis medhold når det gjelder kravet om å få beholde hele dagens 
dekke, samt at klager gis medhold når det gjelder heving av taket.      

Saksgang:
Klagen behandles av Planteknisk utvalg. Dersom klager gis medhold, stopper saken der, 
men partene har klagerett på det nye vedtaket. Hvis klager ikke gis medhold, oversendes 
klagen til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. Hvis klager gis delvis medhold
eller begrunnelsene for avslaget endres, sendes vedtaket ut til partene, som har klagerett på 
det nye vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 17.02.2012:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra adv. Odd Netteland på vegne av Svein Petter 
Hovland, og har etter en samlet vurdering kommet til at:

1. Klager gis ikke medhold når det gjelder det forhold at man skal beholde dagens 
dekke og vegger, mot at det fylles masser i de rommene som er under de delene av 
dekket som det tidligere ikke er gitt tillatelse til, og at deler av dekket benyttes til 
opphøyde grøntområder. Begrunnelse for vedtaket er at tiltaket blir for omfattende og 
i strid med bestemmelsene i plan- og bygningsloven 1985 med hensyn til estetikk; § 
74 nr 2. Kostnadene ved fjerning av ulovligge deler av tiltaket anses ikke som 
uforholdsmessig store. Klagen inneholder på dette punktet ikke vesentlige nye 
opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det klages over ble fattet.

2. Klager gis medhold i kravet om at taket kan heves med 0,45 m. Begrunnelsen for 
vedtaket er hensynet til likebehandling av tilsvarende saker. Tillatelsen gjelder ikke 
det takutstikket nær mønene på nordvestfasaden som er vist på tegninger revidert 
10.03.10. 
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Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985 §§ 93-95 og 74 nr 2, samt 
forvaltningslovens §§ 28 – 36.

Vedtaket sendes ut til partene som har klagerett på det nye vedtaket.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Miljøutvalgets vedtak den 16.01.2007:

Saken sendes tilbake til administrasjonen.

Vedtaket er enstemmig.

Miljøutvalgets vedtak den  23.08.2007:

1. Miljøutvalget finner etter nøye vurdering av alle sakens fakta å kunne godkjenne 
omsøkt naust/båthus med tilhørende parkeringsareal og underliggende rom som vist 
på situasjonskart datert 27.02.07 under forutsetning av at eksisterende byggverk 
bringes i samsvar med reviderte tegninger og situasjonskart før trearbeidene 
igangsettes. 

2. Miljøutvalget finner, jf. plan- og bygningslovens § 7, at det foreligger særlige grunner 
som tilsier at det kan gis dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 70.2 vedrørende 
avstand til nabogrense.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 7 og 70.2.

3. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
4. Følgende ansvarlige godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens § 98:

Larsen og Bjørkeland AS gis ansvarsrett i henhold til søknad datert 14.11.06.
Skanska Norge AS gis ansvarsrett i henhold til søknad datert 27.04.06.
AS Maskindrift gis ansvarsrett i henhold til søknad datert 12.04.06.
Risa AS gis ansvarsrett i henhold til søknad datert 26.04.07
Ove’s rør og mek AS gis ansvarsrett i henhold til søknad datert 19.04.07.

5. Etablert ledningsanlegg tillates ikke tatt i bruk før det er søkt om og eventuelt gitt 
tillatelse til tilknytning til offentlig vannverk og avløpsanlegg.

6. Det tillates ikke rom for varig opphold i bygget.
7. Det må utføres nødvendig kontroll slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i 

eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Vedtaket er enstemmig.

Det ble 06.04.10 sendt inn søknad om endring av tillatelse.

M-032/11 Vedtak:

Saken sendes tilbake til administrasjonen.
Dette for å innhente opplysninger vedr. avstand nabogrense.

M-066/11 Vedtak:

Miljøutvalget fatter følgende vedtak:
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1) Søknad om tillatelse til endring av tillatelse for å heve taket på naustet avslås. 
Dette med følgende begrunnelse:

 Det er ikke samsvar mellom naustets funksjon og utseende. Naustets
utseende og størrelse bærer mer preg av å være en fritidsbolig enn et 
naust.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 74.2.

2) Søknad om endring av tillatelse for å sette opp vegger og fylle rommene under 
dekket med masse, for på denne måten å kunne beholde 
dekket/parkeringsarealet slik som i dag, avslås. Dette med følgende begrunnelse:

 Opprinnelig vedtak av 23.08.07 ble gjort etter grundig vurdering av saken 
både administrativ og politisk. Rådmannen kan ikke se at det foreligger 
noen nye, relevante opplysninger nå, som ikke var kjent ved behandlingen 
av saken den 23.08.07. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93.

Vedtaket er enstemmig.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Vedtaket i Miljøutvalget i sak 066/11 ble sendt ut til partene ved brev datert 02.05.11. Ved 
brev av 20.05.11 klager adv. Odd Netteland på vedtaket på vegne av Svein Petter Hovland. I 
klagen siteres først vedtaket det klages over. Klager mener at ingen av vedtakene er gyldige. 
Når det gjelder punkt 1 savner klager en tilfredsstillende begrunnelse. Klager mener videre at 
klagen innebærer en usaklig forskjellsbehandling. Når det gjelder punkt 2 så mener klager at 
dette bryter med forholdsmessigetsprinsippet i forvaltningsretten. Vedtaket innebærer ifølge 
klager en usaklig forskjellbehandling og er åpenbart urimelig.

Vedtakets punkt 1, høyde:
Klager mener at den begrunnelsen som er gitt for vedtaket må anses som en ren 
skinnbegrunnelse. Klager vedlegger tegninger fra naboeiendommen, bnr. 493 og 32, samt 
tegningene for angjeldende naust / båthus. 
Det påpekes fra klageres side at mønehøyden på båthuset på bnr. 493 og 32 er 9,1 m, mens 
Hovlands mønehøyde er 8,3 m. Når det gjelder tiltakets utforming, er det ifølge klager grunn 
til å stille spørsmål ved hva man egentlig mener med å anføre at naustets funksjon og 
utseende bærer mer preg av en fritidsbolig enn et naust. Ved å se tegningene av de to 
bygningene i sammenheng, innebærer både selve utformingen, vinduenes plassering, 
vinduenes størrelse og øvrige forhold, ifølge klager, at Larsens / Tønnessens prosjekt som 
ligger vegg-i-vegg med Hovlands, har langt sterkere karakter av fritidsbolig enn Hovlands. 
Klager skriver videre at man må merke seg at naboene har fått lov å bygge helt i 
nabogrensen. Klager påpeker at man har fått dispensasjon på tross av de påpekninger 
Hovland har gjort om manglende tilflott til sin del, og manglende avtale om felles vedlikehold, 
tilrettelegging m.v. Naboen har også fått dispensasjon fra byggelinje i sjø, ca 2/3 av tiltaket 
ligger utenfor opprinnelig byggelinje ifølge klager.
Ifølge klager fremtrer denne delen av vedtaket som kvalifisert urimelig og innebærer 
forskjellsbehandling på en slik måte at det vil være nødvendig å vurdere en domstolsprøving. 
Klager anbefaler derfor at denne delen av saken fremlegges for kommunens juridiske 
rådgivere før den behandles videre, med adgang til å omgjøre kommunens eget vedtak.

Vedtakets punk 2, fjerning av konstruksjoner:
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Klager påpeker at norsk forvaltningsrett bygger på et forholdsmessighetsprinsipp. Dette 
innebærer at man ikke skal iverksette et strengere regime eller gi strengere pålegg enn det 
som er nødvendig for å nå en ønsket virkning av sanksjonene.
Ifølge klager har man i denne saken allerede i 2007 blitt gjort kjent med at betongsaging av 
dekket i begge ender vil svekke konstruksjonen, slik at man står i fare for å få ødelagt 
konstruksjonen med den risiko dette innebærer. Klager viser til at hovedformålet med plan-
og bygningslovgivningen er å legge til rette for at man får sikre bygg, sikre uteområder og 
sikkerhet for brukerne. At det i sin tid ble gjort en feil, betinger etter Hovlands oppfatning ikke 
at man krever tiltaket rasert. Det er ifølge klager dette som ligger bak forslaget til vedtak nå. 
Man er ifølge klager kjent med at den løsning som er foreslått av Hovland vil være 
tilfredsstillende i forhold til brannkrav / brannklasse. Man er også kjent med at det ble fattet 
vedtak i sak 68/07 om kjøp av 1,7 m2 av eiendommen gnr. 22 fra kommunen. Dette selv om 
de grensepåvisninger som ble gjennomført i ettertid viste at man eide grunnen selv fra før, 
ifølge klager. 

Klager skriver videre at når man på naboeiendommen har gitt tillatelse til å bygge til 
nabogrensen, mens Hovland skal måtte foreta betongskjæring etter å ha kjøpt areal, 
overskrider man grensen for det som er rimelig å pålegge tiltakshaver. Klager påpeker videre 
at rettspraksis på området stadfester at domstolene underkjenner vedtak som er 
uforholdsmessig tyngende, i relasjon til hva som søkes oppnådd ved vedtaket.
Ifølge klager fremgår det av saksdokumentene at Hovland har kommet med en rekke 
konstruktive innspill for å få orden på forholdet. Det skulle derfor være unødvendig at man 
skal bruke mange hundre tusen kroner på å rasere det som er oppført, når Eigersund 
kommune gjennom det forslag som er fremmet fra Hovlands side, vil sørge for at de hensyn 
man skal forvalte blir ivaretatt på en god måte, ifølge klager. Klager anbefaler at kommunen 
fremlegger vedtaket og bakgrunnsstoffet for sine juridiske rådgivere, slik at man om 
nødvendig omgår en lang og omstendelig domstolsprøving.  

Denne klagen er å anse som en foreløpig klage for å avbryte fristen. Det vil fra Hovlands side 
være nødvendig å komme med ytterligere innspill.
Det anmodes om en felles befaring.

Etter at det hadde vært gjennomført felles befaring på byggeplassen der tiltakshaver, hans 
advokat, byggesakssjefen og saksbehandler var til stede, sendte adv. Netteland inn 
støtteskriv til klagen, datert 25.10.11.

I støtteskrivet skriver adv. Netteland først om høyden på naustet. Han viser til at et 
grunnleggende prinsipp er at like tilfeller skal behandles likt. Han viser til at som søknaden 
fra Larsen & Bjørkeland av 06.04.10 viser, vil heving av taket med 0,45 m innebære at man 
holder seg innenfor reguleringsbestemmelsenes § 5.1, slik at gesimshøyden blir 3,5 m, målt 
etter planert terreng. Det vises til at alt dette er nabovarslet. Adv. Netteland mener at så 
lenge man ligger innenfor høydekrav i reguleringsbestemmelsene, kan ikke utvalget bruke 
som begrunnelse at det ikke er samsvar mellom naustets funksjon og utseende. Han mener 
at dette også blir et paradoks i forhold til omsøkt tiltak på naboeiendommen, gnr. 8, bnr. 32 / 
493. I den saken har utvalget ifølge adv. Netteland dispensert både når det gjelder størrelse,
mønehøyde og byggets plassering i forhold til sjø. Han opplyser videre at tiltaket er 80 cm 
høyere enn Hovlands, og har en utforming, vindusflater, vindusplassering m.v. som gir langt 
større preg av fritidsbebyggelse enn Hovlands. Han viser til ”bildemateriale” som er vedlagt 
foreløpig klage av 20.05.11. Det vises også til Fylkesmannens merknader til tiltaket på 
naboeiendommen. Adv. Netteland viser til at det i skriv av 20.05.11 er påpekt at det på dette 
punktet er Hovlands søknad blitt behandlet usaklig og urimelig forskjellig fra andre. Han 
skriver at man innenfor samme reguleringsplan ikke kan ha to ulike vedtak omkring samme 
forhold, for to naust som ligger vegg i vegg. Han viser til nedenstående punkt under 
”uteområder”.
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Når det gjelder søknaden om å sette opp vegg og fylle rom under dekke med masse, skriver 
adv. Netteland at det vises til befaringen og Skanskas håndtering av denne delen av tiltaket. 
Siv.ing Ole Tørnqvist har i sin redegjørelse fra 2007 klart konkludert med hensyn til fjerning 
eller beskjæring av dekket. Netteland skriver at både bæreevnen og lekkasjer i realiteten vil 
føre til at konstruksjonen blir ødelagt. Han viser til at etter forvaltningsrettens prinsipper om 
forholdsmessighet, må det være korrekt av kommunen å akseptere at det støpes opp og 
gjenfylles mot syd og nord, slik at konstruksjonen kommer innenfor gjeldende nabogrense og 
den gitte tillatelse. Dette innebærer ca 2 meter gjenfylling i hver ende. Ifølge adv. Netteland 
vil da kommunen håndheve det regelverk som kommunen er satt til å administrere, og 
tiltakshaver får en løsning som er akseptabel og står i forhold til forgåelsen. Å rive en 
konstruksjon med rivings- og oppbyggingskostnader på kr 1,2 – 1,8 MNOK er åpenbart 
uforholdsmessig og samfunnsmessig svært uheldig, ifølge adv. Netteland. I verste tilfelle blir 
konstruksjonen stående som et åpent og stygt sår i landskapet, noe som Netteland mener vil 
være visuelt uheldig. Han viser til krav om estetisk utforming i plan- og bygningsloven. 

I forhold til grøntanlegg på parkeringsdekket – ”uteområder” skriver adv. Netteland at han 
viser til befaring med kommunens representanter. Han skriver at kommunens representanter 
var av den oppfatning at parkeringsarealet på dekket blir for stort ved den omsøkte 
utformingen. Hovland er enig i dette. Han ser for seg at det både i nordenden og sydenden 
etableres grøntareal. Det vises til vedlagte tegning. De foreslår å sette opp en steinsatt mur 
som fylles igjen og beplantes slik det er vist på tegningen ”grøntareal”. Dette vil ifølge adv. 
Netteland dempe tiltaket i forhold til terreng, samtidig som det gir bedre visuelle kvaliteter sett 
både fra sjø og land. Samtidig vil parkeringsarealet bli mindre, dog slik at man sikrer mulighet 
for å snu kjøretøy. Det vises til redusert mulighet for snuplass i enden av vegen mot 
kommunal kai.

Den naboen som tidligere har hatt merknader til tiltaket, Vigdis og Jan Louis Larsen, fikk 
anledning til å kommentere klagen, jf. forvaltningslovens § 33 tredje ledd. De meldte tilbake 
at de ikke ønsket å kommentere klagen.

De tegningene som ble godkjent 06.09.07 viser at det både vest og øst for parkeringsdekket 
er åpne arealer med gulvhøyde ca 0,6 m (3 trappetrinn) over brygga. Da byggingen ble 
påbegynt ble det bygget støpt dekke over disse områdene som var forutsatt uten tak. Det er 
denne konstruksjonen som det ble søkt om tillatelse til å beholde, men der søknaden ble 
avslått.

Saksbehandlers vurderinger:
Klager er advokat for part i saken. Klagen er innkommet innen klagefristen. Klagen tas derfor 
opp til behandling.

Når et tiltak er utført i strid med gitte tillatelser, og det i ettertid søkes om å få beholde tiltaket 
slik det fremstår, skal bygningsmyndigheten ikke legge vekt på at tiltaket allerede er utført. 
Søknaden skal sees uavhengig av at tiltaket er utført. Tiltakshaver skal ikke ”straffes” ved at 
han får avslag på en søknad om tillatelse dersom han ville fått tillatelse dersom han hadde 
søkt før tiltaket ble gjennomført. Tiltakshaver skal heller ikke gis tillatelse dersom han ville 
fått avslag dersom søknaden var innsendt før tiltaket ble iverksatt. Tiltakshaver skal altså 
ikke behandles mildere fordi tiltaket allerede er utført.

1. Punkt 1, høyde:
Klager påberoper seg usaklig forskjellsbehandling i forhold til nabo på bnr. 493 og 32. På 
nevnte eiendom er det tillatt oppført en bygning som består av 2 båthus / sjøbuer som ligger i 
grensen mellom eiendommene. Bygningens bredde er 2 x 9,0 m = 18,0 m. Mønehøyden 
over brygga er 8,1 m på godkjente tegninger. De tegningene for bnr. 399 som ble godkjent 
06.09.07, viser en mønehøyde over brygga på ca 6,8 m. Bredden på bygningen på de 
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godkjente tegningene er 6,4 m + 6,7 m = 13,1 m. Det søkes nå om å øke mønehøyden til 7,3 
m over brygga. 

I tillegg til de endringene som er beskrevet i søknaden, viser en gjennomgang av de nye 
tegningene at det er tegnet på et takutstikk på ca 0,5 m på sjøsiden i mønet på begge 
bygningskroppene. Byggesakssjefen reagerer på at det ikke blir orientert om denne 
endringen fra søkers side.

Når man fra bygningsmyndighetens side vurderer innkomne tegninger, så innebærer denne 
vurderingen blant annet om bygningen tilfredsstiller kravene i plan- og bygningsloven 1985, § 
74 nr 2 (skjønnhetsparagrafen). I dette ligger det også en vurdering av en bygnings 
proporsjoner. Den nabobygningen klager referer til, vil få en bredde på 9,0 m på hver av de 
to bygningskroppene og møner med høyde 8,1 m over brygga. Den bygningen som klagen 
gjelder er godkjent med en bredde på hhv. 6,4 m og 6,7 m på de to bygningskroppene og 
møner med en høyde på 6,8 m over brygga. 

Hovland, godkjent 
tegning 

Hovland, omsøkt 
løsning

Tønnesen / Larsen

Bredde 6,4 m og 6,7 m 6,4 m og 6,7 m 9,0 m og 9,0 m
Høyde over brygga 6,8 m 7,3 m 8,1 m
Forhold høyde / 
bredde

1,06 og 1,01 1,14 og 1,09 0,90

Begge de godkjente bygningene fremstår som harmoniske. Når mønehøyden nå foreslås 
øket med 0,45 m, er det med på å endre proporsjonene, spesielt på fasaden mot sjøen. Om 
en slik endring er så betydelig at den gjør at bygningens utseende kommer i strid med plan-
og bygningsloven § 74 nr 2 blir et skjønnsspørsmål. Innen visse grenser har bygnings-
myndigheten anledning til å vurdere at en bygning tilfredsstiller de kravene som stilles til 
bygningers eksteriør. Dette kalles gjerne forvaltningens frie skjønn.

Det er ikke slik at dersom en søker har fått godkjent en bygning med mønehøyde 8,1 m, så 
medfører likhetsprinsippet at alle i samme området da har krav på å få bygge like høyt, ut fra 
likebehandlingsprinsippet. Dersom en søker kun hadde plass til eller behov for et båthus / 
naust med bredde 4 m, bør det være åpenbart at det ville ta seg meget underlig ut dersom 
dette bygget ble godkjent med en mønehøyde på 8 m.

Klager er kritisk til at det som begrunnelse for avslaget er vist til at det ikke er samsvar 
mellom naustets funksjon og utseende og at naustets utseende og størrelse bærer mer preg 
av å være fritidsbebolig enn et naust. Saksbehandler er enig i at denne begrunnelsen ikke 
burde vært brukt. Ifølge tilsendte justerte tegninger, er det i nederste etasje planlagt båthus i 
den ene delen, og naust i den andre delen. Naustet har et gulvareal på 54,2 m2. I tillegg til en 
tofløyet dør uten vinduer, er det tegnet på to smale vinduer på fasaden mot sjøen, og et 
smalt vindu i fasaden mot øst. Dette gir en samlet vindusflate som ikke gjør det attraktivt å 
benytte dette rommet til varig opphold i forbindelse med fritidsbolig. I loftsetasjen er det åpent 
ned over båthuset, med unntak av en innelukket gang, samt et loft over naustet, med 
gulvflate 60,4 m2. I dette rommet er det et vindu med karmstørrelse 0,9 m x 1,1 m i hver av 
gavlveggene. Heller ikke dette rommet fremstår dermed som attraktivt som rom for varig 
opphold i forbindelse med fritidsbolig.

Det bør derfor oppgis en annen begrunnelse dersom man velger ikke å gi klager medhold. 
Dersom man mener at bygningen får et utseende som ikke tilfredsstiller kravene i plan- og 
bygningsloven 1985 § 74 nr 2, bør man oppgi det som begrunnelse. Med en eventuell ny 
begrunnelse for avslaget, har partene klagerett på det nye vedtaket.

2. Punkt 2. Fjerning av konstruksjon.
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Dersom byggingen av betongkonstruksjonene hadde vært utført slik det var blitt gitt tillatelse 
til, ville det i eiendomsgrensen i øst blitt en mur som gikk fra topp brygge (ca kote 1,8) til 
veien som ligger på ca kote 4,5. Nå er det bygget en mur som utgjør ytterveggen i et rom bak 
sjøbuene. Muren har topp på ca kote 4,5. I vestenden av bygningen ville det blitt en trapp 
ned der trappen går i dag, mens det ville blitt et parti med bredde på ca 2,0 m – 3,5 m 
mellom betongdekket og trappa. I vedlegg til søknaden som ble avslått, skriver Svein Petter 
Hovland 11.05.10 bl.a. at ”Ved å fylle igjen under den del av betongdekket som er tenkt 
fjernet, reduseres arealet på naustet, slik at dette blir i tråd med gjeldende tillatelse.”

Dersom man skal gi tillatelse til at de arealene som på tillatelsen fra 06.09.07 var forutsatt å 
ha åpning opp til det fri (ikke tak) blir skilt fra med nye vegger og at disse arealene ble fylt 
opp med masser, slik at de ikke kan benyttes, blir de arealene som bygningen vil inneholde i 
samsvar med gitt tillatelse. Forskjellen blir at det blir et betongdekke som er ca 40 m2 større 
enn det som det ble gitt tillatelse til. Det godkjente dekket gir plass til 3 standard 
parkeringsplasser for personbiler, mens det dekket som er bygget, gir plass til 6 standard 
parkeringsplasser. Dessuten blir forskjellen at det blir mur som har topp ca kote 4,5 i en 
lengde på til sammen vel 5 m, mens det i den gitte tillatelsen er murer som vil bli langt 
mindre dominerende.

Den muren / veggen som er satt opp i eiendomsgrensa i øst ligger trolig ca 0,5 m høyere enn 
det området naboen planlegger å bygge ut.

Kommentarer til innholdet i støtteskrivet.
Støtteskrivet inneholder ikke vesentlig nye opplysninger i forhold til den foreløpige klagen, 
med unntak av forslaget om å begrense parkeringsarealet ved å bygge opphøyde 
grøntarealer både i vest- og østenden av området. 
Forslaget om opphøyde grøntarealer støttes av byggesakssjefen dersom Planteknisk utvalg 
gir tillatelse til å beholde betongdekket. Områdene er ikke målsatt på den tegningen som er 
innsendt, og vegen er tegnet uriktig på. Saksbehandler har derfor laget en ny skisse på 
kommunens kart, der forslag til grøntareal er påtegnet, og som anbefales benyttet dersom 
Planteknisk utvalg vedtar at man ikke trenger å fjerne de konstruksjonene som ikke er bygget 
i henhold til gitt tillatelse.

Konklusjon.
Blant de forhold som etter byggesakssjefens syn er viktig i denne saken er at tiltakshaver 
ikke får noen fordel av at det er bygget i strid med gitte tillatelser og at ingen andre får 
ulemper som følge av at det ikke er bygget i samsvar med gitte tillatelser.

Dersom det gis tillatelse til at dekket blir stående slik det står i dag, bør det kreves at det som 
vist på kartutsnitt datert 10.02.12 blir anlagt opphøyde grøntområder i vest- og østenden av 
parkeringsdekket. Grøntområdene bør i tilfelle omkranses av lødd steinmur som bør ha en 
høyde på mellom 0,4 og 0,5 meter.   

I gjeldende tillatelse ville det ikke blitt massive vegger ut mot sjøen på de partier på hver 
ende av bygget, der det nå søkes om å få ha vegg som er oppfylt med masse bak. Disse 
murene blir henholdsvis ca. 2,0 m og 4,5 m brede og vel 3 m høye. For at disse murene ikke 
skal bli for dominerende, foreslås det at de forblendes med naturstein dersom Planteknisk 
utvalg velger å gi tillatelse til tiltaket.

Det stilles et stort spørsmål ved advokatens antydning om at kostnadene ved å fjerne det ca. 
110 m2 store dekket (forutsatt at hele dekket må fjernes på grunn av problemer med bæring 
dersom kun deler av dekket tas ned) og støping av et ca. 65 m2 nytt dekke, vil komme på fra 
1,2 til 1,8 MNOK. Saksbehandler har innhentet et kostnadsoverslag fra en betong-
entreprenør i regionen som antyder at fjerning av 100 m2 dekke og saging av dette opp i 
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deler som kan heises bort, samt støping av 60 m2 nytt dekke, vil komme på under 0,3
MNOK.

Godkjente tegninger fra 2007 viser at loftsetasjen får knevegger på 0,7 m, og en høyde 
under mønet på ca. 3,0 m. Ved å heve taket med 0,45 m, vil kneveggene bli ca. 1,15 m og 
høyden under mønet ca. 4,45 m. 

Byggesakssjefen anbefaler at klager ikke gis medhold når det gjelder det forhold at man skal 
beholde dagens dekke, med den begrunnelse at tiltaket blir for omfattende og i strid med 
bestemmelsene i plan- og bygningsloven 1985 med hensyn til estetikk; § 74 nr 2. 
Kostnadene ved å fjerne ulovlige deler av tiltaket anses ikke som uforholdsmessig store.

Byggesakssjefen anbefaler at klager gis medhold i kravet om å få heve taket med 0,45 m. 
Begrunnelsen er likebehandling av tilsvarende saker.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra adv. Odd Netteland på vegne av Svein Petter 
Hovland, og har etter en samlet vurdering kommet til at:

1. Klager gis ikke medhold når det gjelder det forhold at man skal beholde dagens 
dekke og vegger, mot at det fylles masser i de rommene som er under de delene 
av dekket som det tidligere ikke er gitt tillatelse til, og at deler av dekket benyttes 
til opphøyde grøntområder. Begrunnelse for vedtaket er at tiltaket blir for 
omfattende og i strid med bestemmelsene i plan- og bygningsloven 1985 med 
hensyn til estetikk; § 74 nr 2. Kostnadene ved fjerning av ulovligge deler av tiltaket 
anses ikke som uforholdsmessig store. Klagen inneholder på dette punktet ikke 
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vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det klages over ble 
fattet.

2. Klager gis ikke medhold i kravet om at taket kan heves med 0,45 m. 
Begrunnelsen for vedtaket er at tiltaket ville komme i strid med bestemmelsene i 
plan- og bygningsloven 1985 med hensyn til estetikk; § 74 nr 2.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 93-95 og 74 nr 2, samt 
forvaltningslovens §§ 28 – 36.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

147717
Svein Petter Hovland - Søknad om endring av tillatelse i forbindelse med oppføring 
av naust - Gnr. 8, bnr. 399

117280 Søknad om endring av tillatelse - naust/båthus gnr. 8 bnr. 399, Fuglodden
117285 Fasadetegninger
117284 Plantegninger
155966 Reguleringsplan med bestemmelser 8-399.pdf

110909
Nabomerknader vedr. søknad om endring av tillatelse for naust/båthus gnr. 8 bnr. 
399, Fuglodden

110911 Fasadetegning
177124 Foreløpig klage på vedtak i sak M-066/11 - naust/båthus gnr. 8 bnr. 399, Fuglodden
177125 Tegninger
197800 Naust/båthus gnr. 8 bnr. 399 -uttalelse etter befaring 18.10.11
197801 Tegning
215051 Fuglodden. Godkjent plantegning..pdf
215027 Fuglodden grøntområder.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 X 24.03.2009
Timeliste stikking og beliggenhetskontroll - gnr. 8 
bnr. 399

2 I 05.11.2009 Svein Petter Hovland Naust/båthus på Fuglodden, Gnr 8, Bnr 399
3 U 07.11.2009 Svein Petter Hovland Bekreftelse på  mottatt epost - gnr. 8 bnr. 399

4 I 23.11.2009 Svein Petter Hovland
Søknad om forlengelse av tillatelse gnr. 8 bnr. 
399 - Svein Petter Hovland, Fuglodden

5 U 12.01.2010 Svein Petter Hovland
Tillatelse til forlengelse av tillatelse - vedtak av 
13.08.07, gnr.8 bnr. 399 - Svein Petter Hovland

6 I 22.02.2010
Vigdis og Jan Louis 
Larsen

Nabomerknader vedr. søknad om endring av 
tillatelse for naust/båthus gnr. 8 bnr. 399, 
Fuglodden

7 U 27.02.2010 Larsen & Bjørkeland AS
Nabomerknader vedr. søknad om endring av 
tillatelse for naust/båthus gnr. 8 bnr. 399, 
Fuglodden
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8 I 15.03.2010 Jan Erik Løyning
Klage på nabovarsel vedr. naust/båthus gnr. 8 
bnr. 399, Fuglodden

9 I 06.04.2010 Larsen & Bjørkeland AS
Søknad om endring av tillatelse - naust/båthus 
gnr. 8 bnr. 399, Fuglodden

10 U 04.05.2010 Larsen & Bjørkeland AS
Foreløpig svar - Søknad om endring av tillatelse 
vedrørende heving av takhøyde på naust

11 I 11.05.2010
Svein Petter Hovland; 
Larsen & Bjørkeland AS

Kommentarer til nabomerknad vedr. søknad om 
endring av tillatelse for naust/båthus gnr. 8 bnr. 
399

12 U 09.06.2010 Larsen & Bjørkeland A/S
Vedrørende søknad om endring av tillatelse -
naust/båthus gnr. 8 bnr. 399, Fuglodden

13 I 10.08.2010 Larsen & Bjørkeland A/S
Kommentar til nabomerknad - naust gnr. 8 bnr. 
399

15 I 20.12.2010 Larsen & Bjørkeland AS
Beregning av gesimshøyde, båthus gnr. 8 bnr. 
399

16 U 07.02.2011

Vigdis og Jan Louis 
Larsen; 
Svein Petter Hovland; 
Larsen & Bjørkeland AS; 
Jan Erik Løyning

Varsel/informasjon om befaring

18 U 02.05.2011 Larsen & Bjørkeland AS
Oversendelse av miljøutvalgets vedtak -
Naust/båthus gnr. 8 bnr. 399 - Svein Petter 
Hovland, Fuglodden

19 I 20.05.2011 Stavangeradvokatene
Foreløpig klage på vedtak i sak M-066/11 -
naust/båthus gnr. 8 bnr. 399, Fuglodden

21 I 18.10.2011 Svein Petter Hovland
Søknad om tillatelse til midlertidig sikring av bygg 
gnr. 8 bnr. 399 - Fuglodden

22 U 24.10.2011 Svein Petter Hovland
Naust/båthus gnr. 8 bnr. 399 - Svein Petter 
Hovland, Fuglodden. Midlertidig sikring.

23 I 25.10.2011 Stavangeradvokatene
Naust/båthus gnr. 8 bnr. 399 -uttalelse etter 
befaring 18.10.11

24 I 03.02.2012 Stavangeradvokatene
Påminnelse - sak vedr. naust/båthus gnr. 8 bnr. 
399 - Svein Petter Hovland, Fuglodden

25 U 10.02.2012
Vigdis og Jan Louis 
Larsen

Naust/båthus gnr. 8 bnr. 399 - Svein Petter 
Hovland, Fuglodden. Merknader til klager.

26 I 15.02.2012 Jan Louis Larsen Svar vedr. klage fra Svein Petter Hovland

Parter i saken:
            

Jan Erik Løyning Fuglodden 24 4370 EGERSUND
SØK Larsen & Bjørkeland 

AS
Gamle Sokndalsvei 38 4370 EGERSUND

Svein Petter Hovland Mosbekkgaten 8 4370 EGERSUND
Vigdis og Jan Louis 
Larsen

Peder Clausensgt.32 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 28.01.2011
Arkiv: :GBR-8/399, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
09/1873
Journalpostløpenr.:
10/29348

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

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

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
032/11 Miljøutvalget 15.02.2011

Svein Petter Hovland - Søknad om endring av tillatelse i 
forbindelse med oppføring av naust - Gnr. 8, bnr. 399

Sammendrag:
Larsen & Bjørkeland A/S har den 06.04.10, på vegne av Svein Petter Hovland, søkt om 
endring av tillatelse i forbindelse med oppføring av naust på gnr. 8, bnr. 399. Vedtaket det 
søkes endring for ble fattet av Miljøutvalget den 23.08.07 (sak 132/07). Det er gitt videre 
godkjent forlenging av tillatelsen 12.01.10 (sak 016/10).

I forbindelse med søknaden er det opplyst følgende:
På vegne av tiltakshaver søker vi om endring av tillatelse for å heve taket noe. Endringen 
innebærer at gesimshøyden nå blir 3,5 meter målt i forhold til planert terreng. Dette er i tråd 
med § 5.1 i reguleringsbestemmelsene som sier at maks gesimshøyde er 3,5 meter, målt i 
forhold til planert terreng.

Miljøutvalget vedtok den 23.08.07 at deler av betongkonstruksjonen på eiendommen må 
rives før trearbeidet kan igangsettes. I følge sivilingeniør Ole Tørnqvist, som har prosjektert 
betongdekket, vil det være svært uheldig å fjerne deler av betongkonstruksjonen. Dette både 
med tanke på dekkets bæreevne og lekkasjer.

Tiltakshaver ønsker derfor å sette opp vegger, og fylle rommene under dekket med masse. 
På denne måten kan dekket/parkeringsarealet beholdes slik som i dag, og størrelsen på 
rommet under dekket vil bli i tråd med Miljøutvalgets vedtak av 23.08.07.

Det er mottatt merknad fra følgende naboer i forbindelse med omsøkte endringssøknad: 

- Jan Erik Løyning, eier av gnr. 8, bnr. 383
- Jan Louis Larsen, eier av gnr. 8, bnr. 493

Søknaden legges fram for behandling i Miljøutvalget.

Søknaden er innkommet før ny plan- og bygningslov (byggesaksdelen) trådte i kraft 01.07.10 
og behandles derfor etter pbl. av 1985.

Saksgang:
Søknaden krever at Miljøutvalget endrer sin tillatelse av 23.08.07. Miljøutvalget avgjør saken.

Partene i saken har klagerett på vedtak som fattes.
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Rådmannens forslag til vedtak 28.01.2011:
Miljøutvalget fatter følgende vedtak:

1) Søknad om tillatelse til endring av tillatelse for å heve taket på naustet avslås. Dette 
med følgende begrunnelse:

 Det er ikke samsvar mellom naustets funksjon og utseende. Naustets 
utseende og størrelse bærer mer preg av å være en fritidsbolig enn et naust.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 74.2.

2) Søknad om endring av tillatelse for å sette opp vegger og fylle rommene under 
dekket med masse, for på denne måten å kunne beholde dekket/parkeringsarealet 
slik som i dag, avslås. Dette med følgende begrunnelse:

 Opprinnelig vedtak av 23.08.07 ble gjort etter grundig vurdering av saken 
både administrativ og politisk. Rådmannen kan ikke se at det foreligger noen 
nye, relevante opplysninger nå, som ikke var kjent ved behandlingen av saken 
den 23.08.07. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93.

15.02.2011 Miljøutvalget

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

----0----

ROALD EIE (FRP) foreslo slikt utsettelsesforslag:
”Saken sendes tilbake til administrasjonen.
 Dette for å innhente opplysninger vedr. avstand nabogrense.”

Votering utsettelsesforslag:
Eies forslag vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer (KRF + Anders Ege og Else Berggård, 
AP).

M-032/11 Vedtak:

Saken sendes tilbake til administrasjonen.
Dette for å innhente opplysninger vedr. avstand nabogrense.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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Eventuell tidligere politisk behandling:
MILJØUTVALGETS BEHANDLING AV SAKEN DEN 23.08.07 – SAK 132/07

Rådmannens forslag til vedtak 13.08.2007:

1. Miljøutvalget finner etter nøye vurdering av alle sakens fakta å kunne godkjenne 
omsøkt naust/båthus med tilhørende parkeringsareal og underliggende rom som vist 
på situasjonskart datert 27.02.07 under forutsetning av at eksisterende byggverk 
bringes i samsvar med reviderte tegninger og situasjonskart før videre byggearbeider 
igangsettes. 

2. Miljøutvalget finner, jf. plan- og bygningslovens § 7, at det foreligger særlige grunner 
som tilsier at det kan gis dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 70.2 
vedrørende avstand til nabogrense.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 7 og 70.2.

3. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
4. Følgende ansvarlige godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens § 98:

Larsen og Bjørkeland AS gis ansvarsrett i henhold til søknad datert 14.11.06.
Skanska Norge AS gis ansvarsrett i henhold til søknad datert 27.04.06.
AS Maskindrift gis ansvarsrett i henhold til søknad datert 12.04.06.
Risa AS gis ansvarsrett i henhold til søknad datert 26.04.07
Ove’s rør og mek AS gis ansvarsrett i henhold til søknad datert 19.04.07.

5. Etablert ledningsanlegg tillates ikke tatt i bruk før det er søkt om og eventuelt gitt 
tillatelse til tilknytning til offentlig vannverk og avløpsanlegg.

6. Det tillates ikke rom for varig opphold i bygget.
7. Det må utføres nødvendig kontroll slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i 

eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Miljøutvalgets behandling/votering den  23.08.2007:

 Nytt dokument i saken:
- E-post fra Svein Petter Hovland, datert 22.08.07 – ang. ønske fra byggherre i 

Fuglodden 8/399 ifm rådmannens forslag til innstilling. (lnr.16296/07)

----0----

KJELL FREDRIKSEN (FRP) foreslo:
Rådmannens innstilling punkt 1 endres slik:

”1. Miljøutvalget finner etter nøye vurdering av alle sakens fakta å kunne 
godkjenne omsøkt naust/båthus med tilhørende parkeringsareal og 
underliggende rom som vist på situasjonskart datert 27.02.07 under forutsetning 
av at eksisterende byggverk bringes i samsvar med reviderte tegninger og 
situasjonskart før videre byggearbeider trearbeidene igangsettes. ”

VOTERING:
Rådmannens innstilling med Fredriksens endring enstemmig vedtatt.
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Miljøutvalgets vedtak den  23.08.2007:

1. Miljøutvalget finner etter nøye vurdering av alle sakens fakta å kunne godkjenne 
omsøkt naust/båthus med tilhørende parkeringsareal og underliggende rom som vist 
på situasjonskart datert 27.02.07 under forutsetning av at eksisterende byggverk 
bringes i samsvar med reviderte tegninger og situasjonskart før trearbeidene 
igangsettes. 

2. Miljøutvalget finner, jf. plan- og bygningslovens § 7, at det foreligger særlige grunner 
som tilsier at det kan gis dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 70.2 
vedrørende avstand til nabogrense.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 7 og 70.2.

3. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
4. Følgende ansvarlige godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens § 98:

Larsen og Bjørkeland AS gis ansvarsrett i henhold til søknad datert 14.11.06.
Skanska Norge AS gis ansvarsrett i henhold til søknad datert 27.04.06.
AS Maskindrift gis ansvarsrett i henhold til søknad datert 12.04.06.
Risa AS gis ansvarsrett i henhold til søknad datert 26.04.07
Ove’s rør og mek AS gis ansvarsrett i henhold til søknad datert 19.04.07.

5. Etablert ledningsanlegg tillates ikke tatt i bruk før det er søkt om og eventuelt gitt 
tillatelse til tilknytning til offentlig vannverk og avløpsanlegg.

6. Det tillates ikke rom for varig opphold i bygget.
7. Det må utføres nødvendig kontroll slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i 

eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Vedtaket er enstemmig.

MILJØUTVALGETS BEHANDLING AV SAKEN DEN 16.01.07 – SAK 005/07

Rådmannens forslag til vedtak 19.12.2006:

Tiltaket er ulovlig bygget da arbeidet er utført i strid med søknad av 29.11.2005 og 
byggesakssjefens vedtak av 22.12.2005.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 117.

Miljøutvalget finner ikke, jf. plan- og bygningslovens § 7, at det foreligger særlige grunner 
som tilsier at det kan gis dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 70.2 vedrørende 
avstand til nabogrense.

Søknaden avslås derfor.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 70.2.

Da det er utført betongarbeider som er bygget i strid med byggetillatelse av 22.12.2005, 
pålegges eier av gnr. 8 bnr. 399  å fjerne den ulovlig oppførte betongkonstruksjonen på gnr. 
8 bnr. 399 og på gnr. 8 bnr. 22 senest  8 uker etter at endelig vedtak iht. ovenfor pkt. 2 
foreligger. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl § 113.

Dersom ulovlig oppført betongkonstruksjon ikke blir fjernet iht. ovenfor pkt. 3, pålegges eier 
av gnr. 8 bnr. 399  å betale en løpende tvangsmulkt på kr 150,- pr. dag frem til ulovlig arbeid 
er fjernet, og kommunen skriftlig er orientert om dette
Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl § 116a.
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Da grunnarbeid er ulovlig utført fratas AS Maskindrift ansvarsrett som ansvarlig utførende og 
ansvarlig kontrollerende av utførelse for grunnarbeidet knyttet til tiltaket.

Vedtaket er fattet med hjemmel i GOF § 20 nr. 1.

Da betongarbeid er ulovlig utført fratas Skanska Norge AS ansvarsrett som ansvarlig 
prosjekterende, ansvarlig kontrollerende av prosjekteringen, ansvarlig utførende og 
ansvarlig kontrollerende av utførelse for betongarbeid knyttet til tiltaket.

Vedtaket er fattet med hjemmel i GOF § 20 nr. 1.

Miljøutvalgets behandling/votering den  16.01.2007:

Det ble foretatt befaring i saken.
----0----

Nye dokumenter i saken:
- brev fra Skanska Norge AS, 4370 Egersund, datert 08.01.07, vedr. betongarbeid på 

naust, Svein Petter Hovland, gnr.8 bnr.399. (l.nr.1025/07)
-    e-post fra Larsen & Bjørkeland, datert 16.01.07, ang. feil i innleverte plantegninger,   
      (l.nr.1151/07)

----0----

SIGMUND LAGÅRD (AP) foreslo slikt utsettelsesforslag:
”Saken sendes tilbake til administrasjonen.”

VOTERING – UTSETTELSESFORSLAG:
Lagårds forslag enstemmig vedtatt.

Miljøutvalgets vedtak den  16.01.2007:

Saken sendes tilbake til administrasjonen.

Vedtaket er enstemmig.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Gjeldende plangrunnlag:
For eiendommen gjelder reguleringsplan for Raudstø – Hovlandsstronde – Fuglodden, 
vedtatt av kommunestyret 09.10.95. Omsøkt areal er i planen regulert til Byggeområde –
naust / båthus.

Aktuelle reguleringsbestemmelser:
§ 5.1: Bygningene skal ha form og utseende som tradisjonelle naust med takvinkel 35 - 45º 

og maks. gesimshøyde 3,5 meter, målt i forhold til planert terreng.
Nye bygninger skal tilpasses nåværende naust / båthus.

§ 5.2: Ved ny bebyggelse skal det opparbeides minst en biloppstilingsplass pr. naust / båthus. (…)

Saksbehandlers vurderinger:
Det søkes om endring av tillatelse i forbindelse med oppføring av naust på gnr. 8, bnr. 399. 
Vedtaket det søkes endring for ble fattet av Miljøutvalget den 23.08.07 (sak 132/07).
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I merknad fra Jan Louis Larsen, datert 22.02.10, er det anført følgende:

I merknad fra Jan Erik Løyning, datert 15.03.10, er det anført følgende:

Ansvarlig søker / tiltakshaver har følgende kommentarer til merknad fra Jan Erik Løyning:
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Ansvarlig søker / tiltakshaver har følgende kommentarer til merknad fra Jan Louis Larsen:

Sakens historikk (utdrag fra saksbehandlers kommentarer i saksframlegg til sak 132/07):
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Den 22.12.2005 godkjente byggesakssjefen søknad om enkle tiltak for oppføring av naust på 
gnr. 8 bnr. 399, Fuglodden.
I begynnelsen av september 2006 ble kommunen oppmerksom på at det var blitt utført 
grunnarbeider og betongarbeider i strid med byggetillatelsen. Det ulovlig utførte arbeidet 
besto i at det var bygget et rom bak det godkjente naustet (under parkeringsdekket) og at 
bygget ikke var plassert i henhold til godkjenning.

Saken ble lagt fram for behandling i miljøutvalget den 16.01.07 som sak 005/07. 
Miljøutvalget fattet vedtak om å sende saken tilbake til administrasjonen.

Det er nå mottatt revidert søknad.  Larsen & Bjørkeland søker den 30.04.07 på vegne av 
Svein Petter Hovland om tillatelse til tiltak for naust/båthus på gnr. 8 bnr. 388 – Fuglodden. 
Det har i perioden mars til juli vært dialog mellom tiltakshaver Svein Petter Hovland og 
administrasjonen og det er vist god vilje til konstruktive løsninger. 

Det søkes om dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 70.2 hva gjelder avstand til 
nabogrense. Det forklares i søknaden: ”På baksiden av den omsøkte sjøbu har jeg sprengt 
ut og satt opp betongvegger med betongdekke over. Den ene murveggen ligger i 
nabogrensen mot Fugloddveien, 8/10 (under veilegemet). Det er beregnet å ha 
parkeringsplass oppå betongdekket.” 

Det har tidligere vært disputt rundt grenselinjen mellom gnr. 8 bnr. 399, Svein Petter 
Hovland, og gnr. 8 bnr. 22, Eigersund kommune. En mindre del av den oppførte bryggen 
syntes å være oppført på kommunal eiendom. Svein Petter Hovland søkte i skriv datert 
07.03.07 om å få kjøpe en del av gnr. 8 bnr. 22 og formannskapet fattet den 20.06.07 som 
sak 068/07 vedtak om salg av ca 1,7 kvadratmeter av naboeiendommen gnr. 8 bnr. 22. 

Med henvisning til det ovenstående finner rådmannen å anbefale at miljøutvalget godkjenner 
omsøkt naust/båthus med tilhørende parkeringsareal og underliggende rom som vist på 
situasjonskart datert 27.02.07 under forutsetning av at eksisterende byggverk bringes i 
samsvar med reviderte tegninger og situasjonskart før videre byggearbeider igangsettes. 
Rådmannen antar at det i saken foreligger særlige grunner for dispensasjon fra plan- og 
bygningslovens § 70.2 vedrørende avstand til nabogrense.

Rådmannens vurderinger:
Rådmannen har vurdert søknaden om endring ut fra gjeldende reguleringsplan/bestemmelser, 
tidligere saksbehandling i saken og innkomne merknader m.m.

Rådmannen gjør her bare en kort vurdering av den aktuelle endringssøknaden. Dette da 
saken ble grundig vurdert i forbindelse med opprinnelig søknad og det henvises til vedlagte 
dokumentasjon fra opprinnelig behandling av saken.

Vedrørende heving av naust:
Omsøkte heving av naust holder seg innenfor regulerte maks gesimshøyde, og i 
utgangspunktet burde det derfor kunne være grunnlag for å kunne godkjenne denne delen 
av søknaden.
Rådmannen vurderer imidlertid at det i liten grad er samsvar mellom naustets funksjon og 
utseende slik det er godkjent, og en ytterligere heving av naustet vil være med på å forsterke 
dette inntrykket.  Rådmannen vurderer at hvis en høyde som omsøkt skal kunne godkjennes 
må det samtidig gjøres endringer på resten av bygningen, slik at naustets utseende/størrelse 
m.m. samsvarer med bygningens funksjon.

Miljøutvalgets vedtak av 23.08.07 (sak 132/07) ble fattet etter en omfattende prosess, og 
med bakgrunn i dette og ovenfor nevnte vurderinger, finner en det riktig å legge frem et 
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forslag til vedtak som er i tråd med tidligere vedtak, slik at omsøkte søknad om heving av 
naust avslås.

Nabomerknadene på dette punktet omhandler stort sett tap av sol/utsikt. Rådmannen har 
forståelse for at naboer ikke ønsker høyere bebyggelse på naboeiendommer, men gjør 
samtidig oppmerksom på at naboer må påregne at det bygges og gjøres tiltak i regulerte 
områder.

Vedrørende å fylle rommene under dekket med masse:
Miljøutvalget vedtok i møte den 23.08.07 at deler av betongkonstruksjonen på eiendommen 
må rives før trearbeidet kan igangsettes. 
Det søkes nå om å sette opp vegger og fylle rommene under dekket med masse og på 
denne måten beholde dekket/parkeringsarealet slik som det er i dag.

Sammen med søknaden er det vedlagt et skriv fra sivilingeniør Ole Tørnqvist, hvor det 
konkluderes med at det vil være svært uheldig å fjerne deler av betongkonstruksjonen, både 
med tanke på dekkets bæreevne og lekkasjer.

Rådmannen mener at omsøkte løsning med å sette opp vegger ikke bør godkjennes. Dette
vedtaket ble gjort etter grundig vurdering av saken både administrativ og politisk. Rådmannen 
kan ikke se at det foreligger noen nye, relevante opplysninger nå, som ikke var kjent ved 
behandlingen av saken den 23.08.07. 
Når det gjelder naustets bæreevne m.m. mener Rådmannen at det bør vurderes andre løsninger 
enn det som er beskrevet i søknaden og skriv fra Ole Tørnqvist.

Med bakgrunn i ovenfor nevnte anbefaler Rådmannen at Miljøutvalget er lojale mot sitt tidligere 
vedtak i saken, og avslår den delen av endringssøknaden som gjelder å fylle rommene under 
støpt dekke.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken, da det ikke er hjemmel til å kreve universell utforming i 
forbindelse med omsøkte tiltak.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen kjente for kommunen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Miljøutvalget fatter følgende vedtak:

1) Søknad om tillatelse til endring av tillatelse for å heve taket på naustet er i tråd med 
gjeldende reguleringsbestemmelser og godkjennes som omsøkt, på følgende vilkår:

 Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
 Vilkår stilt i Miljøutvalgets vedtak av 23.08.07 må nøye følges.
 Det tillates ikke rom for varig opphold i bygget.
 Det forutsettes at tiltaket ikke overskrider reguleringsbestemmelsenes 

bestemmelser om høyde for naustene i området.

Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. §§ 93-95 og reguleringsplan for Raudstø –
Hovlandsstronde – Fuglodden.
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2) Søknad om endring av tillatelse for å sette opp vegger og fylle rommene under 
dekket med masse, for på denne måten å kunne beholde dekket/parkeringsarealet 
slik som i dag, godkjennes som omsøkt. Tillatelsen er gitt på følgende vilkår:

 Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
117280 Søknad om endring av tillatelse - naust/båthus gnr. 8 bnr. 399, Fuglodden
150885 Beregning av gesimshøyde, båthus gnr. 8 bnr. 399
117282 Vedr. søknad om endring av tillatelse
117283 Merknader til skjæring i betongkonstruksjonen - brev fra Ole Tørnqvist
117285 Fasadetegninger
117284 Plantegninger
114806 Klage på nabovarsel vedr. naust/båthus gnr. 8 bnr. 399, Fuglodden

110909
Nabomerknader vedr. søknad om endring av tillatelse for naust/båthus gnr. 8 bnr. 
399, Fuglodden

125983
Kommentarer til nabomerknad vedr. søknad om endring av tillatelse for naust/båthus 
gnr. 8 bnr. 399

133287 Kommentar....pdf

100886
Tillatelse til forlengelse av tillatelse - vedtak av 13.08.07, gnr.8 bnr. 399 - Svein 
Petter Hovland

155961 8-399 - Godkjente tegninger og kart den 230807.pdf
155962 8-399 - Miljøutvalgets behandling den 160107.pdf
155963 8-399 - Miljøutvalgets behandling den 230807.pdf
155966 Reguleringsplan med bestemmelser 8-399.pdf

Parter i saken:
            

Jan Erik Løyning Fuglodden 24 4370 EGERSUND
SØK Larsen & Bjørkeland 

AS
Gamle Sokndalsvei 38 4370 EGERSUND

Svein Petter Hovland Mosbekkgaten 8 4370 EGERSUND
Vigdis og Jan Louis 
Larsen

Peder Clausensgt.32 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.02.2012
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
12/491
Journalpostløpenr.:
12/5933

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
050/12 Planteknisk utvalg 13.03.2012

Referatsaker til planteknisk utvalgs møte 13.03.12
  

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 21.02.2012:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 12/6041 S 22.02.2012

Notat til planteknisk utvalg 
vedrørende gebyrer etter 
plan- og bygningssloven -
byggesak, ulovlighets gebyr 
og overtredelsesgebyr

2 12/5663 I 14.02.2012
WWF-Norge; 
Kommunenes 
sentralforbund

Invitasjon til deltakelse i 
klimakampanjen Earth Hour 
2012

3 12/5641 X 17.02.2012
Byggesakssjefen delegert 
21.01.- 17.02.12
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Vedlegg:
Dok.nr Tittel på vedlegg

216368
Notat til planteknisk utvalg vedrørende gebyrer etter plan- og bygningssloven -
byggesak, ulovlighets gebyr og overtredelsesgebyr

215696 Invitasjon til deltakelse i klimakampanjen Earth Hour 2012
215670 Byggesakssjefen delegert 21.01.- 17.02.12.doc
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.02.2012
Arkiv: :FE-231, FA-L40
Arkivsaksnr.:
09/2936
Journalpostløpenr.:
12/6041

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
Planteknisk utvalg 13.03.2012

Notat til planteknisk utvalg vedrørende gebyrer etter plan-
og bygningssloven - byggesak, ulovlighets gebyr og 
overtredelsesgebyr
  

Sammendrag:
Seksjon byggesak har i flere år benyttet ”ulovlighetsgebyr” fastsatt av kommunestyret i 
arbeidet ved oppfølging av ulovligheter. Gebyret er per dato kroner 9.411,-. 
Ulovlighetsgebyret skal dekke det ekstraarbeidet som Eigersund kommune har hatt ved 
oppfølging av ulovligheter (befaringer, saksutredning, dokumentasjon, oppfølging).
Gebyret er også brukt i de relativt omfattende sakene i Maurholen og på Skailand (Risvik).

Ny plan- og bygningslov av 2008 gir i § 32-8 hjemmel til at kommunen kan ilegge et 
”overtredelsesgebyr”. 
Foretak (byggefirma, tømmermenn, rørleggere, entreprenører, med flere) kan ilegges 
overtredelsesgebyr for forsettlig eller uaktsomme overtredelser av plan- og bygningsloven 
med forskrifter. Ved vurdering av overtredelsesgebyret størrelse kan det legges vekt på hvor 
alvorlig overtredelsen er. Kommunestyret har bestemt at størrelsen på overtredelsesgebyret 
(gebyr for brudd på plan- og byggingsloven og/eller forskrifter til denne lova) settes til de 
grensene som er oppgitt i byggesaksforskriftens § 16.
Avhengig av alvorligheten finnes det tre satser: 10.000,-/50.000,-/100.000,-. 
Privatpersoner kan ilegges overtredelsesgebyr inntil halvparten av angitte beløpsgrenser.

Rådmannen anbefaler at byggesakssjefen fortsetter tidligere praksis med bruk av 
ulovlighetsgebyr i saken hvor privatpersoner har brutt bestemmelsene. 
I saker hvor det er involvert en profesjonell aktør vil det ilegges overtredelsesgebyr i samsvar 
med kommunestyrets vedtak. Tiltakshaver vil da ilegges gebyr på 50 % av gebyret til den 
profesjonelle aktøren.

Saksgang:
Notatet legges fram for planteknisk utvalg. Planteknisk utvalg kan ta notatet til etterretning 
eller behandle notatet som en sak.

Rådmannens forslag til vedtak 22.02.2012:
Saken fremmes som notat uten forslag til vedtak.

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

Plan- og bygningslovens § 32-1 : Plikt til å forfølge ulovligheter
Kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov.
Er overtredelsen av mindre betydning, kan kommunen avstå fra å forfølge ulovligheten. 
Beslutning om dette er ikke enkeltvedtak.

Gebyrregulativet for plan- og byggesaker i Eigersund kommune anfører:
Punkt 3.5.h - Behandling av ulovlig byggearbeid
Kroner 9.411,-
(for det ekstraarbeid som kommunen har utført i forbindelse med saken/tiltaket)

§12 – Overtredelsesgebyr

Plan- og bygningsloven (2008) gir i § 32-8 hjemmel til at kommunen kan ilegge et 
overtredelsesgebyr. Størrelsen på ulovlighetsgebyret (gebyr for brudd på plan- og 
bygingslova og/eller forskrifter til denne lova) settes til de øvre grensene som er oppgitt i 
byggesaksforskriftens § 16.

§ 16-1. Forhold som kan medføre overtredelsesgebyr. Gebyrenes størrelse

(1) Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige eller 
uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav a til g. Privatpersoner kan ilegges 
overtredelsesgebyr inntil halvparten av angitte beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme 
overtredelser som nevnt i bokstav a til g. 

1. Den som utfører eller lar utføre tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 20-1 og § 
20-2 uten at det foreligger nødvendig tillatelse, ilegges gebyr: 

1. inntil kr 10 000 der tiltaket for øvrig i det vesentlige er i overensstemmelse 
med krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven 

2. inntil kr 50 000 der tiltak ikke i det vesentlige er i samsvar med krav gitt i eller 
med hjemmel i plan- og bygningsloven 

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for 
dette. 

2. Den som bruker eller lar bruke tiltak uten at det foreligger nødvendig tillatelse til 
bruksendring, ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse etter plan- og bygningsloven, 
eller er i strid med vilkårene i slike tillatelser, ilegges gebyr: 

1. inntil kr 10 000 der tiltaket for øvrig i det vesentlige er i overensstemmelse 
med krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven 

2. inntil kr 50 000 der tiltaket ikke i det vesentlige er i overensstemmelse med 
øvrige krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, eller bruken kan 
føre til personskade, alvorlig materiell skade eller skade for miljøet 

3. inntil kr 200 000 der bruken har ført til, eller ved stor mulighet for at den kunne 
ført til personskade, alvorlig materiell skade eller skade for miljøet. 

3. Den som prosjekterer, utfører, lar prosjektere eller lar utføre tiltak som nevnt i plan-
og bygningsloven § 20-1 til § 20-4 i strid med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i 
plan- og bygningsloven, ilegges gebyr: 
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1. inntil kr 10 000 ved mindre avvik fra krav i byggteknisk forskrift, regler for 
plassering mv. samt plan, plankrav og forbudet i plan- og bygningsloven § 1-8 

2. inntil kr 50 000 ved avvik fra krav i byggteknisk forskrift, plan og regler for 
plassering mv. samt plan, plankrav og forbudet i plan- og bygningsloven § 1-8 
som ikke er mindre 

3. inntil kr 200 000 der overtredelsen har ført til, eller ved fare for at den kan føre 
til personskade, alvorlig materiell skade eller skade for miljøet, samt ved 
vesentlige avvik fra plan, plankrav og forbudet i plan- og bygningsloven § 1-8. 

4. Den som forestår søknad, prosjekterer, utfører, lar prosjektere eller lar utføre tiltak 
som nevnt i plan- og bygningsloven § 20-1, uten at arbeidet blir utført av påkrevet 
godkjent ansvarlige foretak, ilegges gebyr: 

1. inntil kr 10 000 der tiltak eller deler av tiltak utføres uten godkjent foretak 

2. inntil kr 50 000 der tiltak eller deler av tiltak utføres uten godkjent foretak, og 
prosjektering mangler eller det er feil i prosjekteringen eller utførelsen. 

5. Den som ikke utfører uavhengig kontroll av tiltak i samsvar med bestemmelser gitt i 
eller med hjemmel i plan- og bygningsloven og gitte tillatelser, ilegges gebyr: 

1. inntil kr 10 000 ved sviktende eller unnlatt pliktig uavhengig kontroll som 
kunne med føre at feil i prosjektering eller utførelse ikke ble avdekket 

2. inntil kr 50 000 ved sviktende eller unnlatt pliktig uavhengig kontroll som 
medførte eller kunne medføre at alvorlig feil i prosjektering eller utførelse ikke 
ble avdekket 

3. inntil kr 200 000 ved sviktende eller unnlatt pliktig uavhengig kontroll, og 
unnlatelsen medførte at alvorlig feil i prosjektering eller utførelse ikke ble 
avdekket, og denne medførte personskade, avvik fra tillatelse, materiell skade 
eller skade for miljøet. 

6. Den som ikke etterkommer skriftlig pålegg i tilfellene som nevnt i plan- og 
bygningsloven § 32-8 bokstav g til l, ilegges gebyr: 

1. inntil kr 10 000 der pålegg ikke etterkommes for forhold som kan medføre 
gebyr inntil kr 50 000 etter bokstav c, og kommunen ikke krever tvangsmulkt 
etter plan- og bygningsloven § 32-5 

2. inntil kr 50 000 der pålegg ikke etterkommes for forhold som kan medføre 
gebyr inntil kr 200 000 etter bokstav c nr. 3. 

7. Den som gir uriktige eller villedende opplysninger til plan- og bygningsmyndighetene, 
ilegges gebyr: 

1. inntil kr 10 000 ved feil eller villedende opplysninger, og der forholdet 
medfører mindre avvik eller ulempe 

2. inntil kr 50 000 ved feil eller villedende opplysninger, og der forholdet 
medfører større avvik eller ulempe 

3. inntil kr 100 000 ved forfalskning av underskrift eller dokumentasjon. 

(2) Foretak og privatpersoner kan ilegges høyere overtredelsesgebyr enn nevnt i første ledd 
ved særlig alvorlige overtredelser. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på forhold 
som nevnt i § 16-2 første, tredje, fjerde og femte ledd. 
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(3) Overtredelsesgebyr ilagt en privatperson eller et foretak kan uansett ikke overstige kr 400 
000 for ett tiltak, verken for én overtredelse eller sammenlagt for flere overtredelser. 

Saksbehandlers vurderinger:
Hjemmelen for overtredelsesgebyr er plan- og bygningslovens § 32-8.  

Overtredelsesgebyr er en administrativ sanksjon, som plan- og bygningsmyndighetene kan 
ilegge ansvarlige for brudd på plan- og bygningslovgivningen. Gebyret tilfaller kommunen, 
også hvis fylkesmannen eller departementet har ilagt gebyret. 

Ileggelsen av overtredelsesgebyr er et enkeltvedtak som kan påklages. Å ilegge gebyr er en 
frivillig mulighet for kommunen, og beslutningen om det skal ilegges overtredelsesgebyr er 
opp til kommunens frie skjønn og kan ikke overprøves ved en eventuell klage. Derimot er 
grunnlaget for og størrelsen på gebyrer som er ilagt lovbundet skjønn, og kan overprøves 
fullt ut ved en eventuell klage. 

Gebyret er den reaksjonen som kan brukes for små og ”vanlige” brudd på regelverket. Straff 
kan bare brukes på vesentlige brudd på reglene, jf. Plan- og bygningslovens § 32-9.
Kommunen må selv reagere mot brudd som ikke er så alvorlige at straffereglene gjelder. Ved 
vurderingen av om overtredelsen er vesentlig, og således kan anmeldes til 
påtalemyndigheten, kan kommunen se hen til momentene som følger av pbl. § 32-9 første 
ledd første punktum. I andre tilfeller kan kommunen velge om den vil bruke 
overtredelsesgebyr eller anmelde, siden en rekke brudd på plan- og bygningsloven som kan 
medføre overtredelsesgebyr er så alvorlige at de også kan medføre straff. 

I merknadene til pbl. § 32-9 i Ot.prp. nr 45 (2008-2009) står det om dette:
”Plan- og bygningsmyndighetene står likevel fritt til å benytte overtredelsesgebyr etter § 32-8, 
selv om vilkårene for straff er til stede. Dette beror på en vurdering av hvilken sanksjon som 
er mest hensiktsmessig. Det foreslås etablert et helhetlig sanksjonssystem som gjør det 
mulig å velge den sanksjon som er best tilpasset den aktuelle overtredelsen. Hensynet til 
forholdsmessighet mellom overtredelse og reaksjon er her grunnleggende. Myndighetene 
har dessuten en skjønnsmessig adgang til helt å unnlate å reagere med sanksjoner 
(opportunitetsprinsippet).”

Kommunen vil altså kunne velge å ilegge overtredelsesgebyr selv om forholdet er alvorlig 
nok til å være straffbart. Overtredelsesgebyret er imidlertid lavere enn de bøter som kan 
ilegges etter straffebestemmelsene. I den forbindelse kan det pekes på at det for 
overtredelser som ligger i grenseland mellom overtredelsesgebyr og straff er en mulighet for 
at den ansvarlige frifinnes i straffesaken. I slike tilfeller kan den ansvarlige ikke lenger 
straffeforfølges for forholdet, jf. Plan- og bygningslovens § 32-10, og heller ikke ilegges 
overtredelsesgebyr, selv om handlingen er klart klanderverdig. Øvrige sanksjoner i plan- og 
bygningsloven kan benyttes.
Noen forhold skal anmeldes til påtalemyndigheten, jf. byggesaksforskriften § 16-3.

Hvem kan ilegges overtredelsesgebyr

Overtredelsesgebyr ilegges den som er ansvarlig for en overtredelse. Dette er den som kan 
sies å ha påtatt seg forpliktelse for tiltaket eller utført en oppgave, altså tiltakshaver, innleid 
foretak, enten dette er godkjent som ansvarlig foretak eller ikke, eller andre. 
Overtredelsesgebyr kan ilegges flere ansvarlige i et tiltak.
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Innhenting av opplysninger. Tidspunkt for ileggelse av overtredelsesgebyr

Overtredelsesgebyr er en reaksjon som omfattes av den europeiske 
menneskerettskonvensjonen (EMK) som gjelder i Norge, jf. menneskerettighetsloven §§ 2 og 
3. Etter konvensjonen artikkel 6 kan ikke noen pålegges under trussel om sanksjoner å gi 
opplysninger som kan medføre en straff. I forbindelse med tilsyn kan det forekomme at 
tiltakshaver pålegges å utlevere opplysninger. Hvis det samtidig er startet en sak om 
overtredelsesgebyr, slik at opplysningene kreves utlevert også i denne sammenhengen, kan 
de således ikke brukes ved ileggelse av overtredelsesgebyr. Alternativt kan den ansvarlige 
ha rett til å nekte å utlevere opplysninger i et tilsyn, hvis opplysningene skal brukes i en 
allerede igangsatt sak om overtredelsesgebyr. 
Overtredelsesgebyr bør derfor ilegges etter at kommunen har fattet eventuelle vedtak om 
pålegg om retting, og påleggene er fulgt. Tilsyn bør være avsluttet. 

Skyldkrav

Skyldkravet følger av loven, jf. pbl. § 32-8 første ledd. Overtredelsesgebyr kan ilegges for 
forsettelige eller uaktsomme overtredelser. Skyldspørsmålet må vurderes av kommunen. 
Kommunen må altså vurdere om den ansvarlige visste eller burde ha visst at handlingen var 
ulovlig. 
For en rekke overtredelser vil dette ikke være noe problem. Det kan legges til grunn at 
tiltakshavere og særlig profesjonelle aktører i byggesak skal kjenne regelverket. Aktørene i 
byggesaker forutsettes å ha en høy grad av aktsomhet når det gjelder om tiltaket faller inn 
under byggesaksreglene som tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1 – 20-4. Det skal 
således lite til før adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr inntrer. En vurdering av 
uaktsomhet vil i første rekke være problematisk der det foreligger uklare regler, som gamle 
planer, eller hvis det er gitt misvisende utsagn fra ansatte i kommunen i forhåndskonferanse
eller lignede.

Sannsynlighetsovervekt

Siden overtredelsesgebyr omfattes av EMK stilles noe strengere krav til sannsynlighets-
overvekten enn for vanlige vedtak i byggesaken. Dette betyr at kommunen må være sikrere 
på at den ansvarlige faktisk er ansvarlig for overtredelsen. Kommunen må være overbevist 
om at vedkommende kjente til eller forestod handlingen. Det kreves imidlertid ikke en 
absolutt sikkerhet på samme måte som i straffesaker. 

Varsel 

Før overtredelsesgebyr vedtas, skal den ansvarlige varsles særskilt, og gis en lovfestet frist 
på minimum tre uker til å uttale seg. 

Frist for oppfyllelse. Innkreving

Fristen for å oppfylle vedtaket er fire uker etter det ble truffet. Fristen kan settes kortere, men 
bare der det er klart at vedtaket ikke vil påklages, eller der den ekstra uken i tillegg til tre 
ukers klagefrist etter forvaltingsloven åpenbart ikke er nødvendig.
Overtredelsesgebyr er et alminnelig pengekrav, som må kreves inn av kommunen. Endelig 
vedtak om overtredelsesgebyr er imidlertid tvangsgrunnlag, jf. pbl. § 32-8 syvende ledd, og 
kan være grunnlag for pant mv. uten dom. 

Tidspunkt for overtredelsen
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Reglene vil gjelde for overtredelser som skjer etter ikrafttreden av reglene om 
overtredelsgebyr. Dette gjelder handlingen, ikke oppstarten for tiltaket. Hvis det for eksempel 
etter ikrafttreden bygges i strid med en tillatelse som er gitt før ikrafttreden kan 
overtredelsesgebyr allikevel kunne ilegges. Dette gjelder også for løpende ulovlige forhold, 
for eksempel ulovlig bruk som startet før ikrafttreden. Der overtredelsen har skjedd før 
ikrafttreden vil overtredelsesgebyr ikke kunne ilegges.

Fremgangsmåten ved ileggelse av overtredelsesgebyr

Reglene legger opp til at ileggelse av overtredelsesgebyr skjer i tre trinn:

 Vurdering av hvilke(n) type(r) regelbrudd som har skjedd (§ 16-1 a-g)

 Vurdering av hvor alvorlig regelbruddene er (alternativ 1, 2 eller 3 i bokstavene a-g)

 Utmåling av gebyr (§ 16-2). Hver ansvarlig kan ilegges gebyr for flere overtredelser, 
som legges sammen.

Overtredelsesgebyr etter plan- og bygningsloven (2008) kan ikke ilegges når tiltaket er utført 
før 01.07.10. 

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at byggesakssjefen fortsetter tidligere praksis med bruk av 
ulovlighetsgebyr i saker hvor privatpersoner har brutt bestemmelsene. 
I saker hvor det er involvert en profesjonell aktør bør det ilegges overtredelsesgebyr i 
samsvar med kommunestyrets vedtak. Tiltakshaver vil da ilegges gebyr på 50 % av gebyret 
til den profesjonelle aktøren.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne sak.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for kommunen.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~
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Alternative løsninger:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 X 02.12.2009
Gebyrregulativ byggesaker - framlagt i 
miljøutvalgets møte 17.11.09

3 X 02.12.2009
Endringene som ble vedtatt - Gebyrregulativ 
byggesaker - framlagt i miljøutvalgets møte 
17.11.09

6 X 06.10.2010 Jarle Valle
Vedr. økonomirapportering for januar - august -
mangler kommentar

7 I 30.01.2012
Maria Istad; 
Katrine Kirkhaug; 
Marius Hausken

Forespørsel gebyrregulativ i kommunen

Parter i saken:
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WWF-Norge 
Kristian Augusts gate 7A 
Postboks 6784 
St. Olavs plass 
0130 Oslo 
Tlf. 22 03 65 00 
www.earthhour.no 
www.wwf.no 
www.facebook.com/WWFNorge  

 
 

        
        

 
 
                                                                                                                              
 
Oslo, 14. februar 2012  
 
 
 

 
Din kommune med i verdens største klimakampanje? 
 
EARTH HOUR – lørdag 31. mars kl. 20.30 – 21.30. 

 

 

Den verdensomspennende klimakampanjen Earth Hour arrangeres i år for fjerde gang i Norge. WWF er 

initiativtaker og global arrangør av kampanjen. 

Over en milliard mennesker var med i Earth Hour i fjor. I Norge deltok 181 kommuner, 310 bedrifter, 183 

organisasjoner og etater med en lang rekke kjente bygninger – og nesten to millioner nordmenn over 15 år. 

Sammen slukket vi mer enn seks millioner 40 watts lyspærer! 

I år skal vi gjenta suksessen – og ikke minst skape oppmerksomhet om hva som kan gjøres for klimaet også 

resten av året. Earth Hour handler om mye mer enn å spare strøm i en time. Først og fremst handler kampanjen 

om å sende et symbolsk budskap om at mennesker verden over engasjerer seg for miljøet og er villige til å 

bidra til en felles klimadugnad.    

 

Hvis også din kommune blir med på Earth Hour, bidrar den til å sette klima- og miljøsaken på dagsorden på en 

enkel måte. Utfordringer til alle går ut i disse dager. Før kampanjedatoen skal hele Norge være utfordret. La oss 

vise Norge og verden at vi kan! 

 

For å kunne delta i Earth Hour må kommunen 

1. melde seg på kampanjen på www.earthhour.no eller til WWF-Norge 

2. slukke lyset i minst ett bygg, gjerne rådhuset eller et annet signalbygg 

3. informere sine ansatte og legge ut informasjon om kampanjen på egen hjemmeside eller facebookside 

 

 

En anledning til lokale initiativer 

Norske kommuner og lokalsamfunn har en viktig rolle i arbeidet med å redusere klimautslippene og å utvikle det 

fornybarsamfunnet vi trenger. Mange gjør en stor innsats allerede, men potensialet er enda større: Vi håper 

Earth Hour kan bli en god anledning for kommunen til å vise sitt klimaengasjement. 
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WWF-Norge 
Kristian Augusts gate 7A 
Postboks 6784 
St. Olavs plass 
0130 Oslo 
Tlf. 22 03 65 00 
www.earthhour.no 
www.wwf.no 
www.facebook.com/WWFNorge  

 
 

 

 

Mer informasjon og materiell 

 Årets offisielle Earth Hour-film, mer informasjon og materiell finnes på WWFs Earth Hour-blogg og 

kampanjeportal www.earthhour.no.  

 
KS og WWF håper kommunene støtter opp om Earth Hour og bruker denne muligheten til å markere seg i 
klimaarbeidet! 
 
  
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
KS  WWF-Norge  
  

  
 
Sigrun Vågeng                 Rasmus Hansson          
Administrerende direktør       Generalsekretær                                                                           
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Byggesakssjefen delegert 21.01.- 17.02.12. 

ArkivSakID Nr Jdato Adm.enh Sbh Utvalg Møtedato Journaltittel JournalP. Jp.st. Saksnr 

'12/10 2 23.01.2012 MBY MGU BMD 23.01.2012 Tillatelse til tiltak-oppføring av ny 
enebolig og garasje gnr.7 bnr. 751 

'12/2487 J '044/12 

'12/18 2 23.01.2012 MBY MGU BMD 23.01.2012 Tillatelse til tiltak, oppføring av ny 
enebolig og garasje gnr. 60 bnr. 761 -
Tuenveien 8 

'12/2549 J '045/12 

'11/2584 4 23.01.2012 MBY TTO BMD 23.01.2012 Tilllatelse til tiltak - oppføring av 
forstøtningsmur og parkering/snuplass 
gnr. 12 bnr. 210 - Grønedalen 6- Roar 
Johnsen 

'12/2541 J '046/12 

'10/1238 16 30.01.2012 MBY AGR BMD 23.01.2012 Tillatelse til tiltak/dispensasjon -
Utvidelse altan gnr. 12 bnr. 1 fnr. 
146 - Thomas Mong og Gunn Elin 
Belsvik, Prestegårdsveien 64 

'12/1307 J '047/12 

'11/2548 2 25.01.2012 MBY MGU BMD 25.01.2012 Tillatelse til tiltak - enebolig med 
garasje gnr. 7 bnr. 749 

'12/2832 F '048/12 

'10/99 40 25.01.2012 MBY TOG BMD 25.01.2012 Endring av tillatelse - Etablering av 
småbåthavn gnr. 47 bnr. 63 - Egersund 
Seilforening, Nysundhalsen 

'12/2425 J '049/12 

'12/115 2 01.02.2012 MBY MGU BMD 25.01.2012 Tillatelse til tiltak - rivning av 
eksisterende bolig samt oppføring av 
ny enebolig og driftsbygning/garasje 
gnr.7 bnr.20 og 27,Ytstebrødveien 17 

'12/2910 F '050/12 

'11/1728 3 26.01.2012 MBY JAV BMD 26.01.2012 Tillatelse til reseksjonering gnr. 47 
bnr. 981 - Reinsdyrveien 38 

'11/27061 J '051/12 

'10/1908 4 30.01.2012 MBY MGU BMD 26.01.2012 Tillatelse til deling av grunneiendom 
gnr. 21 bnr. 24 - Svanes 

'12/3074 J '052/12 

'11/2431 3 27.01.2012 MBY TOG BMD 27.01.2012 Tillatelse til tiltak - Påbygg  gnr.13 
bnr. 1182 - Marianne Puntervold og 
Terje Stuhaug, Kløverveien 3A 

'12/3210 J '053/12 

'11/1940 2 30.01.2012 MBY TTO BMD 30.01.2012 Tillatelse til tiltak - dispensasjon 
for oppføring av tomannsbolig gnr. 48 
bnr. 125, Hjorteveien 46 

'11/28324 F '054/12 

'11/1344 15 30.01.2012 MBY MGU BMD 30.01.2012 Tillatelse til  endring av tiltak, 
oppføring av takoppløft på begge sider 
av huset gnr. 12 bnr. 2 

'12/3268 R '055/12 
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'11/2615 5 30.01.2012 MBY AGR BMD 30.01.2012 Tillatelse til tiltak - Fritidsbolig 
gnr. 47 bnr. 194 - Willas Ravn, Gamle 
Eigøyvei 72 

'12/3024 J '056/12 

'11/1632 8 01.02.2012 MBY TOG BMD 01.02.2012 Tillatelse til tiltak/ dispensasjon -
Tak over skogsvirkelager gnr. 48 bnr. 
10 - Bio Dalane AS, Haganeset 

'12/3128 J '057/12 

'11/2478 4 01.02.2012 MBY TTO BMD 01.02.2012 Tillatelse til tiltak - oppføring av 
vertikaldelt tomannsbolig gnr. 8 bnr. 
473, Sjarkveien 31 

'12/1276 F '058/12 

'11/2285 3 02.02.2012 MBY TTO BMD 02.02.2012 Rammetillatelse- fasadeendring, ny 
terrasse og påbygg gnr. 46 bnr. 331-
Sverre Garpestad, Kråkefjellveien 13 

'12/1190 F '059/12 

'12/298 2 02.02.2012 MBY MGU BMD 02.02.2012 Tillatelse til tiltak - fasadeendring, 
terrasse og takoverbygg gnr. 47 bnr. 
87, Elganeveien 4 

'12/3954 F '060/12 

'12/368 13 03.02.2012 MBY TTO BMD 03.02.2012 Tillatelse til tiltak - Midlertidig 
boligrigg gnr. 8 bnr. 36 - Aker 
Solution, Auglendsveien 

'12/4083 F '062/12 

'07/4654 32 06.02.2012 MBY JAV BMD 06.02.2012 Tillatelse til tiltak - Tilbygg til 
bolig gnr. 13 bnr. 1675 - Heine Edvard 
Myklebust, Hammers gate 38 (ny 
tiltakshaver) 

'12/3417 F '064/12 

'12/88 3 06.02.2012 MBY MGU BMD 06.02.2012 Tillatelse til tiltak uten 
ansvarsrett, garasje og terasse gnr. 8 
bnr. 325 

'12/4235 F '065/12 

'11/2323 7 06.02.2012 MBY TOG BMD 06.02.2012 Midlertidig forbud mot tiltak - gnr. 
46 bnr. 6 - Gruset 

'12/3967 F '066/12 

'11/2503 2 07.02.2012 MBY TTO BMD 07.02.2012 Tillatelse til tiltak - deling av 
grunneiendom gnr. 47 bnr.929 Litla 
Langevann 2, K4 delfelt 1 og 2 

'12/4152 F '067/12 

'10/2090 29 08.02.2012 MBY MGU BMD 07.02.2012 Tillatelse til tiltak, oppføring av 
rekkverk og flytting av trapp gnr. 13 
bnr. 1702 

'12/4400 F '068/12 

'11/1727 4 15.02.2012 MBY MGU BMD 08.02.2012 Rammetillatelse for oppføring 
fritidsbolig gnr. 4 bnr. 76 

'12/4488 F '070/12 

'12/385 4 15.02.2012 MBY MGU BMD 08.02.2012 Rammetillatelse  for oppføring 
fritidsbolig gnr. 4 bnr. 72, Æsan 

'12/4529 F '071/12 

'11/1476 12 13.02.2012 MBY MGU BMD 08.02.2012 Ansvarsrett - Bolig gnr. 60 bnr. 769 -
Alf Thomas Eik, Stokkandveien 2 

'12/4544 J '072/12 
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'11/475 20 10.02.2012 MBY TOG BMD 10.02.2012 Igangsettingstillatelse - Båthus og 
kai- gnr. 8 bnr. 491 - Svanen Marina, 
Hovlandsveien 54 

'12/4719 J '073/12 

'11/1443 15 14.02.2012 MBY MGU BMD 13.02.2012 Igangsettingtillatelse for resterende 
arbeider - Egersund kulturhus gnr. 13 
bnr. 1551 - Sandakergaten 6 

'12/4933 J '074/12 

'11/2618 7 14.02.2012 MBY TOG BMD 14.02.2012 Tillatelse til deling - gnr. 8 bnr. 
491-Svanen Marina AS, Hovlandsveien 52 

'12/5050 F '075/12 

'07/3119 29 14.02.2012 MBY TOG BMD 15.02.2012 Tillatelse til tiltak - Deling - gnr. 
13 bnr. 289 - Skarpabrådet 11 

'12/5091 R '076/12 

'12/338 6 17.02.2012 MBY JAV BMD 15.02.2012 Tillatelse til tiltak -  oppføring av 
7 stk. midlertidig borigger gnr. 8 
bnr. 481 - Aker Solutions, 
Hovlandsveien 160 

'12/5244 F '077/12 

'11/1452 16 16.02.2012 MBY MGU BMD 16.02.2012 Rammetillatelse - antall leiligheter 
økes til 28 samt ny endring av seksjon 
29 og 30 - gnr. 47 bnr. 929, Litla 
Langevann delfelt 2 - K4 

'12/5434 R '078/12 

'09/1683 17 15.02.2012 MBY TTO BMD 17.02.2012 Oversendelse av politisk vedtak -
Søknad om dispensasjon fra 
utnyttelsesgrad og avstand til 
nabogrense for oppføring av garasje 
gnr. 13 bnr. 31 - Geir Refsland, 
Husabøveien 37 

'12/5245 R '079/12 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.02.2012
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
12/495
Journalpostløpenr.:
12/5967

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
051/12 Planteknisk utvalg 13.03.2012

Spørsmål/orienteringer i planteknisk utvalgs møte 13.03.12
  

Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 21.02.2012:
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Oversikt over planteknisk utvalgs faste medlemmer  
for valgperioden 2011 – 2015  

 
 
 
 Planteknisk utvalg 
 

 11 representanter    Telefon E-post    

 Leder: Bjørn Reidar Berentsen  Husabøveien 10 4370 EGERSUND AP 900 32 438 br.berentsen@gmail.com 

       

Nestleder: Kjell Vidar Nygård  Trosavigveien 218 4375 HELLVIK H 932 36 261 kvn@euv.no 

       

       

 ARBEIDERPARTIET   3 representanter      

       

 Bjørn Reidar Berentsen  Husabøveien 10 4370 EGERSUND AP 900 32 438 br.berentsen@gmail.com 

 Renate Tråsavik  Strandgaten 42 4370 EGERSUND AP 915 12 135 r.traasavik@gmail.com 

 Roger Sæstad  Tondylveidn 10 4370 EGERSUND AP 916 80 234 tondyld@hotmail.com 

       

 FREMSKRITTSPARTIET  1 representant      

       

 May Helen Hetland Ervik  Korvettveien 19 4370 EGERSUND FRP 993 38 850 may.ervik@egersund.frp.no 

       

 HØYRE  3 representanter      

       

 Bjørn Carlsen  Trosavigveien 37 4375 HELLVIK H 924 31 719 bjorn.carlsen@dabb.no 
 Astrid Hetland Robertson  Kråkefjellveien 28 4370 EGERSUND  H 917 16 638 astrid@pronav.no 
 Kjell Vidar Nygård  Trosavigveien 218 4375 HELLVIK H 932 36 261 kvn@euv.no 

       

       

 KRISTELIG FOLKEPARTI  2 representanter      

       

 Alf Tore Sæstad  Heggdalsveien 123 4370 EGERSUND KrF 456 37 400 at-saest@online.no 

 Bente Skåra Gunvaldsen  Nedre Sandbakkevei 2A 4370 EGERSUND KrF 976 55 069 beskaara@online.no 
       

 SENTERPARTIET 1 representant      

       

 Tor Olav Gya  Gyaveien 90 4376 HELLELAND SP 412 17 844 t-o-gya@hotmail.com 

       

       

VENSTRE 1 representant      

       

 Britt L. Kvassheim  Nyvollsveien 10 4370 EGERSUND V 480 32 787 brit.larssen.kvassheim@gmail.com 

       

 
 
 
 
 
 
24.02.2012 
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Politisk sekretariat 
 
Sekretariatet har bl.a ansvaret for å yte service til kommunens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene for 
Kommunestyret, Formannskapet, Planteknisk utvalg, Administrasjonsutvalget, Felles brukerutvalg og Særskilt 
klagenemnd.  
 
Det er politisk sekretariat som har det praktiske ansvaret for oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter, 
protokoll m.m.   
 
Ønsker du kopi av saksdokumenter til noen av sakene i kommunestyret, formannskap eller noen av utvalgene, evt at 
du har andre spørsmål angående politiske utvalg, kan du kontakte oss i sekretariatet. Du finner også saksdokumenter 
til det enkelte møte på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk/ under Saksdokumenter til 
politiske utvalg (med vedtak)  Her kan du gå inn på den enkelte sak (uten vedlegg) eller gå inn i en stor (pdf) fil med 
de komplette saksdokumenter med samtlige vedlegg. 

Faglige spørsmål om enkelte saker bør rettes til den enkelte saksbehandler. Dersom du ikke vet hvem som er 
saksbehandler, vil vi hjelpe deg frem til rette vedkommende. 
 
Organisatorisk ligger politisk sekretariat i Seksjon interne tjenester i Sentraladministrasjonen, men ordføreren har 
instruksjonsrett overfor sekretariatet. 
 
I sentraladministrasjonen ligger også overformynderiet som er det politiske organ som forvalter umyndige personers 
økonomi. Dette er politisk ledet av to folkevalgte og har egen sekretær.  
 
Styret for Eigersund Havn KF har sin sekretariatsfunksjon hos havnesjefen, som holder til i Havnebygget i Strandgt 2. 
 
Kontrollutvalget har sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS – Stavanger. 
 
 
Adresse / telefonnr. m.m. 
Postadresse:      Besøksadresse: 
Politiske sekretariat, Eigersund kommune   Postboks 580, 4379 Egersund 
       Rådhusets 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4270 Egersund.  
 
Telefaks: 51 46 80 97 
 
 
Navn Direkte telefon E-post Sekretær for utvalg 
Sekretariatsleder 
Leif E Broch 
 

51 46 80 23 /  
Mob.:908 81 568 

leif.broch@eigersund.kommune.no  Kommunestyre, Formannskap, 
Særskilt klagenemnd. 

Politisk sekretær  
Randi Haugstad 
 

51 46 80 24 
Mob.:489 98 284 

randi.haugstad@eigersund.kommune.no Planteknisk utvalg, Felles 
brukerutvalg. Arbeidsmiljøutvalget, 

Politisk sekretær 
Målfrid Espeland 
 

51 46 80 25 
Mob.:489 98 717 

maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no   

Politisk sekretær 
Irene Randen 

51 46 80 45 
Mob.:489 98 285 

irene.randen@eigersund.kommune.no  Administrasjonsutvalget, 
gjeldsrådgivning, avlønning og 
økonomi. 

 
 

   

Andre politiske utvalg/organ som ikke har sekretariatsfunksjon hos politisk sekretariat. 
Geir Melby  kontrollutvalget@eigersund.kommune.no Kontrollutvalget 

 
Knut Seglem 51 46 83 61 knut.seglem@egersund.havn.no Sekretær for styret for Eigersund 

havn KF 
Sekretær Ingebjørg 
Hestnes 

51 46 80 17 ingebjorg.hestnes@eigersund.kommune.no  Sekretær for overformynderiet 

 
 
 
15.11.2011 
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